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Lecturas conscientes
Catro Ventos Editora é un espazo para a documentación e a reflexión.
Nunha sociedade na que os intereses do poder
baten en nós con desinformación, afunden a cultura
e negan a realidade climática e social, traballamos
para achegar o faro que desexamos para nós, persoas lectoras, o faro que alumee o sendeiro cara a
unha imprescindible mudanza ecosocial.
Esa visión que construímos permítenos traballar
arreo na construción dun catálogo con moitas pezas
que encaixan entre si. Os nosos títulos dialogan
sobre o decrecemento ante a emerxencia climática,
conversan sobre a identidade de xénero e a crise dos
coidados, e ilustran, con base científica e contrastada, as distintas realidades do mundo e das criaturas
que o habitamos.
Este catálogo medra aos poucos, tecendo os fíos
de camiños vindeiros e debuxando o tapiz dunha
biblioteca na que atopemos respostas, mesmo para
as xeracións futuras, así como abrindo novos vieiros
coas preguntas que nos formulan as persoas que
crean e escriben estas obras.
Facemos lecturas conscientes para mudarmos cara a
un modelo vital novo, xusto, necesario, e agardamos
que quen pouse a mirada nas nosas obras esprema
o seu contido para vivir a súa propia viaxe.
Senta connosco que arrancamos.

Foto ©Debbie Hudson para Unsplash.com
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Obra recente

A bolsa ou a vida
Salvador Lladó
Prólogo de Manuel Casal Lodeiro
Tradución de Patricia Buxán Outeiro

978-84-122499-6-5 | Encadernación rústica cosida
23×17×1,2 cm | 132 páxs. | Ensaio, divulgación | 17 €
4v0027

cambio climático, capitalismo, covid-19, crise climática, decrecemento, ecoloxía, ecosocialismo, Extinction Rebellion, feminismo,
Fridays for Future, Green New Deal, PIB, políticas verdes, poscapitalismo, transición ecolóxica, transición enerxética, xustiza social

Tocounos vivir unha das épocas máis transcenden-

o mantra do crecemento económico ilimitado polo

tes da historia da humanidade. O noso día a día

do benestar social e da biodiversidade do planeta.

lévanos a ser peóns dunha partida de xadrez que

Velaquí un paquete de medidas para dicir non á

enfronta o capitalismo contra calquera forma de

bolsa e un si rotundo á vida.

vida presente no planeta.
Publicado orixinalmente en febreiro de 2020 e
N’A bolsa ou a vida, Salvador Lladó presenta dunha

reeditado e ampliado en abril de 2020, a presente

forma clara, didáctica e amena diferentes perspectivas da
actual crise ecolóxica: desde
a causa central (a necesidade
imperiosa de medrar do noso
sistema económico), pasando
polo seu principal síntoma
(a emerxencia climática), até
unha serie de propostas políticas (ecosocialismo, Green

edición galega parte desta segunda

Se o petróleo fose un
batido de chocolate, xa
estariamos sorbendo e
facendo ruídos raros. A
transición cara ás renovables preséntasenos como
a alternativa para frear o
cambio climático, pero é
certo que o é?

New Deal, decrecemento…)
que nacen da necesidade de lle pór freo a un ritmo
de produción e destrución da natureza sen precedentes.
Ese freo existe: unha vía baseada na cooperación
imprescindible do 99 %, unha vía capaz de substituír
6

edición na que o autor expón nun
detallado epílogo a relación intrínseca que existe entre a pandemia
causada polo SARS-CoV-2 e a emerxencia climática.

Salvador Lladó Fernández
(Tarragona, 1983) é doutor en Microbioloxía
Ambiental e Biotecnoloxía, e traballa na investigación de solucións baseadas na natureza para
aumentar a mitigación e adaptación ao cambio
climático. É membro fundador do Observatori
Crític del Canvi Climàtic e membro do Comité de
Expertos sobre o Cambio Climático, designado
polo Parlamento de Cataluña. Tamén afirma
que ten pasado por algunha xuntanza de Extinction Rebellion Barcelona, mais non hai probas

Manuel Casal Lodeiro
(Barakaldo, 1970). Activista e divulgador do
colapso civilizatorio en marcha. Coordina o
Instituto Resiliencia e a revista 15/15\15. É
autor d’A esquerda ante o colapso da civilización
industrial e Nosotros, los detritívoros.
Fotografía de © Xarda Coop.

Fotografía de © David Oliete | davidoliete.com

que o confirmen.

A degradación invisible
do solo
Gerth M. Neugebauer
Tradución de Patricia Buxán Outeiro

978-84-122499-2-7 | Encadernación rústica cosida |
21,5×15,3×1,5 cm | 266 páxs. | Divulgación, ensaio | 19,90 €
4v0025

agricultura intensiva, construción, contaminación, ecoloxía, ética
do solo, hortas urbanas, industria, minaría, PAC, planificación
territorial, política agraria común, turismo, Unión Europea,
urban gardening, urbanismo

A meirande catástrofe ecolóxica, valorada polos

Os retos socioecolóxicos aos que nos enfrontamos

expertos como máis dramática ca a crise climática,

pasan pola necesidade de pór freo a un crecemento

produciuse practicamente sen que a sociedade a

desmedido á custa dos nosos solos.

advertise. Cada ano desaparecen no mundo sete
millóns de hectáreas de terra fértil, o equivalente

Un estudo da ONU predí a destrución de toda a

a máis do dobre da superficie de Galicia. Todo isto

costa do Mediterráneo para o ano 2025. Máis do

ocorre malia coñecermos a grande influencia que o

90 % de todos os solos de uso agrario do mundo

solo como ecosistema ten nas

son patóxenos e están sobreexplo-

augas, no aire e no clima.

tados. Con todo, nesta grave situa-

Nesta obra, Gerth M. Neugebauer analiza os mecanismos
económicos e os instrumentos lexislativos que promoven
tal degradación. Os exemplos
de Alemaña, os Alpes austría-

Cada ano desaparecen
no mundo sete millóns
de hectáreas de terra
fértil, o equivalente a
máis do dobre da superficie de Galicia.

cos e a costa mediterránea
española deben servir para
que Galicia tome nota.
A acción explotadora e destrutiva do ser humano
materialízase na construción sen xeito, na agricultura intensiva e na falta de saneamento industrial.

