
PERSÈPOLIS 
MARJANE SATRAPI

El l l ibre és una autobiografia sobre Marj i  (Marjane

Satrapi) ,  una nena que viu a l ' Iran abans,  durant i

després de la revolució islàmica.  Provinent d'una

famíl ia acomodada, Marj i  és criada com una nena

ll iure els pares de la qual tenien una mentalitat

moderna i  oberta,  ideals molt contraris al  que

dictaven les l leis islàmiques.  Durant la seva infància

va haver de viure fracassos,  una guerra,  duels i

diverses pèrdues,  incloses d' identitat.  Els seus pares,

malgrat la situació del  país,  decideixen enviar-la a

Àustria amb tan sols 14 anys.  Durant la seva estada a

Àustria passa per penúries,  troba obstacles per a

encaixar i  té dif icultats per a crear vincles estables

amb les persones,  això provoca que després de quatre

anys vivint a Àustria,  decideixi  tornar a l ' Iran.  El  seu

retorn a l ' Iran l i  provoca un xoc cultural ,  deixa enrere

la seva "l l ibertat" i  torna a un país amb normes

estrictes en tots els aspectes.  Marj i  ha de tornar a

adaptar-se als costums, regles i  imposicions del  seu

país,  es va descobrint dif icultats que l i  impedeixen

integrar-se completament en la societat iraniana.

5 .4 .  Reconèixer  i  valorar  les  cures  no  remunerades  i  el  treball

domèstic  no  remunerat ,  mitjançant  la  prestació  de  serveis

públics ,  la  provisió  d ’ infraestructures  i  la  formulació  de  polít iques

de  protecció  social ,  així  com  mitjançant  la  promoció  de  la

responsabil itat  compartida  a  la  l lar  i  la  famíl ia ,  segons  escaigui  a

cada  país .

5 .5 .  Vetllar  per  la  participació  plena  i  efectiva  de  les  dones ,  i  per

la  igualtat  d ’oportunitats  de  l ideratge  en  tots  els  àmbits  de  presa

de  decisions  en  la  vida  polít ica ,  econòmica  i  pública .

5 .a .  Emprendre  reformes  que  atorguin  a  les  dones  el  dret  als

recursos  econòmics  en  condicions  d ’ igualtat ,  així  com  l ’accés  a  la

propietat  i  al  control  de  les  terres  i  altres  béns ,  els  serveis

f inancers ,  l ’herència  i  els  recursos  naturals ,  de  conformitat  amb

les  l leis  nacionals .

La lectura es relaciona amb... 

10 .2 .  Potenciar  i  promoure  la  inclusió  social ,  econòmica  i  polít ica  de

totes  les  persones ,  independentment  de  l ’edat ,  sexe ,  discapacitat ,

raça ,  ètnia ,  origen ,  rel igió ,  situació  econòmica  o  altra  condició .

10 .3 .  Garantir  la  igualtat  d 'oportunitats  i  reduir  la  desigualtat  dels

resultats ,  f ins  i  tot  eliminant  les  l leis ,  polít iques  i   pràctiques

discriminatòries  i  promovent  legislació ,  polít iques  i  mesures

adequades  al  respecte .

10 .7 .  Facil itar  una  migració  i  mobil itat  ordenades ,  segures ,  regulars  i

responsables  de  les  persones ,  també  mitjançant  l 'aplicació  de

polít iques  migratòries   planif icades  i  ben  gestionades .  

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



ESTOY CONTIGO
MELANIA G. MAZZUCCO

En aquesta obra es conta la història de Briggite,  una

dona congolesa que es va veure en l 'obligació

d'abandonar la seva casa,  la seva famíl ia,  la seva

carrera i  la seva cl ínica a causa de la seva decisió de no

anar en contra del  seu jurament hipocràtic.  El  fet que

ella decidís no realitzar una acció que el la considerava

injusta i  inhumana, la va portar a viure experiències

igual d' injustes i  inhumanes,  va sofrir  abusos,

violacions i  maltractament.  Quan aconsegueix escapar i

arriba a Itàl ia,  les coses no es tornen fàci ls  per a el la,

com a persona refugiada en situació irregular,  passa

per situacions de penúria,  dorm al  carrer i  arriba a

consumir al iments que troba en els contenidors.  Però

malgrat tot això,  amb l 'ajuda de diverses persones que

apareixen en les diferents etapes de la seva vida,

continua endavant.

La protagonista d'aquesta història mostra coratge i

fortalesa,  no es deixa dominar per les males

experiències,  assoleix cadascun dels seus propòsits,

f ins que al  f inal  obté un permís d'asi l  com a refugiada i

un treball ,  tanmateix el  somni més gran de Briggite es

fa realitat:  portar als seus f i l ls  del  Congo.

5 .2 .  Eliminar  totes  les  formes  de  violència  contra  totes  les

dones  i  les  nenes  en  els  àmbits  públic  i  privat ,  incloses  la

tracta  i  l 'explotació  sexual  i  altres  t ipus  d 'explotació .

5 .5 .  Vetlla  per  la  participació  plena  i  efectiva  de  les  dones  i

la  igualtat  d 'oportunitats  de  l ideratge  a  tots  els  nivells

decisoris  en  la  vida  polít ica ,  econòmica  i  pública .

5 .c .  Adoptar  i  enfortir  polít iques  encertades  i  l leis

aplicables  per  a  promoure  la  igualtat  de  gènere  i

l 'apoderament  de  totes  les  dones  i  les  nenes  a  tots  els

nivells .

La lectura es relaciona amb... 

10 .2 .  Potenciar  i  promoure  la  inclusió  social ,  econòmica  i

polít ica  de  totes  les  persones ,  independentment  de  l ’edat ,

sexe ,  discapacitat ,  raça ,  ètnia ,  origen ,  rel igió ,  situació

econòmica  o  altra  condició .

