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Kolbert, Elizabeth
Bajo un cielo blanco
Crítica, 2021

Elizabeth Kolbert ens 
explica com el mateix tipus 
d’intervencions humanes 
que han provocat el canvi 
climàtic poden servir per 
revertir la situació del 
planeta.

Río, Juan del
Guía del movimiento de 
transición: cómo transformar 
tu vida en la Ciudad
Catarata, 2019 

Aquest llibre descriu 
accions quotidianes i 
models de vida sostenibles 
per aprendre des de 
l’experiència. 

Atwood, Margaret
L’any del diluvi
Bromera, 2010

Margaret Atwood ens 
presenta una nova era on 
l’equilibri mediambiental 
està en risc i els avenços 
científics han alterat les 
espècies de maneres 
extravagants. 

Martí, Meritxell
Sunakay
Il·lustr. Xavier Salomó
Flamboyant, 2021

Dues germanes sobreviuen 
gràcies a tot allò que poden 
trobar en un mar on les 
escombraries han substituït 
els peixos. 

Krauss, Lawrence 
Maxwell
El Cambio climático: la 
ciencia ante el calentamiento 
global
Pasado & Presente, 2021

Krauss, físic teòric, parla del 
clima, les emissions de CO2 
o la temperatura de la Terra. 

Giono, Jean
L’home que plantava arbres
Viena, 2008
Pasado & Presente, 2021

Una mica d’esperança, això 
és el que aporta la història 
del pastor Elzéard Bouffier, 
considerada un manifest de 
la causa ecologista. 

Martínez, Rocío
La historia del Rainbow 
Warrior
Kalandraka, 2015

Hi ha grups d’activistes 
que arrisquen la vida per 
advertir-nos de les seves 
conseqüències. El vaixell 
de Greenpeace n’és un 
exemple.

Thunberg, Greta
Canviem el món: 
#vagapelclima
Edicions Destino, 2019

Greta Thunberg és una de 
les referents mediàtiques 
més joves sobre la 
consciència del canvi 
climàtic. Un recull d’alguns 
dels seus discursos més 
emblemàtics.

Thunberg, Greta
Se’ns crema la casa: una 
família i un planeta en crisi; 
Beata i Malena Ernman, 
Greta i Svante Thunberg. 
Columna,  2019

La vida de Svante Thunberg 
i Malena Ernman es va veure 
alterada quan la seva filla 
Greta va deixar de menjar i 
parlar. 

McCarthy, Comarc
La carretera
Edicions 62, 2008

Un pare i un fill estan entre 
els pocs supervivents que 
afronten la vida en aquest 
paisatge desolador sense 
caure en el salvatgisme.

Parellada, Ada
La cuina sostenible: idees, 
trucs i receptes per no 
llençar res
Columna, 2018

Ada Parellada ens proposa 
una cuina sostenible amb el 
medi ambient a fi d’evitar el 
malbaratament alimentari.

Eve, Rosie
Quan la selva desapareix. 
Trad. Mireia Trius
Zahorí Books, 2020

La Mimpi, una petita 
elefanta, emprèn una lluita 
contra la desforestació que 
ha destruït el seu hàbitat. 

Chávez, Brenda
Tu consumo puede cambiar 
el mundo: el poder de tus 
elecciones responsables, 
conscientes y críticas. 
Península, 2017

L’autora promou canvis a 
través d’una guia pràctica 
per fomentar l’apoderament 
de les persones i les 
decisions de consum.

Le Guin, Ursula K
El nom del món és bosc
Raig Verd, 2021

L’autora destaca el contrast 
entre els habitants del 
planeta Athshe, que han 
adaptat la seva civilització 
a l’ecologia del planeta, 
i la societat colonial i 
imperialista. 

Soler, Xavier
Ara o mai: entendre el teu 
planeta i la urgència d’actuar
Angle Editorial, 2021

L’autor considera fonamen-
tal entendre la història de la 
Terra per poder canviar de 
forma responsable el siste-
ma en el qual vivim i assumir 
noves formes de vida per a 
la humanitat.

Aleksiévitx, Svetlana
La Pregària de Txernòbil: 
crònica del futur
Raig Verd, 2016

La guanyadora del premi 
Nobel de literatura ens recull 
la tragèdia de Txernòbil en 
aquesta obra imprescin-
dible.

Cabré Albós, Anna
La mama se’n va a l’Antàrtida. 
Il·lustr. Mariona Tolosa 
Sisteré
Zahorí Books, 2020 (Club 
del petit activista)

Cent científiques viatgen 
a l’Antàrtida per fer sentir 
la seva veu. La meva mare 
n’és una! 
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Winter, Jeanette
Greta: la lluita d’una nena per 
salvar el planeta
Trad. Susana Tornero
Joventut, 2020

Un dia a l’escola, la mestra 
parla del canvi climàtic. La 
Greta decideix no anar a 
l’escola i manifestar-se. 
Aquest gest va convertir-se 
en un moviment global.