8

ción ambiental, existen propostas
de solución que lle dan azos á utopía dunha mudanza socioecolóxica
sustentada por solos sans, básicos
para a vida e a supervivencia.

Unha manchea de terra contén
máis seres vivos que persoas
hai no mundo ou, para ser máis
precisos: 500 gramos de terra
fértil conteñen máis organismos ca seres humanos hai no
planeta. Ademais, o conxunto
de todos seres do planeta que
viven no solo, o denominado
«edafón», pesa 50 veces máis
que todos os seres humanos e
animais xuntos.

A froita do coñecemento
Liv Strömquist
Tradución de David Á. Álvarez Martínez

978-84-122499-4-1 | Encadernación rústica cosida |
23×17×1,5 cm | 144 páxs. | Banda deseñada, ensaio | 19,90 €
4v0024

banda deseñada, binarismo, clítoris, diversidade sexual, ensaio,
feminismo, queer, sexualidade, vulva

Na miña cona non manda ninguén.

Neste colorido mosaico que vai desde a Grecia

Así se podería resumir a máxima que guía a autora

antiga até a actualidade, a autora desvela sécu-

nesta obra gráfica de humor cáustico e documenta-

los de represión sexual e rompe con numerosos

ción precisa. Velaquí en edición galega o maior éxito

prexuízos. Fronte á conceptualización dos xenitais

internacional da feminista e debuxante sueca Liv

das mulleres como algo incompleto, Strömquist

Strömquist.

recolle un vasto repertorio de exhibicións da vulva

Ao longo dos capítulos,

en diferentes culturas e momentos

Strömquist debulla os terri-

históricos.

bles mecanismos patriarcais
de patoloxización do corpo e
da sexualidade das mulleres.
Comeza polo top-7 dos homes
que se interesaron de máis
por iso que se adoita designar
«órgano sexual feminino».
Son temas, entre outros, o

A obra de Strömquist
podería cualificarse de
cómic-ensaio: un traballo de investigación
extenso fica aquí condensado en debuxo por
medio do humor e a
retranca.

sistema sexual binario, as
intervencións cirúrxicas en
bebés intersexo, o clítoris e os orgasmos vaxinal e
clitorídeo. Máis adiante, dedica un capítulo á menstruación e á construción do noxo.
Basta analizar o discurso perverso da publicidade
de compresas e tampóns que vende «limpeza e
seguridade» para recoñecer a súa actualidade.
10

Liv Strömquist
Nada en 1978 en Lund (Suecia), é unha das autoras
de banda deseñada feminista máis influentes da
escena internacional. Licenciada en Ciencias Políticas, traballa na radio e colabora como ilustradora
para diferentes revistas e xornais do seu país. Como
activista (sobre todo nos eidos do feminismo e das
políticas de asilo), Liv emprega o cómic para elaborar
ensaios gráficos sobre diferentes temáticas sociais
que aborda cunha documentación minuciosa, con
ironía e moito humor, e con referencias heteroxéneas, desde a cultura pop até a Biblia.

David Á. Álvarez Martínez
Para a tradución d’A froita do coñecemento, contamos coa colaboración de David Á. Álvarez Martínez.
Licenciado en Filoloxía Alemá e Inglesa pola USC,
docente de linguas estranxeiras e socio fundador
e actual secretario da Asociación Galega de Xermanistas, David traduce do sueco, o noruegués e
o alemán, e fíxose coñecido na nosa terra grazas
á tradución ao galego dos tres títulos de Pippi
Mediaslongas.

Catro Ventos Editora 2022 1T
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A lingua en 2050
Fernando Ramallo (coord.)

978-84-122499-8-9 | Encadernación rústica cosida |
21,5×15,3×1,5 cm | 256 páxs. | Divulgación, ensaio | 19,90 €
4v0029

galego, 2050, futuro, lingua, dereitos, pobo, fala, galegofalantes, neofalantes, lingua galega, identidade, normalización lingüística, idioma,
mil primaveras máis, defensa da lingua, ecolingüística, prestixio, xeracións futuras, Ferrín, Teresa Moure, Pilar García Negro, Fran Alonso

A reflexión sobre a situación actual da lingua galega

Con esta compilación, queremos contribuír ao

convértese nun detonante impulsivo para indagar,

debate sobre o futuro (desde o presente) do idio-

desde a especulación, sobre o seu futuro. Por iso,

ma galego e trazar as liñas do horizontal social e

neste volume proponse pór a proba a imaxinación

lingüístico que nos leven a facer dos desexos unha

respecto ao futuro do idioma propio de Galicia na

realidade.

metade do século xxi.
Para tal fin, o sociolingüista e profesor da Universidade de Vigo Fernando Ramallo interpelou un
grupo de persoas, todas elas
suxeitos con experiencia,
traballo e ideoloxías arredor
da lingua galega, en diferentes
sectores, desde perspectivas

«Talvez o futuro que desexamos sexa unha utopía,
mais soñar é necesario.»