10 .3 .  Garantir  la  igualtat  d 'oportunitats  i  reduir  la  desigualtat

dels  resultats ,  f ins  i  tot  eliminant  les  l leis ,  polít iques  i  

 pràctiques  discriminatòries  i  promovent  legislació ,  polít iques

i  mesures  adequades  al  respecte .

10 .7 .  Facil itar  una  migració  i  mobil itat  ordenades ,  segures ,

regulars  i  responsables  de  les  persones ,  també  mitjançant

l 'aplicació  de  polít iques  migratòries   planif icades  i  ben

gestionades .  

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



BLANC BO BUSCA NEGRE POBRE
GUSTAU NERIN 

Aquest l l ibre és una crít ica a la cooperació i  l 'acció de les ONG en països del  sud.  Encara que l 'autor recalca que la seva

intenció no és crit icar als cooperants,  ja que com en qualsevol ofici ,  hi  ha persones compromeses amb el  seu treball  i  persones

nefastes i  poc ètiques amb la seva professió.  A través d'aquesta obra,  Gustau Nerín,  antropòleg,  que ha passat temps vivint i

visitant països del  continent africà,  mostra el  costat més fosc i  poc explorat de les ajudes humanitàries.  L 'autor crit ica les

accions dutes a terme als països del  sud,  que la f i  del  qual no és ajudar a les persones més necessitades,  sinó enaltir  l 'ajuda i

el  paternalisme de l 'home blanc,  oferint al  món sencer una imatge d'una Àfrica pobra i  desemparada,  incapaç de fer front a les

seves pròpies necessitats,  i  que,  per tant,  necessita l 'ajuda dels països del  nord.  Les ONG creen projectes als països del  sud,  a

través de f inançaments i  donacions que aconsegueixen oferint imatges poc ètiques i  a vegades inhumanes,  de nens i  nenes en

situació d'extrema vulnerabil itat .  Molts dels projectes que es duen a terme, tal  com explica l 'autor,  no compleixen la seva

funció a l larg termini ,  com assegura Nerín,  Àfrica és un cementiri  de projectes oblidats i  fracassats,  Àfrica és un continent

espoliat en el  qual es duen a terme accions arbitràries i  inhumanes que són avalades per grans organismes com l 'ONU, però,

així  i  tot,  s 'embeni la idea que és un continent que necessita l 'ajuda internacional per a posar f i  a la seva situació de pobresa i

necessitat.
La lectura es relaciona amb... 1 .2 . Reduir com a mínim a la meitat la proporció d ’homes , dones , nens i nenes

de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions
d ’acord amb les definicions nacionals .

1 .4 . Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses
fonts , fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament ,
a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en
desenvolupament , en particular els països menys avançats , per tal de posar en
pràctica programes i polítiques encaminats a l ’erradicació de la pobresa en
totes les seves dimensions

2 .a Augmentar les inversions , fins i tot mitjançant una cooperació
internacional més àmplia , en infraestructura rural , investigació agrícola i
serveis d ’extensió , així com en desenvolupament tecnològic i bancs de gens
de plantes i bestiar , a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als
països en desenvolupament , en particular als països menys avançats .

2 .5 . Mantenir la diversitat genètica de les llavors , cultius i animals de granja i
domesticats així com les espècies silvestres connexes , a través , entre d ’altres ,

d ’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala
nacional , regional i internacional , i promoure l ’accés als beneficis que es
derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals ,

així com la distribució justa i equitativa d ’aquests , com s ’ha convingut
internacionalment .

3 .4 . Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles ,

mitjançant la prevenció i el tractament , i promoure la salut mental i el benestar .

3 .b . Assolir la cobertura sanitària universal , en particular la protecció contra
els riscos financers , l ’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l ’accés a
medicaments i vacunes segurs , eficaços , assequibles i de qualitat per a totes
les persones .

3 .c . Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació , el
desenvolupament , la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en
desenvolupament , especialment als països menys avançats i als petits estats insulars
en desenvolupament .

8 .3 . Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les
activitats productives , la creació d ’ocupació digna , l ’emprenedoria , la creativitat
i la innovació , i encoratjar la regularització i el creixement de les
microempreses i les petites i mitjanes empreses , a través , entre d ’altres , de
l ’accés a serveis financers .

8 .7 . Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat ,
posar fi a les formes modernes d ’esclavitud i el tràfic d ’éssers humans i
assegurar la prohibició i l ’eliminació de les pitjors formes de treball infantil ,
inclòs el reclutament i la utilització d ’infants soldats , i , a tot tardar el 2025 ,

posar fi al treball infantil en totes les seves formes .

8 .a . Augmentar el suport a la iniciativa d ’ajut per al comerç als països en
desenvolupament , en particular els països menys avançats , també en el context
del Marc integrat millorat d ’assistència tècnica relacionada amb el comerç per
als països menys avançats .

16 .1 . Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de
mortalitat connexes a tot el món .

16 .3 . Promoure l ’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals , i
garantir la igualtat d ’accés a la justícia per a totes les persones .

16 .8 . Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les
institucions de governança mundial .
16 .a Enfortir les institucions nacionals pertinents , mitjançant , entre d ’altres , la
cooperació internacional , amb vista a realitzar formació a tots els nivells , en
particular als països en desenvolupament , per tal de prevenir la violència i
combatre el terrorisme i la delinqüència .

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



VIATGE AL PAÍS
DELS BLANCS 

OUSMAN UMAR 
El l l ibre és una obra autobiogràfica de l 'autor

Ousman Urmar,  qui compta totes les dissorts i

situacions de penúria que va haver de passar en el

seu camí cap a al lò que el  pensava que era el

paradís,  Europa.  Durant tota l 'obra,  Ousman relata

cadascuna de les seves experiències en els

diferents països que va haver de travessar,  compte

com va ser escapar de la mort diverses vegades i

viure en la misèria,  viure en l ' infern,  com ell

descrivia.  En el  seu camí cap al  desconegut,  es va

trobar amb persones bondadoses i  amables que el

van ajudar a no decaure,  a seguir endavant i  a

creure en la humanitat.  El  seu destí  era més

important que el  dolor que pogués arribar a sentir ,

i  per això,  va seguir amb el  seu viatge,

acomiadant-se d'aquells amics que havia fet en el

camí i  aconseguint,  f inalment,  una nova famíl ia i

una nova l lar .