G. Rohde, Marie
SOS, monstres de veritat 
amenacen el planeta
Zahorí Books, 2019 (Club 
del petit activista) 

El món és ple de monstres 
que volten lliurement pel 
planeta. Se sent un crit de 
socors, la terra ens està 
demanant ajuda.

Cullis-Suzuki, Severn
Feu que les vostres accions 
reflecteixin les vostres 
paraules
Comentari d’Àlex Nogués
Il·lustr. Ana Suárez
Akiara Books, 2019

La col·lecció Akiara recull 
discursos inspiradors sobre 
la  lluita per acabar amb les 
injustícies. 

Miyazaki, Hayao
Nausicaä: del valle del viento
Planeta DeAgostini, 2001

Els humans sobreviuen 
aïllats en regnes a les 
zones boscoses sense 
contaminar. La Vall del Vent 
és un d’aquests indrets on 
gràcies al vent no hi arriba la 
pol·lució. 

Giannella, Valentina
Tots som la Greta: un manifest 
per salvar el planeta
Il·lustr. Manuela Marazzi. Trad. 
Helena Aguilà Ruzola
Montena, 2019

Greta Thunberg va passar 
de la por a l’acció per salvar 
el futur. Si els adults no fa  res 
per aturar el canvi climàtic ho 
hauran de fer els joves. 

Horst, Marc ter
Palmeras en el Polo Norte: 
todo lo que necesitas saber 
sobre el cambio climático
Trad. Gonzalo Fernández 
Gómez. Siruela, 2019

L’autor vol posar en evidèn-
cia tots els canvis irreversi-
bles que veurem per culpa 
de l’escalfament del planeta.

Salomó, Xavier
Off
Flamboyant, 2019

En un món àrid i despoblat 
destaca la xemeneia d’una 
tèrmica en funcionament. 
Què passaria si preméssim 
el botó vermell? 

Noritake, Yukiko
El bosc dels germans
Trad. Mireia Alegre
Coco Books, 2021

En aquest conte trobem 
dues maneres de construir 
un habitatge, segurament 
una més respectuosa amb 
el planeta que l’altra. 

Hurtado, Raül
Ibáñez, Jose
Aturem la invasió: no ens 
deixem dominar pel plàstic
Il·lustr. Claudia Mosquera 
Andana Editorial, 2019

Al barri de la Greta i l’Aldo 
han aparegut unes bestioles 
fetes de plàstic. Com ha 
canviat el plàstic, les nostres 
vides?

Mata, Toni
Nascuts per ser breus
La Galera, 2020

Ser dels breus dels suburbis 
o dels escollits de Ciutat 
Eterna marcarà la teva 
supervivència. 

Pêgo, Ana
Plasticus maritimus, una 
espècie invasora
Amb Isabel Minhós Martins i 
Bernardo P. Carvalho
Trad. Àlex Tarradellas
Kalandraka, 2020

Per què els científics parlen 
del “plàstic” com si d’una 
nova espècie marítima es 
tractés? 

Nelson, Blake
Destruïm tots els cotxes
Trad. Francesc Miralles i 
Inés Macpherson
Cruïlla, 2013

En James està fart dels 
falsos discursos i les 
redaccions sobre reciclatge. 
Ha arribat el moment de 
destruir tots els cotxes!

Herrero López, Yayo 
González Reyes, María
Canvi climàtic 
Il·lustr. Berta Páramo Pino 
Trad. Bel Olid
Litera, 2019 

Què implica exactament el 
canvi climàtic? Com podem 
encarar tot el què ens 
espera?  

Fuente, Josep Maria de la
La capsa de la fi del món 
Empúries, 2008

El nostre territori ja no 
és segur i gran part de la 
població vol fugir cap a 
l’Europa del nord. Com ens 
acolliran aquests països? 
El canvi climàtic hi entén, de 
fronteres?

Blom, Kirsti
Wing Gabrielsen, Geir
Un Mar de plàstics
Trad. Meritxell Salvany
Takatuka, 2018

El fulmar és un ocell marí 
que s’alimenta bàsicament 
de crustacis, ous de peix, 
etc., però en els darrers anys 
al seu estómac no paren de 
trobar-hi plàstics. 

Paul, Caroline
Sóc activista: una guia pràcti-
ca per canviar el món
Il·lustr. Lauren Tamaki
Flamboyant, 2020

Gravar un vídeo, fer una 
pancarta, boicotejar o fer 
teatre de guerrilla, aquí tens 
un munt d’idees per con-
vertir-te en un activista en 
defensa d’un món millor. 

Shusterman, Neal
Shusterman, Jarrod
Sed
Trad. Pilar Ramírez Tello 
Nocturna Ediciones, 2019

Fins on arribaries per 
aconseguir la darrera gota 
d’aigua? 
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