diferentes e, ás veces, contraditorias, para que avanzasen

Conchi Cochón Rodríguez

a súa visión sobre a situación
social do idioma no 2050.
Polas condicións económicas, políticas, sociais e
tecnolóxicas nas que nos atopamos na actualidade, os case trinta anos que temos por diante están
chamados a ser un momento crucial para o noso
idioma, ben para o seu fortalecemento, ben para a
súa ritualización.
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Fran Alonso
Xesús Alonso Montero
Celso Alvarez Cáccamo
Xosé Luís Axeitos
Darío Xohán Cabana
Conchi Cochón Rodríguez
Xosé-Henrique Costas González
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Valentín García Gómez
María Pilar García Negro
Xenaro García Suárez
Luís López Alonso
Rosa López Fernández
Anxo M. Lorenzo Suárez
Marcos Maceira Eiras
X. L. Méndez Ferrín
Henrique Monteagudo
Teresa Moure
Manuel Núñez Singala
Fernando Ramallo
Xosé Luís Regueira
Gabriel Rei-Doval
Francisco Rodríguez Sánchez
Rexina Rodríguez Vega
Iolanda Teixeiro Rei.

Fernando Ramallo
Fernando Ramallo é profesor de Lingüística
na Universidade de Vigo. Interésase, entre
outros temas, pola sociolingüística política e
os procesos de minoración lingüística, incluíndo as súas consecuencias ideolóxicas, sociais,
políticas e lingüísticas; en particular, no que
respecta ao neofalantismo e ás novas subxectividades que tal acontecemento está a supoñer para a lingua e a sociedade en Galicia.
Foi membro do Comité de Expertos da Carta
Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias do Consello de Europa (2013-2019).
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Adeus, plástico!

Chaves para unha vida sen residuos
Elisa Nicoli e Chiara Spadaro

978-84-122499-9-6 | Encadernación rústica cosida | 21,5×15,3×1,5
cm | 240 páxs. | Divulgación, manual práctico | 19,90 €
4v0030

alternativas ao plástico, alternativas sostibles, bioplásticos, cambio climático, comercio eco, compromiso, concienciación, consumo responsable, contaminación, medio ambiente, microplásticos, pegada ecolóxica,
plástico, residuos cero, sen plástico, tendas bio, zero waste

O plástico é un potente símbolo de modernidade,

tamén para a saúde humana), falan das consecuen-

pero tamén das súas contradicións. As toneladas

cias da obsesión pola reciclaxe e as alternativas

de residuos que infestan os océanos e os micro-

posibles, e propoñen múltiples recursos e recomen-

plásticos que amezan a nosa saúde son o reflexo

dacións prácticas para pasar á acción e vivir como-

dunha sociedade baseada no crecemento ilimita-

damente sen plástico.

do e no consumo sen control. A batalla contra o
plástico xa está en andamento. Porén, con tantas
dúbidas e sobreinformación, ás veces queremos
cambiar de hábitos e non
sabemos como.
Adeus, plástico! propón suxestións para varios niveis de
implicación: principiantes que
comezan a familiarizarse co
tema, expertos que xa levan
tempo tomando medidas
para reducir a súa pegada
ecolóxica e profesionais,

«Tendo en conta a inxestión diaria media de 10 g
de sal, no peor dos escenarios, un adulto podería
inxerir, só a través do
consumo de sal de mesa,
preto de 2 mil anacos de
microplásticos ao ano. »

empresas e institucións cuxo
impacto ambiental ten maior repercusión.
Elisa Nicoli (a autora de Limpeza creativa) e Chiara
Spadaro explican o panorama actual con cifras e
datos chave, deixan ao descuberto o problema dos
plásticos de usar e desbotar (para o ambiente e
16

Fotografía de © Gianni Donvito

Elisa Nicoli
Elisa Nicoli (1980) naceu en Bolzano (Italia) e
traballa como documentarista, xornalista, educadora ambiental e autoprodutora. Especializada en sustentabilidade e nunha forma de vida
natural, é autora de diversas obras en italiano,
entre elas, L’erba del vicino (‘A herba do veciño’),
Rifiuti Addio. Perché prevenire è meglio di riciclare
(‘Adeus desperdicios. Por que previr é mellor ca
reciclar’) tamén en colaboración con Chiara Spadaro, L’Italia selvaggia (‘A Italia salvaxe’) e Limpeza
creativa, traducido ao galego por María Mediero
e publicado por Catro Ventos Editora (3.ª ed.).
É posible ler máis sobre ela e os seus proxectos

Chiara Spadaro
Chiara Spadaro naceu en Roma e licenciouse
en Antropoloxía Cultural. Escribe dende hai 10
anos para a revista mensual Altreconomia, onde
se ocupa principalmente de temas ambientais,

Fotografía de © Francesco Brasco

en elisanicoli.it e e autoproduco.it.

socioculturais e relativos ao terceiro sector. É
autora de numerosos libros en italiano: Il frutto
ritrovato (‘O froito reencontrado’), Piccolo è
meglio (‘Pequeno é mellor’) e Vademecum per la
Biodiversità (‘Vademécum sobre a biodiversidade’) e Canapa revolution. Tutto quello che c’è da
sapere sulla cannabis (‘Cánabo revolution. Todo
o que hai que saber sobre o cannabis’). En 2015,
gañou o premio para xoves xornalistas Massimiliano Goattin co proxecto Cemento Arricchito
e, en 2013, recibiu os premios de xornalismo
Penna d’oca, Alfio Menegazzo e Agricoltura
Civica Award.
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Alén do azul