10 .2 .  Potenciar  i  promoure  la  inclusió  social ,  econòmica  i

polít ica  de  totes  les  persones ,  independentment  de  la  seva

edat ,  sexe ,  discapacitat ,  raça ,  ètnia ,  origen ,  rel igió  o

situació  econòmica  o  una  altra  condició .

10 .3 .  Garantir  la  igualtat  d 'oportunitats  i  reduir  la

desigualtat  de  resultats ,  f ins  i  tot  eliminant  les  l leis ,

polít iques  i  pràctiques  discriminatòries  i  promovent

legislacions ,  polít iques  i  mesures  adequades  a  aquest

respecte .

10 .4 .  Adoptar  polít iques ,  especialment  f iscals ,  salarials  i  de

protecció  social ,  i  aconseguir  progressivament  una  major

igualtat .

10 .7 .  Facil itar  la  migració  i  la  mobil itat  ordenades ,  segures ,

regulars  i  responsables  de  les  persones ,  f ins  i  tot

mitjançant  l 'aplicació  de  polít iques  migratòries

planif icades  i  ben  gestionades .

La lectura es relaciona amb... 

16 .1 .  Reduir  signif icativament  totes  les  formes  de  violència  i

les  corresponents  taxes  de  mortalitat  a  tot  el  món .

16 .2 .  Posar  f i  al  maltractament ,  l 'explotació ,  la  tracta  i  totes

les  formes  de  violència  i  tortura  contra  els  nens .

16 .5 .  Reduir  considerablement  la  corrupció  i  el  suborn  en

totes  les  seves  formes .

16 .b .  Promoure  i  aplicar  l leis  i  polít iques  no  discriminatòries

en  favor  del  desenvolupament  sostenible .

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



MUDANZAS 
UNA CRÓNICA SOBRE LA IMMIGRACIÓN

 
LUIS BENVENUTY 

Aquest l l ibre recull  diversos relats d'experiències i

anècdotes de diverses persones migrants.  És una

recopilació d'històries de discriminacions,  desigualtats,

integració i  assimilació d'una altra cultura.  

A través d'aquesta obra,  l 'autor atorga a les persones un

espai en el  qual expressar i  comptar com va ser el  procés

migratori ,  i  com va ser la seva integració a Espanya,  però

no sols parla d'un procés migratori  extern,  sinó que també

fa esment de la migració dins del  país,  dels desplaçaments

entre províncies.  

En el  l l ibre es posa el  focus a la ciutat de Barcelona,  que

com ocorre en grans capitals com París,  les persones

migrants s 'assenten en les perifèries,  l locs insalubres i

barats,  en els quals les condicions de vida són pèssimes i

preval  l 'economia submergida.

Aquesta obra presenta diversos testimoniatges de persones

migrants provinents d'Àfrica,  Àsia i  Europa.  Permet

analitzar les diferents percepcions i  les diferents

experiències,  al  seu torn que deixa clar que el  l loc d'origen

dificulta o faci l ita el  procés migratori .

10 .2 .  Potenciar  i  promoure  la  inclusió  social ,

econòmica  i  polít ica  de  totes  les  persones ,

independentment  de  la  seva  edat ,  sexe ,

discapacitat ,  raça ,  ètnia ,  origen ,  rel igió  o

situació  econòmica  o  una  altra  condició .

10 .3 .  Garantir  la  igualtat  d 'oportunitats  i  reduir

la  desigualtat  de  resultats ,  f ins  i  tot  eliminant

les  l leis ,  polít iques  i  pràctiques  discriminatòries

i  promovent  legislacions ,  polít iques  i  mesures

adequades  a  aquest  respecte .

10 .7 .  Facil itar  la  migració  i  la  mobil itat

ordenades ,  segures ,  regulars  i  responsables  de

les  persones ,  f ins  i  tot  mitjançant  l 'aplicació  de

polít iques  migratòries  planif icades  i  ben

gestionades .

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



LA NOVELA DEL  AGUA 
MAJA LUNDE 

Aquest és un l l ibre que narra la història de dues

persones,  Signe i  David.  Signe és una activista que en

any 2019 decideix embarcar-se en el  seu veler i  l luitar

per protegir  les glaceres del  seu poble natal ,  mentre

que David,  és un refugiat cl imàtic de 2041.

En el  2041 la terra es va assotada pel canvi cl imàtic,  la

sequia s 'apodera de gran part del  món i  existeix una

escassetat de recursos,  només els països del  nord

d'Europa tenen unes condicions cl imàtiques

“favorables”.  David,  obligat a fugir  de les condicions

climàtiques extremes del sud d'Europa,  perd de vista

a la seva dona i  f i l l ,  i  s 'endinsa,  al  costat de la seva

fi l la Lou,  en un viatge cap al  desconegut,  a la recerca

d'un camp de refugiats que els proporcioni al iments,  i

els més necessitat,  aigua.  

Encara que tots dos històries ocorren amb 22 anys de

diferència,  en la trama van apareixent objectes que

entrel lacen totes dues històries,  i  l 'aigua es

converteix en un element fonamental  en totes dues

històries.   

13 .1 .  Enfortir  la  resi l iència  i  la  capacitat  d 'adaptació  als  r iscos

relacionats  amb  el  clima  i  els  desastres  naturals  en  tots  els

països .

13 .2 .  Incorporar  mesures  relatives  al  canvi  climàtic  en  les

polít iques ,  estratègies  i  plans  nacionals .

