
Preu del lot: 151,45 €

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres per a 
educar en igualtat

Una selecció de 12 llibres amb mirada lila

El senyal
Marta Meneu-Borja
240 pàg. / 12,95 € 

978-84-9026-340-2

Les vides de Joana, Dori, 
Ivonne, Val i Maria, subtilment 
entrellaçades per secrets i 
experiències compartides, es 
converteixen en un testimoni 
literari de la realitat que ens 
ha tocat viure.

Canviem les regles
Teresa Broseta i Patricia 
Campos
176 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-467-6

Aquest llibre són molts llibres 
alhora. En la primera part, 
Olívia fa front a l’assetjament 
gràcies a un esport integrador 
com el rugbi. En la segona, 
trobem una sèrie de reflexions 
per a ella.

És complicat
Pasqual Alapont
128 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-763-9

David només té set anys, però 
la vida li ha mostrat ja el seu 
costat més fosc. La tendresa 
amb què exposa la seua realitat 
embolcalla el lector i el du cap 
al descobriment d’una veritat 
difícil d’empassar.

Més dones valencianes  
que han fet història
Sandra Capsir i Maria Viu
80 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-067-8

Un segon viatge fascinant per la 
història escrita per dones que, 
fins ara, han estat oblidades, des 
de criminòlogues i escaladores 
fins a pilotaires o dolçaineres. 
Nova selecció de lluitadores que 
han deixat un llegat excepcional 
en la societat valenciana.

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



I tu, ets feminista?
Gemma Celestino
240 pàg. / 10,95 € 
978-84-9026-843-8

En aquest llibre s’aborda el 
feminisme des d’un punt de vista 
filosòfic, perquè sembla que hi ha 
coses que, per massa quotidianes, 
ens semblen inofensives. Però no ho 
són, i hauríem de reflexionar-hi.

La noia del club
Maria Carme Roca
248 pàg. /11,95 € 
978-84-9026-721-9

Flora es veurà immersa en els 
conflictes de la Barcelona dels 
anys 30, no tan sols per la seua 
difícil carrera esportiva, sinó 
perquè a més, s’enamorarà 
d’un jove de classe alta a qui els 
amics de Flora de tota la vida 
miraran amb recel.

Femení singular
Urbà Lozano
112 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-178-5

Generalitzar comportaments en 
la societat actual és una gosadia i 
una simplificació innecessària. Per 
això, les protagonistes d’aquests 
vint-i-sis relats són dones singulars, 
úniques, irrepetibles i, tanmateix, 
perfectament recognoscibles, 
pròximes.

Nora
Jesica Fortuny i Susana Tronchoni
104 pàg. /10,95 €
978-84-9026-698-4

Nora és una dona jove, amb estudis 
i una gran il·lusió per menjar-se el 
món. De sobte, però, tot canvia. 
És el moment en què decideix unir la 
seua vida a la de Tomeu. Llavors Nora 
desapareix. Es converteix en una 
ombra, maltractada, reclosa a casa.

La vida sense ell
Isabel-Clara Simó
192 pàg. / 14,95 €
978-84-9026-167-5

Com seria la vida sense ell? 
Mercè comença a jugar amb 
aquesta idea immersa en 
l’infern del dia a dia. Anul·lada 
per un home que la sotmet a 
humiliacions constants, quan 
naix el seu fill, pren una decisió 
abans inimaginable.

L’infern de Marta
Pasqual Alapont
168 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-750-4

Quan va acceptar eixir amb aquell 
xicot, Marta no sabia que posava un 
peu en l’infern, i que d’ara endavant 
seria tan dolorós penetrar-hi com 
tractar d’escapar-ne. És la història 
d’una jove que es va enamorar de 
la persona equivocada, però també la 
d’una amistat a prova de bombes.

Dones valencianes  
que han fet història
Sandra Capsir i Maria Viu
72 pàg. / 17,95 €
978-84-9026-914-5

Científiques, inventores, 
esportistes... Al llarg de 
la nostra història, moltes 
dones que han nascut o 
viscut en algun punt del 
territori valencià han deixat 
una empremta inesborrable 
gràcies al seu talent, esforç i 
tenacitat.

@Rita_Trobador
Joan Nave
88 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-984-8

Què tenen en comú Azalais de 
Porcairagues, trobairitz nascuda l’any 
1146; sor Isabel de Villena, religiosa 
i escriptora valenciana del segle xv, 
i Rita, una youtuber que carrega el 
pes de 5.000 anys d’història?