O mundo submarino da ría de Vigo
Sara Carrasco e Silvia Iglesias

978-84-949154-9-9 | Encadernación tapa dura | 17,5×24,7×2 cm
| 168 páxs. | Divulgación, libro ilustrado a cor | 22 €
4v0019

acuarelas, bioloxía, cambio climático, consumo responsable, contaminación, ecoloxía, fauna submarina, flora submarina, ilustración,
mergullo, paisaxe, peixes, QR, ría de Vigo, Rías Baixas, vídeos

Mergullarse na ría de Vigo é visitar un mundo

océano até as nosas costas, as mesmas correntes

próximo baixo outra luz no que habitan flores que

que enchen de nutrientes as augas, dando orixe a

son vermes, expertos da camuflaxe ou alfombras

unha gran biodiversidade e tinguíndoas da súa cor

verdes de pradarías.

verde tan característica. Tamén é o nome da cooperativa de Sara e Silvia, un proxecto para a divulgación

Alén do azul. O mundo submarino da ría de Vigo é

e conservación do medio mariño da ría de Vigo a

unha viaxe para coñecer as paisaxes submarinas e

través do que elaborar recursos didácticos e orga-

os seres que as habitan por

nizar actividades e exposicións que

medio de espectaculares foto-

permitan amosar o descoñecido

grafías, ilustracións ao detalle

mundo submarino das nosas rías, a

e mesmo vídeos ligados con

súa beleza, biodiversidade e impor-

códigos QR.

tancia. Porén, este proxecto tamén
quere botar luz sobre o estado

Sara Carrasco e Silvia Iglesias

actual das rías ante as ameazas que

(13 Grados) enfían un relato

poñen en perigo a súa existencia

de descubrimento a través

tal e como a coñecemos e de que

desta guía visual e ilustrada

forma a nosa vida cotiá

na que coñeceremos ao deta-

inflúe na súa saúde.

lle que pasa baixo o mar, con apuntamentos sobre
o noso impacto neste medio e recomendacións
para un mergullo responsable.
Trece graos é a temperatura á que está habitualmente a auga no fondo das rías, unha temperatura que
traen as correntes frías desde as profundidades do
18

Silvia Iglesias Prado
Silvia Iglesias Prado (1979) é psicóloga orientada
ao eido da educación. En 2018, decidiu formarse
en bioloxía mariña e na conservación e educación ambiental, eidos próximos á súa gran
paixón: o mar. Aproveita as máis de 300 inmersións que leva feitas na ría de Vigo para realizar
filmacións e fotografías que recollen en detalle as
curiosidades e a beleza do mundo submarino.
Formada como educadora e intérprete mariña
(Instituto Erudite), dispón do título de técnica de
educación ambiental (Instituto Erudite) e realizou diferentes cursos de especialización, como
«Curso de biodiversidade e conservación mariña»
(Aula Foz), «Ecosistemas mariños: diversidade
e ameazas dos ecosistemas bentónicos» (Aula
Cram), «Bioloxía mariña xeral» (ZOEA Campus),
«Tiburóns e raias» (ZOEA Campus) e «Arrecifes de
coral» (ZOEA Campus). Tamén conta co certificado Advanced Open Water Diver (PADI).

Sara Carrasco Gónzález
Sara Carrasco Gónzález (1986) é fisioterapeuta
de formación, mais decidiu acabar mergullándose na ilustración naturalista e no mundo submarino, o cal retrata nesta obra mediante acuarela
e lapis.
A súa formación sobre o mar parte de distintos
ámbitos, desde os cursos «Ecosistemas mariños:
diversidade e ameazas dos ecosistemas bentónicos» (Aula Cram), «Bioloxía mariña xeral»
(ZOEA Campus) e «Ilustra peces» (Illustraciencia), até as sesións semanais de aprendizaxe e
perfeccionamento de técnicas de pintura (Taller
Zoográfico). Dispón do certificado de mergullo
Advanced Open Water Diver (PADI).
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Comando igualdade

A mocidade facendo a revolución feminista
nas aulas!
Chis Oliveira e Priscila Retamozo
Prólogo de Ledicia Costas

978-84-122499-7-2 | Encadernación rústica cosida
23×17×1,5 cm | 172 páxs. | Ensaio, divulgación | 19,50 €
4v0028

Comando Igualdade. A mocidade facendo a revolución

A revolución comeza nas aulas! Soñamos con

feminista nas aulas! explica o porqué da formación

comandos en todas as realidades (na escola, no tra-

deste colectivo vigués integrado por adolescentes

ballo, nos adestramentos, nas clases de pintura…),

que foi tomando forma nas aulas de Filosofía dun

e neste libro tes as chaves para formar o teu. Fai

instituto, o debate social e transversal que busca

parte do cambio e consigue que a igualdade sexa a

xerar a mocidade que o conforma e a necesida-

verdadeira medida de todas as cousas.

de de que exista un Comando Igualdade non só en
todos os centros de estudos,
senón tamén en calquera
recuncho da sociedade.
Nun mundo que nos ensina
a odiarnos, querérmonos é
revolucionario. Chis Oliveira e
Priscila Retamozo, ao comezo mestra e alumna, e agora

«O Comando foi fogar»,
«no Comando descubrín
todas esas violencias
que me atravesaban
dende sempre», «non
sería a activista que son
agora se non fose por el»

compañeiras, son as autoras
deste manual para desaprender condutas sexistas que non sabiamos que tiñamos inculcadas e automatizadas, para deixar atrás
a miopía dos prexuízos que non nos deixan ver con
nitidez e para pór en práctica a equidade, a empatía
e a corresponsabilidade de forma colectiva e horizontal, e dende unha perspectiva ecofeminista.
20