13 .3 .  Millorar  l 'educació ,  la  sensibil ització  i  la  capacitat  humana  i

institucional  respecte  de  la  mitigació  del  canvi  climàtic ,

l 'adaptació  a  ell ,  la  reducció  dels  seus  efectes  i  l 'alerta

primerenca .

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 

6 .1 .  Aconseguir  l 'accés  universal  i  equitatiu  a  l 'aigua  potable ,  a  un

preu  assequible  per  a  totes  les  persones .

6 .3 .  Millorar  la  qualitat  de  l 'aigua  mitjançant  la  reducció  de  la

contaminació ,  l 'eliminació  dels  abocaments  i  la  reducció  al

mínim  de  la  descàrrega  de  materials  i  productes  químics

peri l losos ,  la  reducció  a  la  meitat  del  percentatge  d 'aigües

residuals  sense  tractar  i  un  augment  substancial  a  escala  mundial

del  reciclat  i  de  la  reuti l ització  en  condicions  de  seguretat .

6 .4 .  Augmentar  substancialment  l 'eficient  util ització  dels

recursos  hídrics  a  tots  els  sectors  i  assegurar  la  sostenibil itat  de

l 'extracció  i  del  subministrament  d 'aigua  potable  per  tal  de  fer

front  a  l 'escassetat  d 'aigua  i  reduir  el  nombre  de  persones  que

pateixen  escassetat  d 'aigua .

6 .6 .  Protegir  i  restablir  els  ecosistemes  relacionats  amb  l 'aigua ,

inclosos  boscos ,  muntanyes ,  aiguamolls ,  r ius ,  aqüífers  i  l lacs .



TU CONSUMO PUEDE
CAMBIAR AL MUNDO 

BRENDA CHÁVEZ 
En aquest l l ibre l 'autora parla de les conseqüències de les nostres

accions com a consumidors,  com a part de la societat som en part

responsables del  tracte desigual i  de la contaminació del  planeta.

Els éssers humans consumim per a proveir  unes necessitats

bàsiques,  però quan el  nostre consum va més enllà d'aquestes

necessitats,  quan consumim perquè sí ,  per a presumir i  per

aparentar,  estem sent còmplices de les males condicions de

treball ,  la sobreexplotació,  el  maltractament animal,  i  altres mals

que provoca un consum desproporcionat.

L 'autora estableix aquesta teoria,  si  els consumidors són capaços

de veure un f lashback en tocar qualsevol producte,  seran capaços

de veure el  procés pel  qual ha passat el  producte,  el  seu origen i

la seva producció.  Veure els orígens dels productes que

consumim permetrà que siguem capaços de veure les atrocitats

que les grans cooperatives cometen, atrocitats de les quals som

responsables els consumidors.

En aquesta obra es parla del  consum des de diferents àmbits:  la

sanitat,  la bellesa,  la tecnologia,  etc. ,  s i  consumim de manera

adequada, hem d'establir  aquest consum responsable en

qualsevol àmbit de la nostra vida,  per això,  Chávez nomena

diverses alternatives que permetran al  consumidor canviar els

seus hàbits de vida,  i  al  f inal  de cada capítol ,  estableix petites

guies per a adaptar les alternatives a la vida diària.

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 

12 .1 .  Aplicar  el  Marc  Decennal  de  Programes  sobre

Modalitats  de  Consum  i  Producció  Sostenibles ,  amb  la

participació  de  tots  els  països  i  sota  el  l ideratge  dels

països  desenvolupats ,  tenint  en  compte  el  grau  de

desenvolupament  i  les  capacitats  dels  països  en

desenvolupament .

12 .2 .  Aconseguir  la  gestió  sostenible  i  l 'ús  eficient  dels

recursos  naturals .

12 .4 .  Aconseguir  la  gestió  ecològicament  racional  dels

productes  químics  i  de  totes  les  deixalles  al  l larg  del  seu

cicle  de  vida ,  de  conformitat  amb  els  marcs  internacionals

convinguts ,  i  reduir  signif icativament  el  seu  all iberament  a

l 'atmosfera ,  l 'aigua  i  el  sòl  a  f i  de  minimitzar  els  seus

efectes  adversos  en  la  salut  humana  i  el  medi  ambient .

12 .6 .  Encoratjar  a  les  empreses ,  especialment  les  grans

empreses  i  les  empreses  transnacionals ,  al  fet  que  adoptin

pràctiques  sostenibles  i  incorporin  informació  sobre  la

sostenibil itat  en  el  seu  cicle  de  presentació  d ' informes .



