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Ens complau presentar-vos la vuitena edició de
la biblioteca viatgera Informa't a Fons, que ens
permet apropar-vos una selecció del contingut
de la biblioteca del Fons Pitiús de Cooperació,
que està especialitzada en Drets Humans,
cooperació, cultura de pau, consum conscient,
igualtat de gènere, medi ambient i economia
alternativa.
En la línia que marquen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de
Nacions Unides, Informa't a Fons ofereix
ferramentes per fer-nos protagonistes de la
urgent transformació del món convuls en què
vivim, a partir d'una actuació local però amb
visió global. Els llibres i audiovisuals que us
presentam ens donen pautes per entendre la
dimensió de les crisis socials, ambientals,
energètiques, etc. que afronta la Humanitat i
ens conviden a avançar cap al respecte dels
Drets Humans, el foment de la pau i la cura del
medi ambient.
Amb la convicció que només podrem fer front
a aquests grans reptes actuals si esdevenim
part d'una ciutadania crítica, compromesa i
activa, us convidam a endinsar-vos dins el
contingut d'aquesta biblioteca viatgera i a
aprofitar-la per incorporar noves visions i
noves maneres de fer a la vostra acció diària.
El Fons Pitiús de Cooperació es mou pels ODS.
I tu?
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Àfrica en l'imaginari occidental: els mites europeus
sobre Àfrica / Eduard Gargallo i Alícia Gili (coords).
València: Universitat de València, 2005.

 IGUALTAT DE GÈNERE

 ECONOMIA ALTERNATIVA

Això no funciona: què és l'economia / Arcadi
Oliveres. Barcelona: Proteus, 2012.
¿Hacia dónde va el mundo?: 2012-2022: la última
oportunidad / Susan George, Jean-Pierre Dupuy,
Yves Cochet, Serge Latouche. Barcelona: Icaria i
Octaedro, 2012.
La parábola del pescador mexicano: sobre trabajo,
necesidades, decrecimiento y felicidad / Carlos
Taibo. Madrid: Catarata, 2016.
La sociedad de la abundancia frugal:
contrasentidos y controversias del decrecimento /
Serge Latouche. Barcelona: Icaria, 2012.
L'economia solidària en 100 paraules / Jordi Garcia.
Barcelona: Icaria, 2017.
Sistema deuda: historia de las deudas soberanas y
de su repudio / Éric Toussaint. Barcelona: Icaria,
2018.
 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Allá vamos, otra vez / Oren Ginzburg. Madrid:
Survival, 2006.
Cambio climático S.A.: cómo el poder corporativo y
militar está moldeantdo un mundo de
privilegiados y desposeídos ante la crisis climática /
Nick Buxton i Ben Hayes (eds.). Madrid: Fuhem
ecosocial, 2017.
El temps és boig?: i 74 preguntes més sobre el canvi
climàtic / Josep Enric Llebot. Barcelona: Rubes,
2006.
Solo tenemos un planeta: sobre la armonía de los
humanos con la naturaleza / Joan Martínez i Jorge
Wagensberg. Barcelona: Icaria, 2017.
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I
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Comunicación noviolenta: un lenguaje de vida /
Marshall B. Rosenberg. Barcelona: Acanto, 2016.
Conflictología: teoría y práctica en resolución de
conflictos / Eduard Vinyamata. Barcelona: Ariel,
2001.
Educació per la pau: com arribem a estimar i a
odiar la guerra / Nel Noddings. Barcelona: ICIP i
Pagès editors, 2016.
L'ombra de la pau / Alfons Banda. Barcelona:
Angle, 2015.

Pensamiento pacifista: Henry D. Thoreau, Leon
Tolstói, Ghandi, Albert Einstein, Virginia Woolf,
Hannah Arendt, Martin Luther King, E. P. Thomson /
Enric Prat (ed). Barcelona: Icaria, 2004.
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Dones invisibles: 50 retrats de dones que han
canviat la història sense que la història ho reconegui
/ Maria Lluïsa Latorre. Barcelona: Viena, 2011.
Pioneres: dones que han obert nous camins: sempre
hi hem estat / Rosabel Rodríguez (dir.). Palma: UIB,
2018.
Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros:
trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad
/ Miguel Lorente. Barcelona: Planeta, 2014.
 SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Agrocombustibles: ¿otro negocio es posible? /
Mónica Vargas (coord.). Barcelona: Icaria, 2009.
Genes alterados, verdad adulterada: cómo la
empresa
de
los
alimentos
modificados
genéticamente ha trastocado la ciencia, corrompido
a los gobiernos y engañado a la población / Steven
M. Druker. Barcelona: Icaria, 2018.
¿Quién alimenta realmente al mundo?: el fracaso de
la agricultura industrial y la promesa de la
agroecología / Vandana Shiva. Madrid: Capitán
Swing Libros, 2017.
 BIBLIOTECA INFANTIL

A la garjola! / Henri Meunier i Nathalie Choux.
Barcelona: Takatuka, 2001.
El Caramba / Marie-Louise Gay. Madrid: Lata de Sal,
2013.
El dia que la Saïda va arribar / Susana Gómez i Sonja
Wimmer. Barcelona: Takatuka, 2012.
L'abella de més / Andrés Pi i Kim Amate. Barcelona:
Takatuka, 2011.
L'homenet de paper / Fernando Alonso. Barcelona:
Cadí, 1997.
La història del Ferdinando / Mundo Leaf i Robert
Lawson. Pontevedra: Kalandraka, 2016.
Salvar el nostre planeta / Emma Brownjohn.
Barcelona: Combel, 2007.
Tal com ets, ets el millor! / Nadia Budde. Barcelona:
Takatuka, 2014.
Tria el verd; 10 coses que pots fer per un món més
verd / Jessie Eckel (il·l). Barcelona: Combel, 2009.
Wangari i els arbres de la pau: una història real de
l'Àfrica / Jeanette Winter. Barcelona: Ekaré, 2009.