Chis Oliveira Malvar
(Pontevedra, 1957) Catedrática de Filosofía
e doutora en Educación Afectivo-Sexual, foi
profesora en diferentes mestrados de Xénero,
presidenta da ONG Federación de Planificación
Familiar de España, impulsora do Comando
Igualdade e unha das fundadoras de Enxergo e
Nexos de Didáctica da Filosofía.
Chis é todo un referente na educación con perspectiva de xénero e foi galardoada cos premios
Educación y Sociedad, Premio Irene, Viguesa
Distinguida, Coeducación CLAVICO, Mulleres en
Acción e Premio Ernestina Otero.
Entre os seus máis de trinta libros, salientan Ám@
me (Galaxia, 2018), Eros. Materiais para pensar o
amor (Xerais, 1994) e La educación sentimental.
Una propuesta para adolescentes (Icaria, 1998).

Priscila Retamozo Ramos
(Bos Aires, 1993) Politóloga e cun mestrado en
Igualdade de Xénero, está especializada en coeducación, violencia contra as mulleres e políticas
públicas con perspectiva de xénero. Traballou
como asistente técnica na ONU Mulleres Ecuador en prol da igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres, e actualmente combina
a coordinación do Comando Igualdade co labor
de relatora e formadora para a sensibilización
e prevención da violencia de xénero, o fomento do bo trato e a coeducación. Este é o seu
primeiro libro.
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Como liberar o potencial na
infancia co método Montessori
Daniela Valente
Tradución de María Mediero Mayán
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A partir dos dous anos e medio, aumenta a curiosi-

Cada páxina e suxestión está pensada para crear

dade das nenas e dos nenos, e con ela, a necesida-

un ambiente que motive a libre escolla dentro duns

de de proporlles actividades que estimulen o seu

límites claros e implique as cativas e os cativos na

crecemento autónomo.

vida diaria da familia e da contorna co obxectivo de
formar persoas únicas e plenamente capacitadas.

Esta obra é a continuación de Como liberar o potencial do voso neno, 0-2 anos, de Daniela Valente, e
segue a liña do primeiro libro,
publicado por Catro Ventos
Editora: ser unha guía práctica
chea de actividades e xogos
con obxectos sinxelos que
podedes atopar facilmente, e
moitos consellos e suxestións
interesantes para desenvolver o potencial das miúdas e
miúdos de entre 30 meses e 6

Citando a Maria Montessori,
este libro busca «facer que o
neno poida espontaneamente escoller as súas ocupacións, que fique concentrado
nelas o maior tempo posible
e que cambie de ocupación
cando considere».

anos tomando como base os
principios do método Montessori e as descubertas
máis avanzadas da neuropedagoxía e a pedagoxía
activa.
Actividades de vida práctica, preparación á lectura
e á escritura, desenvolvemento do sentido artístico,
matemático e musical…
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Daniela Valente
Nacida na cidade italiana de Bérgamo en 1979,
Montessori pasou a formar parte da súa vida
coa chegada do seu neno, por quen decidiu
tomar un descanso na súa traxectoria profesional para ocuparse del a tempo completo.
En vista dos resultados excepcionais acadados
co seu fillo, decidiu promover activamente o
método Montessori a través de varias publicacións e iniciativas, como as páxinas web
montessori4you.it, con recursos e actividades
para descargar, e lascuolaacasa.com, dedicada
á educación na casa.
Nesta mesma editora podes atopar a tradución ao galego da súa obra Como liberar o
potencial do voso neno. Actividades inspiradas
no método Montessori. 0-2 anos, que foi traducida ao inglés e ao eslovaco.
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Desamarmos o capitalismo
O amor como acción política
Lann Hornscheidt
Tradución e prólogo de María Reimóndez
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amor, amar, capitalismo, autocoidado, afectos, responsabilidade,
ex_énero, non-binarix, queer

Que significa amar? Até que punto o acto de amar

Neste libro que desafía o binarismo de xénero e a

está influenciado socialmente? Por que lle interesa

redución do xénero á sexualidade, Lann combina

ao capitalismo que entendamos o amor como algo

ensaio, creación literaria e exercicios de reflexión

restrinxido á esfera privada? Que ten que ver o

para que vexamos que unha das accións máis políti-

amor coas nosas escollas conscientes cando merca-

cas que poden existir: o amor.

mos unha prenda de abrigo, un quilo de laranxas...?
De todo isto fala Desamarmos o capitalismo. A partir
dunha análise dos conceptos
do amor como algo privado,
romantizado e consumible,
para o que necesariamente trata conceptos como o
xénero, a familia, a parella, a
patria, as fronteiras e as raias,

Este libro desafía o
binarismo de xénero e
a redución do xénero
á sexualidade, e faino
desde unha das accións
máis políticas que
poden existir: o amor.

a sexualidade etc., Lann Hornscheidt analiza as diferentes
dimensións que ten o amor na nosa sociedade e
como, mediante a súa repolitización e diversificación, podemos crear vínculos complexos coa vida
doutras persoas.
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Lann Hornscheidt
Escribe e imparte seminarios sobre violencia estrutural e actos de fala dende un enfoque interseccional
e unha reflexión sobre os privilexios propios das
persoas brancas e non-discapacitadas.
Impartiu docencia universitaria sobre lingua e
xénero en Escandinavia e en diversas universidades
de Alemaña e Austria. Como académique, ocupou
a cátedra de Lingua e Xénero da Universidade de
Humboldt de Berlín, posto que abandonou voluntariamente en 2017.
En 2014, fundou a editora w_orten& meer (Premio
Alemán de Edición 2021), onde se editou a versión
orixinal de Desamarmos o capitalismo en 2018.
Lann é responsable principal, canda Lio Oppenländer, da introdución no alemán do -x- como substituto doutras escollas de linguaxe inclusiva que
mantiñan o binarismo, escolla que explican detalladamente na súa obra exit gender e da cal derivaron o
concepto ex_gender (‘ex_énero’) para referirse a todas
as persoas que fan un proceso activo para saír do
marco do xénero.