REFUGIATS CLIMÀTICS 
UN GRAN REPTE DEL SEGLE XXI

 
MIGUEL PAJARES 

Es calculen mil  mil ions de desplaçaments per causes cl imàtiques en

els pròxims anys.  Aquest és el  primer l l ibre que analitza i  tracta de

resoldre aquesta crisi .  Un atles sobre els impactes i  les migracions

de la crisi  ecològica.  Una proposta per a la urgència de canviar les

polít iques globals.  El  canvi cl imàtic ha de ser una prioritat

transversal  en la gestió i  organització de les polít iques públiques.  No

només per les conseqüències devastadores per al  planeta,  sinó

també per a l 'ésser humà. El  canvi cl imàtic ha de ser una prioritat

transversal  en la gestió i  organització de les polít iques públiques.  No

només per les conseqüències devastadores per al  planeta,  sinó

també per a l 'ésser humà. La Covid-19 ens ha mostrat com en som de

vulnerables quan la naturalesa respon als danys que l i  fem. No

obstant això,  l 'amenaça que ha suposat està en una escala molt

inferior a la que representa el  canvi cl imàtic.  El  canvi cl imàtic

comporta la desertif icació de grans zones,  la pèrdua d'enormes

extensions de cultius,  la disminució de l 'aigua potable disponible,  la

pujada del nivell  del  mar i  uns huracans cada vegada més

destructius.  Tot això produirà importants moviments de població,

tant desplaçaments interns com migracions.  Aquest l l ibre mostra la

dimensió dels impactes cl imàtics i  analitza en profunditat els

desplaçaments i  les migracions cl imàtiques que ja s 'estan produint i

també les que poden produir-se en les pròximes dècades.  Una anàlisi

feta regió per regió,  centrada en diverses zones de l 'Àfrica,  d'Àsia i

de Llatinoamèrica.  A més,  el  l l ibre tracta el  di lema sobre la

consideració de refugiades que han de tenir  les persones que fugen

dels impactes cl imàtics,  i  formula propostes,  tant per a la l luita

contra el  canvi cl imàtic,  com per a la gestió de les migracions.  No

estem preparats per afrontar els canvis que suposarà la

transformació de la planeta.  Hem de considerar el  deure d'assumir

els desplaçaments i  les morts de desenes de milers de persones.

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 

13 .1 .  Enfortir  la  resi l iència  i  la  capacitat  d 'adaptació  als

riscos  relacionats  amb  el  clima  i  els  desastres  naturals  en

tots  els  països .

13 .2 .  Incorporar  mesures  relatives  al  canvi  climàtic  en  les

polít iques ,  estratègies  i  plans  nacionals .

13 .b .  Promoure  mecanismes  per  augmentar  la  capacitat  de

planif icació  gestió  eficaces  en  relació  amb  el  canvi

cl imàtic  als  països  menys  avançats  i  als  petits  estats

insulars  en  desenvolupament ,  centrats  concretament  en

les  dones ,  persones  joves  i  comunitats  locals  marginades .

10 .7 .  Facil itar  la  migració  i  la  mobil itat  ordenades ,  segures ,

regulars  i  responsables  de  les  persones ,  f ins  i  tot

mitjançant  l 'aplicació  de  polít iques  migratòries

planif icades  i  ben  gestionades .



CONTES QUE EM VAN CURAR  
NADIA GHULAM 

«Jo ja no els he vist ,  els paisatges dels contes,  però encara

existeixen en la meva fantasia.  Quan vaig néixer,  el  meu país

ja feia catorze anys que estava en guerra.  Ni  cérvols,  ni

guineus,  ni  boscos he vist al  meu entorn.  Tot és terra

cremada. Això no obstant,  els contes de la mare potser eren

la seva manera d'explicar-me com era el  meu país,  el  meu

paisatge,  abans de la desolació. . .  De fer-me aprendre sense

ll ibres la història del  meu poble,  trepitjada i  perduda.

Perquè jo,  aquells contes,  els t inc sempre presents.  Em fan

companyia,  i  més ara,  que sóc l luny del  meu país.  Gràcies als

contes,  quan em sent perduda, veig al là al  l luny la l lumeta

de la cabana del bosc.  Són la dimensió emotiva de la meva

identitat».

BUT NA BUT. . .  això era i  no era una noia amb el  cos ferit  per

la guerra però amb l 'energia d'un cor enorme al imentat per

les històries de la seva mare.  Per primera vegada són

trasl ladats al  paper els contes orals d'un país que,  com la

Nadia,  ha canviat d' identitat,  però no ha perdut l 'essència.

Un regal per als lectors catalans,  que han acoll it  aquesta

dona forta i  valenta a la seva terra.

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 

10 .7 .  Facil itar  la  migració  i  la  mobil itat

ordenades ,  segures ,  regulars  i  responsables

de  les  persones ,  f ins  i  tot  mitjançant

l 'aplicació  de  polít iques  migratòries

planif icades  i  ben  gestionades .

4 .1 .  Vetllar  perquè  totes  les  nenes  i  nens

acabin  els  cicles  de  l ’ensenyament  primari  i

secundari ,  que  ha  de  ser  gratuït ,  equitatiu  i

de  qualitat  i  produir  resultats  escolars

pertinents  i  eficaços .

5 .1 .  1 .  Posar  f i  a  totes  les  formes  de

discriminació  contra  totes  les  dones  i  nenes

a  tot  el  món .

5 .5 .  Vetllar  per  la  participació  plena  i

efectiva  de  les  dones ,  i  per  la  igualtat

d ’oportunitats  de  l ideratge  en  tots  els

àmbits  de  presa  de  decisions  en  la  vida

polít ica ,  econòmica  i  pública .

16 .3  Promoure  l ’estat  de  dret  en  els  àmbits

nacionals  i  internacionals ,  i  garantir  la

igualtat  d ’accés  a  la  justícia  per  a  totes  les

persones .

16 .10  Garantir  l ’accés  públic  a  la  informació  i

protegir  les  l l ibertats  fonamentals ,  de

conformitat  amb  les  l leis  nacionals  i  els

acords  internacionals .

16 .b  Promoure  i  aplicar  l leis  i  polít iques  no

discriminatòries  en  favor  del

desenvolupament  sostenible .



AIXÒ HO CANVIA TOT 
NAOMI KLEIN

Oblida tot el  que creies saber sobre l 'escalfament
global .  La veritat,  la pura veritat,  és que el  problema no
rau en les emissions de diòxid de carboni,  s inó en el
nostre sistema. Però l 'altra veritat és que podem
combatre aquesta crisi  existencial  i  transformar el
nostre sistema esgotat en una cosa diferent i
radicalment mil lor .  En el  seu l l ibre punyent i
provocador,  potser el  més provocador de tots,  Naomi
Klein s 'enfronta a un dels problemes més greus que
amenacen la humanitat:  la guerra que el  nostre model
econòmic fa contra la vida a la terra.

La lectura es relaciona amb... 

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 

8 .4 .  Millorar  progressivament ,  per  a  2030 ,  la  producció  i  el

consum  eficients  dels  recursos  mundials  i  procurar

desvincular  el  creixement  econòmic  de  la  degradació  del

medi  ambient ,  de  conformitat  amb  el  Marc  decennal  de

programes  sobre  modalitats  sostenibles  de  consum  i

producció ,  començant  pels  països  desenvolupats .

