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¡OH MY GOIG : TOT
EL QUE VOLS SABER
SOBRE LA TEVA

#SEXUALITAT
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¡TOT EL QUE NECESSITES
SABER SOBRE
SEXUALITAT : PER
GAUDIR-LA DE MANERA

SANA I SEGURA

Carolina Checa,

Noemí Elvira i Anna

Moreno

LA PARAULA MÉS SEXI
ÉS SÍ

Shaina Joy

Machlus

SEXO COMO QUIERAS
UNA GUÍA ILUSTRADA

Y EXPLÍCITA

Flo Perry

EL VERMELL MOLA

 Lucia Zamolo
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a ELEANOR & PARK

Rainbow Rowell

COR DE CACTUS I ALTRES FORMES D'ESTIMAR

Anna Manso

ARISTÒTIL I DANTE DESCOBREIXEN ELS SECRETS DE
L'UNIVERS

Benjamin Alire Sáenz

AQUÍ ÉS ON TOT COMENÇA = HOLDING UP THE UNIVERSE

Jennifer Niven

Una història d'amor tendra narrada a dos veus
pels seus protagonistes, dos personatges
autèntics que lluiten per ser ells mateixos i per
viure la intensitat del primer amor.

Una novel·la divertida i optimista que ens anima a
estimar sense culpa, sense rancors ni prejudicis.
Una reivindicació perquè les noies visquin l'amor
en peu d'igualtat amb els nois i, sobretot, per
aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos.

L'especial amistat de dos joves en un moment
crucial de les seves vides. Junts descobriran qui
són i qui volen ser i també desvetllaran els secrets
de l'univers.

Una novel·la sobre les conseqüències de ser
diferent que ens empeny a donar una oportunitat
a les persones més enllà de les aparences. 
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NO ESTÀ ESCRIT A LES ESTRELLES

John Green

¡TU SÍ QUE EM CONEIXES

Nina LaCour i David Levithan

EL RASTRE BRILLANT DEL CARGOL

Gemma Lienas

L'ART DE SER NORMAL

Lisa Williamson

Una novel·la sobre els daltabaixos del primer amor
i el sentit real de l'amistat. 

Aquest llibre parla sobre moltes coses. És una
reflexió sobre la vida i també sobre la mort, però
sobretot és una història d'amor adolescent.

En Sam té 16 anys i síndrome d’Asperger, una
forma lleugera d’autisme. És un crac dels
ordinadors, però té pocs amics i li costa
interactuar amb els altres en la vida normal.Un dia
coneix la Martina, i el seu món es capgira.

En el seu primer dia de curs, en Leo només té un
objectiu: passar desapercebut i que ningú
s’assabenti del seu passat. Però les coses es
compliquen: la noia més guapa de la classe
s’enamora d’ell i, a més a més, comença a fer-se
amic d’en David, el raret de la classe.
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SEXUALITAT

Gemma Lienas

EL DIARI VERMELL DEL FLANAGAN

Andreu Martín i

Jaume Ribera.

ABRIL NO ÉS UN MES

Rosa Sanchis.

El diari vermell de la Carlota només és per a tu si
penses que la sexualitat és una activitat natural de
les persones, molt lúdica, que permet una gran
comunicació i complicitat i que, en ella mateixa, no
té a veure amb actes dolents ni bons

El Flanagan escriu un diari en què investiga els
secrets de la sexualitat. 

Aquest és un llibre d'educació sexual, però en les
seves pàgines es parla poc de mtjans
anticonceptius o d'infeccions. Els seus
protagonistes són adolescents que s'enfronten i
pateixen la pressió de dues maneres de veure les
relacions sexuals, només contradictòries en
aparença.
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MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN

Manuel de Pedrolo

LA MÀ ESQUERRA DE LA FOSCOR

Ursula K. Le Guin

PRIMAVERA PER A PALMER

Rosa Sanchis.

Palmer pateix una violència comparable a la que
sofreixen les dones maltractades per les seves
parelles.
Com defensar-se de l'assetjament? Com sortir de
l'infern del bullying? Com aprendre de les pròpies
emocions per a no sentir-se culpable i per a no ser
complice dels violents?

Dos nois molt joves, l'Alba i en Dídac, són els únics
supervivents en un planeta pràcticament destruït. En
ells dos s'acaba un món i en comença un de nou, en
què hauran de lluitar per preservar el coneixement
que els ha deixat el passat i establir les pautes per
construir un futur en el qual la humanitat no sigui una
amenaça per a si mateixa.

L’Ai arriba al planeta Hivern amb la intenció que
aquest s’aliï a la Federació Galàctica de mons habitats
per éssers humans, l’Ekumen. L’habiten dues
civilitzacions enfrontades i l’Ai haurà de trobar quina
pot ser l’adequada per a l’aliança. A més, es troba una
singularitat entre els éssers que hi viuen, no són ni
homes ni dones, són hermafrodites que en el període
de kèmmer o zel adopten un sexe o l’altre.



LOS SENTIMIENTOS DEL PRÍNCIPE CARLOS

Liv Strömquist
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EL AZUL ES UN COLOR CÁLIDO

Julie Maroh

LAURA DEAN ME HA VUELTO A DEJAR

Mariko Tamaki, Rosemary Valero-

O'Connell

SEX ¡OH! : MI REVOLUCIÓN SEXUAL

Lyona

L'autora ens demostra en aquest còmic que els rols
de parella estan molt lluny de ser uns dons immediats
de la naturalesa humana. 
Una història cultural de l'amor romàntic hilarant i
revolucionària.

Educació sexual, drets, feminisme, reivindicacions,
situacions massa quotidianes que hem de començar a
fer fora de les nostres vides.  
Les vinyetes de Lyona ja són aquí i han arribat per dir
PROU.

La vida de la Clementine es capgira el dia que coneix
l'Emma, una noia de cabells blaus que li descobreix
totes les cares del desig i li permet enfrontar-se als
altres. Una història tendra i emotiva.

Història d'amor efervescent que planteja què passa
quan seguim en una relació tòxica en comptes de
buscar aquelles més sanes i que realment necessitem.
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LOS TRAVIESOS

Marion Fayolle

QUEER : UNA HISTORIA GRÁFICA

Meg-John Barker i Julia Scheele

EL FRUTO PROHIBIDO

Liv Strömquist

Història brillant i commovedora sobre l'amistat, la
religió, la sexualitat i els secrets que guarden fins i tot
les millors famílies.

Una història cultural de la vulva. Amb humor i
arguments de pes. El còmic feminista que està
canviant el món.

Còmic divulgatiu que fa un resum de les grans fites de
la teoria queer en ordre cronològic per fer-la arribar al
públic.

Col·lecció de dibuixos eròtics en els que es representa
amb humor i estranyesa, les relacions entre homes i
dones a través de jocs d'associacions i
transformacions a vegades intenses, a vegades
divertides, però sempre vinculant el sexe amb l'instint
animal més bàsic.
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