María Reimóndez
Reimóndez é doutora en Tradución e Interpretación e dedícase desde 1997 á tradución e á interpretación como freelance. En 2001, fundou canda
Lara Santos e Saleta Fernández a Asociación Galega
de Profesionais da Tradución e da Interpretación
(AGPTI). Alén da súa faceta profesional neste eido,
Reimóndez tamén é unha recoñecida escritora e
activista (fundadora de Implicadas no Desenvolvemento e consultora para a organización alemá
Kinder-Not-Hilfe). Como investigadora, desenvolve
un intenso labor no campo da tradución dende un
enfoque feminista e poscolonial.

Fotografía de © David Leo

Lann Hornscheidt declárase ex_énero.

Infocracia
A dixitalización e a crise da democracia
Byung-Chul Han
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capitalismo, dataísmo, democracia, discurso, dixitalización, dominación, fake news, filosofía, Foucault, Habermas, intelixencia artificial,
noticias falsas, outredade, Platón

A dixitalización avanza sen pausa. Atórdanos a ava-

Por primeira vez editado en galego, Byung-Chul

lancha de datos e comunicación e, a un tempo, sen-

Han describe neste último ensaio a actual crise da

timos impotencia ante un tsunami de información

democracia e atribúea ao cambio estrutural da esfe-

que desprega forzas deformadoras e destrutivas.

ra pública na dixitalización. Esa crise ten un nome:
infocracia.

Actualmente, a dixitalización entrou xa na esfera política, onde provoca grandes distorsións no
proceso democrático. As campañas electorais
preséntanse como guerras
de información nas que todo
medio técnico e psicolóxico
é válido. Nas redes sociais,
empréganse contas ficticias
automatizadas que divulgan
fake news, impulsan campañas difamatorias e odio,
e inflúen na formación de
opinión política.
As teorías da conspiración e a

Na era dos medios dixitais,
a esfera pública discursiva
non se ve ameazada polos
formatos de entretemento
dos medios de comunicación de masas, non polo
infoentretemento, senón
sobre todo pola difusión
viral e a multiplicación de
información, é dicir, pola
infodemia.

propaganda dominan o debate político. Con psicopolítica e
psicometría dixital búscase influír nas decisións de
voto e evitar as decisións conscientes.
26

Byung-Chul Han
Byung-Chul Han (Seúl, 1959) é filósofo, teórico
da cultura e ensaísta alemán de orixe surcoreana. En Friburgo e Múnic, estudou Filosofía,
Literatura Alemá e Teoloxía Católica. Impartiu
docencia universitaria en Basilea e en Karlsruhe, e ocupou a cátedra de Filosofía e Estudos
Culturais da Universidade das Artes de Berlín.
As súas publicacións, que, entre outros temas,
abordan a crítica ao neoliberalismo e á sociedade do traballo, traducíronse a numerosas
linguas; esta é a primeira vez que unha obra
súa se edita en galego. Han é hoxe en día un
dos filósofos máis destacados do pensamento
contemporáneo. Como publicou El País, «O
filósofo alemán vivo que máis se le en todo o
mundo é coreano: Byung-Chul Han».
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O dereito á felicidade
José Mujica, Carlo Petrini, Luis Sepúlveda
Limiar de Carlo Petrini para a edición galega
Tradución de María Mediero Mayán
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felicidade, valores fundamentais, Mujica, Petrini, Sepúlveda,
reflexións, compromiso, sentido da vida, conciencia, solidariedade,
empatía

Escollemos este libro antes de saber que o mundo

Carlo Petrini, no limiar que escribiu especificamente

sería sacudido por unha pandemia mundial, mais a

para a edición en galego (grazas!), resume perfec-

súa publicación non nos pode parecer máis acaída.

tamente a mensaxe que os tres querían facernos

As reflexións de Mujica, Petrini e Sepúlveda son un

chegar: «Comprometámonos todos, cadaquén coas

sopro de aire fresco, de esperanza, de confianza.

súas forzas e as súas posibilidades, a vivir por ese

Na nosa sociedade capitalista onde todo se fai a

sentido da vida que tanto se debate neste libro: o

correr e cun obxectivo, onde todo son dereitos

deber moral de facer a nosa parte para promover e

e deberes, propóñennos

conseguir que a felicidade se con-

reflexionar sobre o noso dere-

verta nun dereito universal».

ito a sermos felices, a desfrutar do camiño da vida e a vivir
por un motivo.
Obviamente, ninguén ten a

«Non hai maior felicidade ca ollarse ao espello
e sentir que non traizoaches os teus soños e
ideais»

receita para a felicidade, pero
estas tres sabias mentes suxi-

Pepe Mujica

ren varias chaves que nos han
permitir abrir máis portas das
que pensamos. Soberanía, sindicalismo, maior contacto coa terra, diálogo continuo, militancia, empatía e solidariedade son palabras que se repiten nun
discurso espontáneo e cargado de forza que soña
cun cambio de rumbo.
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José Mujica
Foi presidente de Uruguai de 2010 a 2015 cun
mandato sobrio e pragmático que deu a volta ao
mundo, e que sentou un antes e un despois na
forma de facer política. Renunciar á residencia
presidencial para quedar a vivir na súa casa de
campo e doar o 90 % do seu salario a asociacións
benéficas e non-gobernamentais valeulle o título
de «o presidente máis pobre do mundo» e converteuno nun emblema da política que prioriza o ben
común. En 2020 retirouse oficialmente da actividade política para adicarse á militancia popular.