7 .2  Augmentar  substancialment  el  percentatge  d ’energia

renovable  en  el  con  junt  de  fonts  d ’energia .

7 .a .  Augmentar  la  cooperació  internacional  per  tal  de

facil itar  l ’accés  a  la  investigació  i  a  les  tecnolo  gies

energètiques  no  contaminants ,  incloses  les  fonts

d ’energia  renovables ,  l ’eficiència  energètica  i  les

tecnologies  de  combustibles  fòssi ls  avançades  i  menys

contaminants ,  i  promoure  la  inversió  en  infraestructures

energètiques  i  tecnologies  d ’energia  no  contaminant .

9 .1 .  Desenvolupar  infraestructures  f iables ,  sostenibles ,

resi l ients  i  de  qualitat ,  incloent  infraestructures  regionals

i  transfrontereres ,  per  tal  de  donar  suport  al

desenvolupament  econòmic  i  al  benestar  humà ,  amb

especial  atenció  a  l ’accés  assequible  i  equitatiu  per  a

totes  les  persones .

11 .b  Per  a  2020 ,  augmentar  substancialment  el  nombre  de

ciutats  i  assentaments  humans  que  adopten  i  posen  en

marxa  polít iques  i  plans  integrats  per  promoure  la

inclusió ,  l ’ús  eficient  dels  recursos ,  la  mitigació  del  canvi

cl imàtic  i  l ’adaptació  a  aquest ,  així  com  la  resi l iència

davant  dels  desastres ,  i  desenvolupar  i  posar  en  pràctica

una  gestió  integral  dels  r iscos  de  desastre  a  tots  els

nivells ,  d ’acord  amb  el  Marc  de  Sendai  per  a  la  reducció

del  r isc  de  desastres  2015-2030 .

13 .a  Complir  el  compromís  dels  països  desenvolupats  que  són  part  de

la  Convenció  marc  de  les  Nacions  Uni  des  sobre  el  canvi  climàtic

d ’assolir ,  l ’any  2020 ,  l ’objectiu  de  mobil itzar  conjuntament  100 .000

milions  de  dòlars  anuals ,  procedents  del  conjunt  de  les  fonts ,  a  f i

d ’atendre  les  necessitats  dels  països  en  desenvolupament  respecte

de  l ’adopció  de  mesures  concretes  de  mitigació  i  la  transparència  en

l ’aplicació ,  i  posar  en  ple  funcionament  el  Fons  verd  per  al  clima

capital itzant- lo  com  més  aviat  millor .

13 .b  Promoure  mecanismes  per  a  augmentar  la  capacitat  de

planif icació  i  gestió  eficaces  en  relació  amb  el  canvi  climàtic  als

països  menys  avançats  i  als  petits  estats  insulars  en

desenvolupament ,  centrats  concretament  en  les  dones ,  persones

joves  i  comunitats  locals  i  marginades .



VIVIR (BIEN) CON MENOS 
SOBRE SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

 
MANFRED LINZ, JORGE RIECHMANN I

JOAQUIM SEMPERE

A través d'aquesta obra,  es fa una crít ica al  consum excessiu i  a la

contaminació de les grans potències.  Els autors d'aquest l l ibre

asseguren que només es pot aconseguir la sostenibil itat del  planeta

tenint en compte tres condicions indispensables:  l 'ef iciència,  que ens

permetrà fer més amb menys,  la coherència,  que ajudarà a crear

tecnologies que s 'adaptin al  mitjà i  no al  revés,  i  f inalment,  la

suficiència,  que permetrà viure sobre la base d'uns l ímits.  Mentre que

els dos primers fan referència a les polít iques i  organització en l 'àmbit

mundial ,  el  tercer component se centra en les accions de cadascun com

a individu.  Encara que molta gent considera que viure amb menys

implica viure de forma més pobra i  l imitada,  en aquest l l ibre,  es recull

mitjançant el  que el ls  diuen la cadena verda,  una sèrie de mesures i

mecanismes que permetran viure de manera còmoda però respectant la

sostenibil itat el  planeta.

En el  l l ibre també es recull  la necessitat d'expandir l 'anomenada

austeritat voluntària (AV) que posseeixen molt pocs individus.  A través

de l 'AV s 'eviten els r iscos mediambientals i  socials,  perquè permeten

tenir  consciència de les accions perjudicials per al  planeta.  Actualment

de manera col· lectiva s 'ha creat l 'austeritat imposada o obligatòria,  que

és menys avantatjosa i  recull  pit jors resultats.  També es parla de la

necessitat de moderar el  creixement econòmic,  ja que això no té per què

estar l l igat a una economia eficient i  en perfecte funcionament,  perquè

la forma més eficaç d'acabar amb l 'atur és crear una polít ica intel · l igent,

que permeti  una reducció de l 'atur i  mil lors condicions laborals,  a més

que vagi l l igada a la sostenibil itat del  planeta.

La lectura es relaciona amb... 

12 .1 .  Aplicar  el  Marc  decennal  de  programes  sobre  modalitats  de

consum  i  producció  sostenibles ,  amb  la  participació  de  tots  els

països  i  el  l ideratge  dels  països  desenvolupats ,  tenint  en  compte  el

grau  de  desenvolupament  i  les  capacitats  dels  països  en

desenvolupament .

12 .2 .  Assolir  la  gestió  sostenible  i  l 'ús  eficient  dels  recursos  naturals .

12 .3 .  Reduir  a  la  meitat  el  malbaratament  d 'aliments  per  càpita

mundial  en  la  venda  al  detall  i  el  consum ,  així  com  les  pèrdues

d 'aliments  a  les  cadenes  de  producció  i  distr ibució ,  incloses  les

pèrdues  postcoll ita .

