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Des de l'any 1981 se celebra anualment el dia internacional per a l'eliminació de la violència
contra les dones. Encara avui en dia dones de tot el món, pateixen violència masclista en

formes diverses (física, psicològica, sexual i econòmicament d'entre altres). 

Per aquest motiu hem volgut crear una guia temàtica actualitzada que repassa diversos
aspectes relacionats amb la violència masclista. 

Trobareu llibres de coneixement, novel·les i llibres per a adolescents.

Ni agressor, ni còmplice
Aturem les violències masclistes

BIBLIOTEQUES DE LA COMARCA ON PODEU TROBAR ELS LLIBRES

#ÉsViolència #EtsCòmplice

Guia de Lectura 2020
25 de novembre 
Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones



NOVEL·LES - RELATS 

St. Pere de Torelló
Tagamanent

Torelló: barri Montserrat

Torelló: Dos Rius

 Manlleu / Tagamanent / Vic 

Fallarás, Cristina.
Ahora contamos nosotras:
#cuéntalo: una memoria
colectiva de la violencia.
Barcelona: Anagrama, 2019-

Winkler, Katharina. 
Cárdeno Adorno: novela
inspirada en una vida real.
Cáceres: Periférica, 2018. 

Filiz i Yunus són dos enamorats. Ell
utilitza la violència com a mode
d'autoafirmació. Ella desitjara
morir en més d'una ocasió, però
caurà i s'aixecarà mil cops. El seu
plor és el plor de totes les dones
maltractades.

Kandasamy, Meena.
Cuando te golpeo, o, Retrato de
la escritora como joven esposa.
Barcelona [etc.]: Malpaso, 2018.

La protagonista s'enamora d'un
professor universitari i es traslladen
a una ciutat del sud de l'Índia. Ben
d'hora, descobrirà el paper d'esposa
submisa que l'espera i els atacs de
l'home per anul·lar-la i negar-li el
dret a una existència pròpia. Ningú
la salvarà, només ella  podrà fer-ho.

Riley, Sager. Les Supervivents.
Barcelona: Rosa dels vents, 2018.

Quincy Carpenter és l’única
supervivent de la matança de Pine
Cottage. Immediatament passa a
formar part d’un club anomenat “les
últimes noies”, el qual està format per
3 noies més que han viscut situacions
similars. La Quincy haurà de tornar a
afrontar el passat quan la Lisa,
membre del club, apareix morta 
en estranyes circumstàncies.

Reflexió sobre la violència
masclista a partir del moviment
#cuéntalo. Parla del silenci i del
consentiment social existent i a la
vegada tracta de mostrar que
unint les veus de dones individuals
és possible trencar-lo.



JUVENILS

Roda de Ter

Manlleu / St. Hipòlit

Manlleu / St. Hipòlit
Taradell / Torelló

Tres voltes Rebel.
Som les netes de les bruixes que no vau
poder cremar.
Barcelona: Bruguera, 2019.

Manifest feminista autobiogràfic de
l'exitosa il·lustradora "Tres voltes rebel"
que ens empodera i ens recorda que res
podrà amb nosaltres. Després d'anys
rebent una educació heteropatriarcal,
l'autora descobreix el feminisme. Posant
així nom a tota l'opressió rebuda i unint-se
al grup de lluitadores que volen a
contracorrent.

Pasqual i Escrivà, Gemma.
Xènia, estimar no fa mal.
Barcelona: Barcanova, 2016.

Tercera entrega dels llibres
sobre la Xènia, En aquesta
ocasió s’enamora d’en Joan,
però a poc a poc el control que
ell exerceix sobre ella i la seva
actitud li faran obrir els ulls
sobre el tipus de relació que
mantenen.

Lienas, Gemma.
El diari blau de la Carlota: 
un llibre sobre la violència.
Barcelona: Labutxaca, 2015.

La Carlota decideix
començar un diari sobre
violència de generè i
violència escolar i infantil.
A partir dels testimonis que
recull crea aquest diari
blau.



LLIBRES DE CONEIXEMENT

Els casos de violència masclista no
es tracten als mitjans de
comunicació de forma proporcional
a la seva gravetat. L'autor ens
ofereix en clau periodística una visió
de quin hauria de ser el tractament
que es dóna a aquests successos a
la premsa.

Varela, Nuria. 
Íbamos a ser reinas: mentiras y
complicidades que sustentan la
violencia contra las mujeres.
Barcelona [etc.]: Ediciones B, 2017.

Manlleu / Roda de Ter
 Torelló: Dos Rius / Vic

Roda de Ter / Torelló: Dos Rius

Torelló: Dos Rius

Llibre d’investigació sobre la violència
de gènere que analitza per quins
motius succeeix, exposa diversos
aspectes sobre com ocorre i ofereix
una petita guia de recursos socials per
a aquelles persones que puguin
necessitar-la.

Donoso-Vázquez, Trinidad. 
Rebollo-Catalan, Ángeles. 
Violencias de género en
entornos virtuales.
Barcelona: Octaedro, 2018.

L'augment en l'ús d'internet i les xarxes
socials ha convertit la ciber-violència
contra les dones en un problema
mundial. Aquest llibre pretén ajudar a
identificar les manifestacions que es
produeixen en aquest entorn, així com
donar a conèixer les possibles
solucions a aquest problema.

Calleja, José María.
Cómo informar sobre la violencia
machista.
Madrid: Cátedra, 2016.

Lundy, Bancroft.
¿Por que se comporta así?:
comprender la mente del hombre
controlador i agresivo.
Barcelona [etc.]: Paidós, 2017

Guia per ajudar a identificar i a
detectar els senyals d'alerta a
conèixer els diferents tipus d'homes
abusius i a desterrar els mites que
rodegen els abusos.

Centelles / Manlleu
Tona / Vic



St. Quirze de Besora / Vic

Manlleu

Bibliobús Puigdon / Tona
Torelló: Barri Montserrat 

Roda de Ter / St. Pere de Torelló 
 Torelló: Dos Rius / Vic

Venegas, Lola. M. Reverte, Isabel.
Venegas, Margó.
La Guerra más larga de la historia:
4.000 años de violencia contra las
mujeres.
Barcelona: Espasa, 2019.

Andrés Lacasta, José Alberto
Cine y violencia contra las mujeres:
un enfoque caleidoscópico.
Zaragoza: Prensas de la universidad
de Zaragoza, 2019.

Arena, Alba.
La barbarie silenciosa: la violencia
contra las mujeres y la crisis del
patriarcado.
Barcelona: La llave, 2016

Doña Pozo, Marina
Alas de libertad: prevención de la
violencia de género en educación
infantil.
Alcala de Guadaíra: MAD, cop, 2009.

Recursos, tècniques i medis a emprar
per transmetre a alumnes d'educació
infantil valors com la igualtat entre
sexes i la sensibilització respecte a la
violència de gènere.

L'autora afirma que els abusos provenen
d'una malaltia de la civilització
anomenada "ment patriarcal". Llibres
com aquests tenen la clara vocació de
sanar l'amor entre homes i dones,
element clau per traçar una línia cap a un
món més just.

El cinema ha enregistrat constantment
rols i estereotips sobre la dona que
arriben a justificar la violència
masclista. En aquest llibre es posa a
debat el paper que ha de tenir el
cinema a l’hora de culturitzar i generar
empatia envers aquest problema.

Aquest llibre ens parla de tots els
actes contra les donesque han
perdurat durant segles i que a dia
d'avui encara mantenen viva la guerra
més llarga de la història.