Carlo Petrini
Naceu en Bra (Italia) en 1949. Sociólogo, escritor e sobre todo gastrónomo (como a el lle
gusta definirse), é o fundador da Universidade
de Ciencias Gastronómicas de Bra e do movemento Slow Food, nado en Italia en 1986 co
obxectivo de promover o dereito a desfrutar da
comida e que axiña adquire carácter internacional. Entre as moitas actividades de Slow Food,
creou o Salón Internacional do Gusto de Turín, a
rede Terra Madre e a Universidade de Ciencias
Gastronómicas de Pollenzo.

Luis Sepúlveda
Naceu en Ovalle (Chile) en 1949 e faleceu en
2020 en Asturias, onde pasou as últimas décadas da súa vida. Escritor, xornalista e cineasta
autor de múltiples contos e novelas, do seu
ideario político e social salienta a súa preocupación polo desequilibrio do planeta e o
futuro da humanidade. Foi coñecido polo seu
carácter reivindicativo e a súa creación literaria comprometida coas circunstancias do seu
país e contra os réximes ditatoriais.
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O libro do clima
Esther Gonstalla
Tradución de Patricia Buxán Outeiro
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cambio climático, consumo responsable, contaminación, crise ecolóxica, ecoloxía, ecoloxismo, economía social, transición ecosocial

Seca extrema e vagas de calor, mais tamén ondadas
de frío, inundacións e precipitacións intensas: a crise climática converteuse nun problema global que
ninguén pode ignorar xa.
Aquí entra en acción O libro do clima: co apoio de
investigadoras e investigadores de todo o mundo,
Esther Gonstalla traduciu
os datos científicos sobre o
quecemento do planeta e
as complexas relacións que
hai entre eles en 50 gráficos
claros e reveladores, igual que
fixera n’O libro dos océanos.
Esta obra fala do clima e do
CO², do ser humano como

O libro de Esther Gonstalla
consegue aplicar ao cambio climático unha perspectiva global e rexional
á vez, e presentar nunha
panorámica as causas, os
efectos e os posibles enfoques para a solución.

axente climático e dos efectos
a escala mundial, mais tamén presenta solucións e
propostas de actuación para o día o día.
Un libro para quen non só coñece e comprende
os riscos do cambio climático, senón que tamén
quere actuar.
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Liberación de CO²

Esther Gonstalla
Deseñadora gráfica especializada en deseño
de libros, infografías e animacións dixitais
(Erdgeschoss Grafik), e editora (Edgeschoss
Verlag). Co seu traballo gráfico, que xira sempre arredor do estado e a protección do medio
natural, pretende visualizar temas complexos
de xeito accesible.
erdgeschoss-design.de/en
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Polo rego

Da 1.ª tempada do programa da TVG
VV. AA.
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agricultura ecolóxica, cestaría, consellos, horta, mestres, plantas
silvestres, poda, Polo rego, pragas, receitas, sabores e saberes, TVG,
universidade do campo

O agro galego é un terreo fértil en saberes. É coma

Este libro recolle o mellor da 1.ª tempada do progra-

unha grande universidade chea de mestras e

ma televisivo da TVG, con consellos sobre agricultura

mestres sabios dispostos a compartir parte do que

sustentable e xardinaxe, propostas de cestaría, trucos

levan aprendido da terra.

e remedios para a horta e as pragas, receitas para os
froitos que nos dá a terra, información útil sobre a

Estes son os protagonistas de Polo rego:

compostaxe, ideas para aproveitar os beneficios das

• Carme (mestra de Sabores e Saberes)

plantas silvestres e moitos coñecementos e suxes-

• David (mestre de Podas e Pragas)

tións sobre as posibilidades do campo e da natureza.

• Lola (mestra de Cestaría)
• Patri (mestra de Plantas Silvestres)
• Rosendo (mestre de Agricultura Sustentable e Xardíns)
• Yago (mestre de Horta na
Casa)

Con este libro entre as
mans, todo vai ir polo
rego!

Son persoas que traballan o campo, por oficio ou
como unha afección de proveito, cunha especial
paixón e experiencia nas plantas, na horta e nos
seus froitos. Todos eles son quen de transmitir o
que saben de xeito sinxelo, sen reviravoltas, pero
con entusiasmo, sentido do humor e o seu toque
persoal.
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Setenta ideas para a
(pos)pandemia
VV. AA.
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Coa chegada da pandemia, o mundo entra nunha

Unha escolma de ideas e pensamentos en voz

nova etapa histórica que, nos vindeiros anos, che-

alta que esperamos e sabemos que será punto de

garemos a coñecer con máis certeza ca na actuali-

partida para motivar debates interesantes, susci-

dade. Por iso, en certa medida, non é desmesurado

tar polémicas e dar pé a propostas necesarias de

dicir que o novo século comeza agora, coa entrada

mellora que acheguen refachos de cambio nestes

nunhas máis deterioradas condicións de vida para a

novos tempos difíciles pero á vez interesantes.

maioría da poboación en todo o mundo; condicións
que, probablemente, se acaben «naturalizando».
Setenta ideas para a (pos) pandemia é o resultado dunha
interpelación a sete autoras
e autores galegos (Manuel
Fernández Blanco, Pilar García
Negro, María Xesús Nogueira,

Sete persoas, unha
folla en branco e dez
puntos sobre os que
reflexionar.