12 .8 .  Assegurar  que  les  persones  de  tot  el  món  t inguin  informació  i

conscienciació  pertinents  per  al  desenvolupament  i  els  esti ls  de

vida  sostenibles ,  en  harmonia  amb  la  natura .

7 .1 .  Garantir  l 'accés  universal  a  serveis  energètics  assequibles ,

f iables  i  moderns .

Duplicar  la  taxa  mundial  de  millora  de  l 'eficiència  energètica .

7 .a .  Augmentar  la  cooperació  internacional  per  a  faci l itar  l 'accés

a  la  recerca  i  la  tecnologia  relatives  a  l 'energia  neta ,  incloses  les

fonts  renovables ,  l 'eficiència  energètica  i  les  tecnologies

avançades  i  menys  contaminants  de  combustibles  fòssi ls ,  i

promoure  la  inversió  en  infraestructura  energètica  i  tecnologies

netes .

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



QUAN L'AJUDA ÉS EL
PROBLEMA  

DAMBISA MOYO
Aquesta obra fa una crít ica a l 'ajuda que els països occidentals ofereixen

al continent africà.  A través de les seves pàgines,  l 'autora,  Dambisa

Moyo, explica l 'origen,  la consolidació i  el  fracàs que ha suposat

considerar l 'ajuda com a única manera d'aconseguir el  desenvolupament

en el  continent africà.  A més d'establir  els motius que fonamenten la

seva crít ica al  model d'ajudes per al  desenvolupament,  Moyo, ofereix

noves formes de f inançament que podrien ajudar a obtenir  un

desenvolupament real  als països africans.

La lectura també detalla el  Pla Marshall ,  i  el  seu paper en la consolidació

de l 'ajuda com a element principal  per a afavorir  el  desenvolupament

dels països del  sud.  Malgrat haver t ingut èxit  amb els països europeus

després de la Segona Guerra Mundial ,  el  Pla Marshall  no ha reflectit

grans resultats als països del  sud,  sinó tot el  contrari ,  incrementa la

dependència,  i ,  per consegüent,  la situació de pobresa.  S 'ha uti l itzat

l 'ajuda com a arma per a establir  bàndols durant la guerra freda,  a més,

l 'ajuda ha faci l itat la corrupció,  ja que els governs del  sud uti l itzen els

diners destinats al  desenvolupament per a altres f ins.

D'altra banda, també es recalca la influència de l 'ajuda o donacions en

l 'afebliment de les institucions i  el  capital  social ,  en la desincentivació

de les inversions,  en la disminució de les exportacions i  en el  foment de

sectors públic de poca productivitat.

L 'ajuda exterior fomenta el  confl icte,  ja que la presència de l 'ajuda en

qualsevol de les seves variants suposa la inexistència de recursos,  i  la

necessitat d'obtenció i  control  dels mateixos mitjançant la violència o

confl ictes armats.  L 'ajuda fomenta una cultura de tipus mil itar .  Per això,

s 'estableix que l 'única manera d'aconseguir el  desenvolupament ple dels

països en desenvolupament,  és paral itzant les ajudes i  establint altres

alternatives de f inançament.

La lectura es relaciona amb... 

16 .1 .  Reduir  signif icativament  totes  les  formes  de  violència  i  les

corresponents  taxes  de  mortalitat  a  tot  el  món .

16 .5 .  Reduir  considerablement  la  corrupció  i  el  suborn  en  totes  les  seves

formes .

16 .6 .  Crear  a  tots  els  nivells  institucions  eficaces  i  transparents  que  rendeixin

comptes .

16 .7 .  Garantir  l 'adopció  en  tots  els  nivells  de  decisions  inclusives ,

participatives  i  representatives  que  responguin  a  les  necessitats .

16 .8 .  Ampliar  i  enfortir  la  participació  dels  països  en  desenvolupament  en  les

institucions  de  governança  mundial .

1 .1  Erradicar  la  pobresa  extrema  per  a  totes  les  persones  en  el  món ,

actualment  mesurada  per  un  ingrés  per  persona  inferior  a  1 ,25  dòlars  al

dia .

1 .4 .  Garantir  que  tots  els  homes  i  dones ,  en  particular  els  pobres  i  els  més

vulnerables ,  t inguin  els  mateixos  drets  als  recursos  econòmics ,  així  com

accés  als  serveis  bàsics ,  la  propietat  i  el  control  de  les  terres  i  altres  béns ,

l 'herència ,  els  recursos  naturals ,  les  noves  tecnologies  i  els  serveis

econòmics ,  inclòs  el  microfinançament .

1 .5 .  Fomentar  la  resi l iència  dels  pobres  i  les  persones  que  es  troben  en

situacions  vulnerables  i  reduir  la  seva  exposició  i  vulnerabil itat  als

fenòmens  extrems  relacionats  amb  el  clima  i  a  altres  desastres

econòmics ,  socials  i  ambientals .

1 .a .  Garantir  una  mobil ització  important  de  recursos  procedents  de

diverses  fonts ,  f ins  i  tot  mitjançant  la  millora  de  la  cooperació  per  al

desenvolupament ,  a  f i  de  proporcionar  mitjans  suficients  i  previsibles  per

als  països  en  desenvolupament ,  en  particular  els  països  menys  avançats ,

per  a  posar  en  pràctica  programes  i  polít iques  encaminats  a  posar  f i  a  la

pobresa  en  totes  les  seves  dimensions .

