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En aquest món, on s'entrecreuen crisis socials,
ambientals, climàtiques, sanitàries,
d'esgotament de recursos, etc., són moltes les
incerteses, moltes les preguntes i molt grans els
reptes que afrontam com a Humanitat, com a
societat i com a persones. Amb aquesta
biblioteca viatgera, que arriba a la seua 11a
edició, volem contribuir a obrir el ventall de les
mirades i de les anàlisis sobre la situació en què
ens trobam i, també, de les possibles respostes
que s'hi poden donar.
Des del Fons Pitiús de Cooperació, pensam cada
nova edició d'Informa't a Fons com una porta
oberta a la reflexió i com una guia que ens ajudi
a passar a l'acció per defensar i posar en el
centre tot allò que faci possible el sosteniment
de la vida. Tenim el convenciment que ja no
podem ajornar més el moment de fer canvis
profunds en la nostra manera de viure i de
relacionar-nos entre nosaltres, amb el planeta i
amb la resta de les formes de vida.
Us convidam a gaudir d'aquesta selecció de
llibres i de pel·lícules, a aprofitar-la tan com us
sigui possible i, si teniu ganes de seguir aprenent
i d'enriquir-vos amb altres visions, teniu la porta
oberta de la nostra biblioteca (c. Arxiduc Lluís
Salvador, 19 baixos, Eivissa). A més, gràcies a un
conveni signat pel Fons amb el Consell d'Eivissa,
ja podeu consultar-ne el contingut a través del
Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears
(https://cabib.uib.es).
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- Desarmar la masculinidad / Beatriz Ranea. Madrid:
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- Banca armada vs banca ética / Jordi Calvo. Madrid:
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Barcelona: Urano, 2015.

- Feminismos decoloniales y transformación social/
Ochy Curiel i Diego Falconí. Barcelona: Icaria, 2021.
- Mujeres que ya no sufren por amor: transformando
el mito romántico / Coral Herrera. Madrid: Catarata,
2021.
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Penguin Random House, 2019.
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- Los cinco elementos: una cartilla de alfabetización
ecológica / Yayo Herrero. Barcelona: Arcadia, 2021.
- Nos sobran las ideas: prouestario para una
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- Pacifistas en acción: desmilitarizar, desarmar,
pacificar / Jordi Calvo i Koldobi Velasco (coords.).
Barcelona: Icaria, 2021.
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- Migrantes, náufragos y caminantes: del racismo al
buenismo / Vicenç Fisas. Barcelona: Icaria, 2021.
- Refugiados climáticos: un gran reto del siglo XXI /
Miguel Pajares. Barcelona: Rayo Verde, 2020.
- Tan sols viure / Sara Montesinos i Martí Albesa.
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ALTRES...

- La humanitat: una història d'esperança / Rutger
Bregman. Barcelona: Empúries, 2021.
- La salud es política: un planeta enfermo de
desigualdades / Joan Benach. Barcelona: Icaria, 2020.
- ¿Quién mató a Berta Cáceres?: empresas,
escuadrones de la muerte y la batalla por el planeta
de una defensora de los indígenas / Nina Lakhani.
Barcelona: Icaria, 2021.

PEL·LÍCULES
- El Cairo 678. Mohamed Diab.
- El señor de la guerra. Andrew Niccol.
- Figuras ocultas. Theodore Melfi.
- La mujer del chatarrero. Danis Tanović.
- Terraferma. Emanuele Crialese.

