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ÀLBUMS IL·LUSTRATS4PER PARLAR EN FAMÍLIA    

Temes: Autoestima,  créixer, drets humans, 
igualtat de gènere, por/valentia, superació

Sinopsi

Segons el país de naixement, néixer nena no ofereix les mateixes 
perspectives de futur... Descobreix la vida de cinc noies del 
món: Kaneila, Jade, Mahnoosh, Makena i Luisa. Les injustícies 
i la violència tenen un gran pes a seva vida quotidiana. Al seu 
voltant, persones compromeses es mobilitzen en pro de la 
igualtat i aporten esperança. 

Sobre el llibre
De Mèxic a l’Iran passant per Kènia o el Nepal, aquest llibre ens 
dona a conèixer a cinc noies. Cadascuna explica la seva història i 
destaca un tema social relacionat amb el lloc i els drets de les dones 
al seu país. Cada relat va acompanyat d’unes pàgines documentals 
a fi d’ampliar i aportar elements concrets. 

L’autora ens explica com n’és de dur suportar el pes de les 
tradicions, les prohibicions i les humiliacions, i amb les seves 
enlluernadores il·lustracions aconsegueix posar una mica de llum 
en la foscor. El llibre inclou un inspirador prefaci de Clémentine 
Beauvais, escriptora i investigadora docent.  

Alice Dussutour             
Il·lustradora, dissenyadora gràfica i autora francesa, comparteix 
la seva sensibilitat en les seves alegres creacions plenes de color. 
Es va graduar en direcció artística i després va desenvolupar la 
seva passió per la il·lustració. S’inspira en les petites coses de la 
vida quotidiana, en les seves emocions, però també en qüestions 
feministes. Li agrada l’oceà i les flors, riure una mica massa fort, 
els pit-rojos i els gossos amb impermeable. 
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