
   

 

Setmana de la Dona 2021 – Recomanacions bibliogràfiques  

En el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Comissió d'Igualtat i 

Diversitats de Campus Docent Sant Joan de Déu promou l'interès per la lectura 

sobre aquesta temàtica en col·laboració amb la Biblioteca Sant Joan de Déu 

 

Baker, M.J., i Scheele, J. (2017). Queer, una historia gráfica. Editorial 

Melusina S.L. (comentat per Carme Vega) 

“Queer, una història gràfica”, ens convida 
a conèixer la teoria queer. Aquesta teoria 
ens proposa eines per qüestionar certes 
suposicions populars sobre sexe, gènere 
i identitat, de manera que ens permet 
trencar prejudicis i estereotips. 

El llibre fa un repàs històric sobre els 
diferents referents teòrics i les idees 
claus que els sustenten, així com les 
controvèrsies al seu voltant. Tot això es 
planteja de manera rigorosa però de la 
manera més senzilla i amena possible 
utilitzant el recurs de la novel·la gràfica. 

Al final del llibre trobareu una extensa 
bibliografia i recursos en línia per a les 
persones que estiguin interessades en 
conèixer millor aquestes propostes. 

 

Valls, C. (2020). Mujeres invisibles para la medicina. Ed. Capità Swing. 
(comentat per Ainoa Biurrun) 

He decidit recomanar aquest llibre, ja que és molt actual i fàcil de llegir. És un 
tipus d’assaig que fa reflexionar sobre la perspectiva de gènere. Crec que tots 
els professionals de salut hauríem de llegir-lo per ser una mica més conscients 
dels estereotips de gènere que trobem en el nostre imaginari social i que ens 
condicionen a l'hora de realitzar una correcta anamnesi o quan tractem a les 
persones en l'exercici de la nostra professió 

Així mateix, m'agradaria compartir un article divulgatiu de la mateixa autora. Es 
pot consultar en línia. L'article és només d'una pàgina, per a aquelles i aquells 
que no tenen temps, però sí els interessa la temàtica. Es titula: «Mujeres 
invisibles durante la pandemia» 

https://bibliosjd.org/
https://metode.es/wp-content/uploads/2020/12/107ES-valls-llovet-mujeres-invisibles-pandemia.pdf
https://metode.es/wp-content/uploads/2020/12/107ES-valls-llovet-mujeres-invisibles-pandemia.pdf


   

 

Ngozi Adichie, Ch. (2017). Estimada ljeawele: Manifiesto feminista en 
quince consejos. Grup Editorial 62. (comentat per Lourdes Torres) 

Aquest és un llibre que reprodueix una 
carta que la Chimanda Ngozi Adichie li 
escriu a una amiga seva d'infància on li 
demana consell per educar a la seva filla 
en el feminisme. L'autora elabora quinze 
consells, que es converteixen en un 
manifest. Parla de la gran responsabilitat 
que tots tenim educant als nostres fills i 
filles, per aconseguir en un futur una 
societat veritablement igualitària. 

L'autora nigeriana està considerada una 
gran veu en la lluita de les desigualtats de 
gènere. 

 

 

 

Fernandez, B. (2018). Memorias de una salvaje. Ed. Planeta. (Comentat per 
Liliya Pyshchyk) 

Una novel·la diferent, una espècie de 
thriller feminista que retrata el dia a dia de 
moltes dones que viuen sota el poder de 
les màfies del tràfic de blanques i la 
prostitució. 

Et posa en situació en primera persona. La 
protagonista és una noia de 19 anys, 
universitària i amb molt de caràcter. El seu 
pare és assassinat i deixa un deute 
familiar molt gran que ha d'assumir la 
Kassandra amb la seva mare. Tot i haver 
venut tot el que podien no era suficient i es 
veu en la situació de treballar en un 
prostíbul per tornar aquell deute. Fatigada 
del que és aquell món intenta canviar-lo. 

 

 

* Aquesta publicació s'ha realitzat amb la participació d'Alicia Martin, bibliotecària del Campus Docent Sant 
Joan de Déu i la Biblioteca provincial Sant Joan de Déu, i Carme Vega, Ainoa Biurrun, Lourdes Torres i 
Liliya Pyshchyk, de la Comissió d'Igualtat i Diversitats del Campus Docent Sant Joan de Déu. 


