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- Rínxols d'ós / Stéphane Servant i Laetitia
itia Le Saux.
Barcelona: Juventud, 2013.
- El petit soldat / Paul Verrept. Barcelona:
a: Juventud,
2003.
- El nen que va voler ser femta / Juan Abreu
breu i
Elisenda Vall. Barcelona: RqueR, 2005.
- Em dic Asetu / Teresa Sabaté i Carme Solà
Solà.
Barcelona: Salvatella, 2002.
- Les Tres Bessones, tres gotes d'aigua / Roser
Ro
Capdevila i Carles Capdevila. Barcelona: Icaria,
Ic
Intermón Oxfam i Cromosoma, 2001.
- La cadireta blava / Cary Fagan i Madeline
line Kloepper.
Barcelona: Joventut, 2019.
- Per què he d'estalviar aigua? / Jen Green
en i Mike
Gordon. Barcelona: Barcanova, 2012.
- Per què he d'estalviar energia? / Jen Gree
reen i Mike
Gordon. Barcelona: Barcanova, 2012.
- El gripau i els nens / Ilan Brenman i Anna
na Aparicio.
A
Barcelona: Takatuka, 2017.

Ens complau d'una manera
ma
especial presentarvos l'edició de 2021
21 de la nostra biblioteca
viatgera, ja que engua
guany arriba a la 10a edició.
Informa't a Fons va inici
iniciar el seu camí l'any 2011 i,
des d'aquell moment,
nt, les
l diferents edicions han
estat a disposició de
e les persones usuàries de les
biblioteques de les Pitiü
Pitiüses ininterrompudament.
La bona rebuda que ha tengut fins ara ens anima
a continuar apropant
nt-vos, any darrere any, el
contingut de la nostra
nos
biblioteca a través
d'aquesta selecció.
Volem aprofitar aq
aquesta efemèride per
transmetre el nostre
e agraïment
ag
a tot el personal
tècnic de les bibliotequ
eques per la seua implicació i
per haver fet possible
le arribar
a
fins aquí.

Associació sense finalitat de lucre que treballa, per mitjà de la
cooperació per al desenvolupament i de l’edu
’educació
transformadora, per a la consecució d’un món respe
spectuós amb la
cultura de pau, amb els drets fonamentals de les persones
pe
i amb
el medi ambient.

c. de l’Arxiduc Lluís Salvador, 19 baix
aixos
07800 Eivissa / tel. 971390298
info@fonspitius.org / www.fonspit
spitius.org
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Aquest aniversari arrib
rriba en un moment en què
vivim temps d'incertese
teses i d'angoixes, derivades
de la COVID-19, però tam
també de les múltiples crisis
socials, ambientals,, e
energètiques, climàtiques,
etc. que afrontam com
c
a Humanitat. Per
aconseguir transformar
mar el nostre món i avançar
en la línia que ens assenyala
ass
l'Agenda 2030 de
Nacions
Unides,
necessitam
impulsar,
individualment i col·lect
·lectivament, canvis profunds
des d'un enfocamentt local-global.
lo
Per ajudar-noshi, els llibres que hem
em inclòs en aquesta edició,
ens ofereixen informac
mació per entendre en quin
moment ens trobam i ens
e mostren possibles vies
d'acció.
Amb el convenciment
nt q
que és cada dia més urgent
accelerar en el camí
mí de canvi en favor del
respecte dels Drets Humans
Hu
i del medi ambient,
us convidam a endinsar
sar-vos-hi i a gaudir-ne.

LLIBRES D'ASSAIG
•

ECONOMIA

- El decrecimiento explicado con sencillez / Carlos
Taibo. Madrid: Catarata, 2011.
- La economía del bien común / Christian Felber.
Barcelona: Deusto, 2013.
- Decreixement: vocabulari per a una nova era /
Giacomo D'Alisa, Federico Demaria i Giorgios Kallis
(eds.). Barcelona: Icaria, 2015.

- Feministas por la paz: la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y
España / Sandra Blasco i Carmen Magallón. Barcelona:
Icaria, 2020.
- Guía para no colaborar con la financiación de las
armas / Jordi Calvo (coord.). Barcelona: Icaria, 2019.
- Mentes militarizadas: cómo nos educan para asumir
la guerra y la violencia / Jordi Calvo (coord.).
Barcelona: Icaria, 2016.
- Matar de hambre: el hambre como castigo o desidia
política / Vicenç Fisas. Barcelona: Icaria, 2020.
•

• MEDI AMBIENT,
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I
CANVI CLIMÀTIC

- Colapso: capitalismo terminal, transición ecosocial,
ecofascismo / Carlos Taibo. Madrid: Catarata, 2020.
- Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en
otra / Irene Baños. Barcelona: Ariel, 2020.
- Emergencia climática, alimentación y vida
saludable / Carlos A. González. Barcelona: Icaria,
2020.
- Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima /
Naomi Klein. Barcelona: Paidós, 2015.

IGUALTAT DE GÈNERE

- Dones valentes / Txell Feixas. Barcelona: Ara Llibres,
2020.
- Mujer tenías que ser: la construcción de lo femenino
a través del lenguaje / María Martín. Madrid: Catarata,
2020.
- Urbanismo feminista / Col·lectiu Punt 6. Barcelona:
La Llevir-Virus, 2019.
•

CONSUM CONSCIENT

- Guia per a vestir sense treball esclau / Albert Sales.
Barcelona: Icaria, 2013.

- La ciudad de los cuidados / Izaskun Chinchilla.
Madrid: Catarata, 2020.

- Reduce gasto, recicla en la cocina, reutiliza lo que te
sobra / Pepa Chacón i Elísabet G. de Chávarri. Lleó:
Everest, 2014.

- Qui apagarà aquest incendi: història i perspectives
davant l'emergència climàtica / Andreas Malm.
Manresa: Tigre de Paper, 2020.

- Tu consumo puede cambiar el mundo: el poder de
tus elecciones responsables, conscientes y críticas /
Brenda Chávez. Barcelona: Península, 2017.

- Salvar el planeta: plan B: ecología para un mundo
en peligro / Lester R. Brown. Barcelona: Paidós,
2004.
- Terra: superar l'era del petroli, per una nova
justícia ambiental / Vandana Shiva. València: Tres i
Quatre i Institut del Territori, 2009.
- Wangari Maathai: la madre de los árboles / Stefan
Ehlert. Barcelona: Icaria i Intermón Oxfam, 2006.

•

PAU I NOVIOLÈNCIA / DESARMAMENT

- Diccionario de la guerra, la paz y el desarme: 100
entradas para analizar los conflictos armados, la paz
y la seguridad / Jordi Calvo i Alejandro Pozo
(coords.). Barcelona: Icaria, 2015.

• DIVERSITAT CULTURAL

- El llibre dels contes del món: històries i llegendes
màgiques que es conten cada nit als cinc continents /
Guillermo López (recomp.). Barcelona: Integral, 2002.
- Marruecos: la cocina de mi madre / Alain Jaouhari.
Barcelona: Intermón Oxfam, 2005.

PEL·LÍCULES
- Agua. Deepa Mehta.
- El secreto de Esma. Jasmila Žbanič.
- La bicicleta verde. Haifaa Al Mansour.
- La jaula de oro. Diego Quemada-Díez.
- Violette. Martin Provost.

