
 

DONES ALMUSSAFENYES I LECTURA

Març és el mes dedicat a la figura de la DONA. Tot gira al voltant del 8 de març, dia en que es commemora la
lluïta de la dona per la seua participació en la societat, la seua emancipació i desemvolupament com a persona.

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes s’uneix a esta onada d’activitats, donant suport a tot allò que les
visibilitza. I què millor que la lectura d’obres escrites o il.lustrades per cociutadanes nostres com són M. José Chaqués i
Bárbara Benavent ; protagonistes d’un volum per la seua vàlua com és Tesa ; o il.lustradores com Tres Voltes Rebel
(Amelia Soler Escrivá) i Mar Reig.

L’any 2020 i el que portem del 2021 ha tingut i té la pandèmia com a notícia recurrent, així i tot, hem pogut
comptar amb la publicació de tres títols que éste mes recomane efusivament.

El públic INFANTIL podrà gaudir amb la lectura del llibre de Bárbara Benavent Rovira,  AMUNT VALÈNCIA!
Un breu recorregut pels cent anys de la història del València C.F. de la mà dels germans Marta i Mario. Aquest conte, ja
oficial del Club de Futbol, està replet d’anècdotes i curiositats de l’entitat.

Dirigit  al  pública  JUVENIL,  us  recomane  la  lectura  de  MÉS  DONES  VALENCIANES  QUE  HAN  FET
HISTÒRIA, a càrrec de Sandra Capsir i Maria Viu. Aquest llibre recull la biografia de dones fascinants en camps tan
diversos com la música, la ciència o l’art i que han estat oblidades. Podrem trobar la història de Margarida Borràs, la
primera dona “trans”; M. José Silvestre Garrigós, la ciclista invencible ; Núria Oliver Ramírez, experta en “big data”; o a
la pàgina 65 del  mateix podeu trobar-hi  a l’almussafenya amb més “flow”,  Teresa Arias Cuñat,  coneguda al  món
musical com TESA que ha aconseguit plantar cara al masclisme raper. Aquest volum, el mateix que l’anterior, ve amb
unes meravelloses il.lustracions de les quals no puc deixar de destacar la col.laboració d’Amèlia Soler Escrivá que
signa sota el nom de Tres Voltes Rebel.

Finalment i dirigit al públic ADULT, podeu escollir la lectura de  M. José Chaqués,  ELIGE SER FELIZ, amb
il.lustracions de  Mar Reig. Aquesta lectura conté els principis bàsics per aconseguir conquerir la felicitat malgrat les
circumstàncies. D’una manera àgil i didàctica, l’autora ens presenta el canvi vital d’una família, que ben bé podria ser la
de qualsevol de nosaltres, malgrat la incertesa en els temps de pandèmia. Us trobareu amb un text impregnat d’una
bella filosofia de vida que us encaminarà cap a la felicitat.

Sònia Martí Alepuz
 Bibliotecària
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RECOMANACIÓ



Tevis, Walter S.          Gambito de dama 
Piquet, Emmanuelle              ¡Me defiendo del sexismo! 
Capsir, Sandra.                        Dones valencianes que han fet història 
                                                      [ J-B CAP don]

 Walton, Jessica.                       Ahora me llamo Luisa 

RACÓ DE LA IGUALTAT



 Abelló, Marta Tierras de niebla y miel
 Bannalec, Jean-Luc.                    Asesinato en Concarneau [Negra]
 Carrasco, Jesús         Llévame a casa 
 Christianson, Scott          100 libros que cambiaron el mundo [82 CHR cie] 
 Dilg, Brian.                           Por qué nos gusta una fotografía … [77 DIL por] 
 Feixas, Daniel.                        Cómo triunfar en YouTube [004 FEI com] 
 Molist, Jorge                   La reina sola [Històrica] 
 Parks, Alan                 Hijos de febrero [Negra]
 Roberts, Nora                   La huida  [Romàntica]                                       
 Steel,  Danielle.                      Lecciones de juventud  [Romàntica]                           
 Villar, Samanta                        Madre hay mas que una: Un relato … [618 VIL mad]       

LITERATURA ADULTA



 French, Jackie.                        My uncle wal the werewolf 
 French, Jackie.                        My Gran the Gorilla 
 Hockney, David.                        Historia de las imágenes para niños
 Murphy, Glenn.                         Calentamiento global 
 Palmiola, Isaac               ¡Trampas apestosas! 
 Palmiola, Isaac                 ¡Empieza la liga! 
 Pilkey, Dav.                           El Capitán Calzoncillos y la gran batalla       
 Stilton, Geronimo El secreto del lobo
 Stilton, Tea El código del dragón

LITERATURA JUVENIL



 
 Casanave, Daniel                      Alberto ha hecho caca 
 Disney Enterprise              Los Colores
 Disney Enterprise               En la Granja 
 El Pot Petit            El lleó vergonyós i els seus amics 
 Gutman, Anne                           La Paula a la granja
 Ibarrola, Begoña Cuentos para una nueva realidad                              
 Jufresa, Laia                   La apuesta 
 Lemke, Amy J.                          Mi pequeño Herma-bot 

LITERATURA INFANTIL 