Més informació a
www.fonsmallorqui.org 



L'aportació fonamental  de l 'Agenda 2030 no cal  veure-la en al lò que

és nou dels seus objectius,  ja que,  almenys en el  nostre entorn

cultural  més proper,  no ho són en absolut.  L 'Agenda no té per això un

caràcter disruptiu,  sinó generalitzador i  integrador alhora.  Des de la

seva elaboració per Nacions Unides,  pretén verbalitzar uns objectius

que comptaven ja amb àmplia acceptació i  al inear-hi  l 'acció dels

Estats,  organismes internacionals,  comunitats locals,  administracions

públiques i  agents socials en general .  La veritat és que fa dos o tres

anys l 'Agenda suscitava un gran Interès entre aquests subjectes,  f ins

que,  amb idèntica projecció universal ,  la pandèmia de la covid-19

semblà passar-hi  per damunt) .  Però en realitat es tracta d'un eclipsi

parcial  que no ha esvaït  els objectius de l 'Agenda 2030,  ni  els ha

privat d'actualitat,  ans al  contrari .  I  és que la pandèmia ha fet ben

visibles les situacions de desigualtat,  els dèficits dels serveis públics,

la debil itat de certs col· lectius,  la necessitat de disposar de

capacitats reactives i  altres realitats que eren a l 'origen de l 'Agenda i

justif icaven els objectius per el la traçats.  De manera molt especial ,  la

difusa apel· lació a la rel l iscada que s 'advertia a l 'Agenda es

converteix ara en un eix fonamental  de la recuperació després dels

efectes devastadors del  virus.  I  és també, consegüentment,  un dels

eixos ( l 'altre és el  de la inclusivitat)  al  voltant dels que s 'articula

aquest l l ibre,  escrit  en els temps més durs de la pandèmia que va

alentir  el  procés tècnic d'edició,  però que ens ha fet permès l 'atenció

a totes les seves seqüències,  incloent-hi  també la perspectiva de la

recuperació.

LA AGENDA 2030
IMPLICACIONES Y RETOS PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

 
JOSÉ ESTEVE PARDO 

La lectura es relaciona amb... 
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17 .16  Enfortir  l ’Aliança  Mundial  per  al

Desenvolupament  Sostenible ,  complementada

per  aliances  entre  múlti  ples  actors  que

mobil itzin  i  promoguin  l ’ intercanvi  de

coneixements ,  expertesa ,  tecnologies  i  recursos

financers ,  amb  la  f inalitat  de  donar  suport  a

l ’assoliment  dels  Objectius  de  Desenvolupament

Sostenible  a  tots  els  països ,  en  particular  als

països  en  desenvolupament .

17 .17  Encoratjar  i  promoure  la  constitució

d ’aliances  eficaces  en  els  àmbits  públic ,

públicoprivat  i  de  la  societat  civi l ,  aprofitant

l ’experiència  i  les  estratègies  d ’obtenció  de

recursos  dels  partenariats .



Aquest l l ibre és una crÍt ica al  consum excessiu que afecta no sols els éssers humans sinó a altres éssers vius del  planeta.

A través d'aquest l l ibre,  l 'autora intenta reflectir  les conseqüències de la sobrexplotación i  el  consum poc responsable.

Mitjançant les tres “R” s 'explica que la forma més fàci l  de mil lorar el  planeta és:  reduint el  consum d'aquells productius

que augmenten la contaminació de l 'ecosistema i  que realment no necessitem, reuti l itzant aquells objectes,  roba o

productes que estan en bon estat sense haver de tirar-ho,  i  f inalment,  reciclant al lò que ja no necessitem separant

correctament el  paper,  el  vidre,  deixalles orgàniques i  els envasos.  Aconseguir realitzar de manera correcta les tres

erres,  permetrà cooperar i  disminuir la contaminació del  planeta.

BASURA Y MÁS BASURA 
LUCÍA SERRANO
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Aquest l l ibre conta la història d'una nena de Guinea Bissau,  un país en vies de desenvolupament en el  qual el  VIH té

molta incidència.  Ens narra la història una petita bissauguineana,  qui l i  té por a la mort i  ho representa amb una

calavera.  Malgrat tenir  por a la mort i  a l 'hospital ,  gràcies al  seu metge,  comença a veure la vida amb altres ul ls .  La

petita bissauguineana acudeix al  col · legi  al  matí  i  aprèn moltes paraules positives i  negatives cada dia,  i  a la tarda es

venia productes amb els seus amics.  Quan sortia de jugar,  s 'anava a descansar sota un arbre d'anacards,  que

representava la bona salut i  la fel icitat.  Al  f inal  del  l l ibre,  la nena ens compta els seus somnis i  expectatives,  i  desitja

que curar-se de la malalt ia que pateix.

A LA SOMBRA DE LOS ANACARDOS 
ANTÓN FORTES I SIMONA MULAZZANI
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Aquesta és una obra dir igida als més petits,  en la qual es ressalta la diversitat.  A través d'aquesta obra l 'autora intenta

mostrar la crua realitat d'aquells que decideixen abandonar la seva l lar a causa de confl ictes armats,  la fam i  desastres

naturals.  Dins la lectura,  s ' intenta explicar que si  haguéssim nascut en un l loc diferent,  seríem totalment diferents de

com som ara,  i  que per això,  hem d'acoll ir  de la forma més adequada a les persones que vénen d'altres l locs.  Podries és

un l l ibre dir igit  a nens en la qual surten representats nens de diferents cultures i  diferents ètnies,  a través de les seves

pàgines s ' intenta reflectir  la duresa del  procés migratori  d'una forma subti l  i  infanti l .

PODRIES
JOANA RASPALL 
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Aquesta és una obra que recull  les històries,  anècdotes i  etapes de superació de dones que han contribuït  directament o

indirectament en la transformació del  món. Des del  continent africà f ins al  país més recòndit del  continent asiàtic,

aquesta obra integra la superació i  valentia de moltes dones al  l larg de la història.  En cadascuna de les seves pàgines es

relata la història d'una dona empoderada,  l luitadora i  decidida,  que ho ha deixat tot per a començar de zero un l loc al iè i

diferent al  seu país d'origen.

CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS 3 
100 DONES IMMIGRANTS QUE HAN CANVIAT EL MÓN

 
ELENA FAVILLI 
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