Manuel Outeiriño, Fernando
Ramallo, Francisco Sampedro
Ojeda e Iolanda Teixeiro Rei) aos que se lles pediu
que elaborasen un decálogo arredor da súa consideración sobre o mundo no que entramos ou, en
todo caso, a que fase do sistema-mundo actual nos
diriximos.
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Manuel Fernández Blanco

Pilar García Negro

María Xesús Nogueira

Manuel Outeiriño

Fernando Ramallo

Francisco Sampedro Ojeda

Iolanda Teixeiro Rei
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Unha historia do mundo
en sete cousas baratas
Raj Patel e Jason W. Moore
Tradución de Miguel Braña Montaña
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capitalismo, política, economía, ecoloxía, feminismo, consumo,
Capitaloceno, Antropoceno

Natureza, diñeiro, traballo, coidados, comida, enerxía e vida: estas son as sete cousas que construíron
o noso mundo e que conformarán o seu futuro.
Mediante o abaratamento destas cousas, o comercio moderno transformou, gobernou e devastou a
Terra.
En Unha historia do mundo en
sete cousas baratas, Raj Patel e
Jason W. Moore presentan un
novo enfoque para a análise
das urxencias planetarias
actuais. Nunha época de crise

Como o capitalismo
devastou o planeta e
que podemos facer para
mudar esta situación

nestas sete cousas baratas e
que eles denominan Capitaloceno, requírese urxentemente unha forma de pensar innovadora e sistémica. Este libro propón unha
forma nova e radical de comprender (e recuperar) o
planeta no turbulento século XXI.
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Raj Patel
Raj Patel é escritor multipremiado, profesor
investigador na LBJ School of Public Affairs da
University of Texas (Austin, EUA) e investigador
sénior do Departamento de Humanidades da
Rhodes University (África do Sur). Entre outras
obras, é autor de Obesos y famélicos. El impacto
de la globalización en el sistema alimentario mundial (Libros del Lince, 2008) e Cuando nada vale
nada. Las causas de la crisis y una propuesta de
salida radical (Libros del Lince, 2010).
rajpatel.org

Jason W. Moore
Jason W. Moore é profesor de Historia Universal
na Binghamton University de Nova York e coordinador da World-Ecology Research Network, a
rede de investigación sobre a ecoloxía-mundo.
É autor de obras como Capitalism in the Web
of Life: Ecology and the Accumulation of Capital
(Verso Books, 2015) e de numerosos ensaios
premiados sobre historia medioambiental, economía política e teoría social.
jasonwmoore.com
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En catálogo

A ruta dos refuxiados
Adrián Irago, Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Cristian López, Unai Beroiz
Un libro para seguir as pisadas de millóns de persoas refuxiadas. Esta
crónica en imaxes relata un dos fitos fundamentais da nosa historia
recente; un percorrido gráfico pola crise humanitaria que axitou a
conciencia de Europa. Un retrato colectivo que ilustra as condicións de
vida nas principais vías de entrada ao continente.
Por cada exemplar vendido destinarase 1 euro á organización de axuda aos refuxiados escollida polos autores.

978-84-945917-1-6 | Encadernación rústica cosida | 21×26×2 cm
72 páxs. | Divulgación, fotoxornalismo | 16 €
4v0002

Árbores que non arden
As mulleres na prevención de incendios forestais

2ª ed

Proxecto Batefogo, VV. AA.
Fagan memoria das noticias sobre a autoría dos lumes, das imaxes do
servizo de extinción, dos comités da administración autonómica, ou dos
foros de debate sobre os lumes, o ordenamento e a xestión do territorio. É que as mulleres non prenden? Non apagan? Non deciden? Non
reflexionan sobre os incendios forestais, as súas causas e consecuencias?
O equipo do proxecto Batefogo reúne neste volume achegas de diferentes autoras que, desde a súa disciplina, reflexionan sobre o papel das
mulleres na prevención e extinción dos incendios forestais.
978-84-949154-6-8 | Encadernación rústica cosida, sobrecuberta despregable
21,5x15,2x1,5 cm | 236 páxs. | Divulgación, ensaio | 19 €
4v0015

As mulleres e os homes
Luci Gutiérrez, Equipo Plantel
Cando valoramos traducir As mulleres e os homes, escrito hai corenta anos,
pensabamos que se cadra estaría desfasado porque disque neste tema
a sociedade foi avanzando. En efecto, desde 1978 até 2018 producíronse
moitos cambios, e, por sorte, case sempre para mellor. (Os lectores de
máis idade han poder comprobar agora eses cambios ao leren este libro.)
Así e todo, as mulleres non só non desfrutan de moitos privilexios que
semellan reservados para os homes, senón que seguen a sofrer en todo
o mundo grandes discriminacións.
978-84-945917-7-8 | Encadernación tapa dura | 21×18×1,2 cm
48 páxs. | Infantil / xuvenil, libro ilustrado a cor | 14 €
4v0007
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Así é a ditadura
Mikel Casal, Equipo Plantel
Este libro fai parte dunha colección de catro títulos pensada para os
lectores máis novos que publicou entre os anos 1977 e 1978 a editorial
barcelonesa La Gaya Ciencia.
O ditador Franco morrera só un par de anos antes e o país estaba a vivir
unha etapa —a Transición— que achegaría os primeiros cambios democráticos. Xa pasaron case corenta anos desde aquela e pensamos que o
espírito e a maior parte da letra deste libro está completamente vixente,
polo que decidimos volver editalo con novas ilustracións.
978-84-945917-5-4 | Encadernación tapa dura | 21×18×1,2 cm
48 páxs. | Infantil / xuvenil, libro ilustrado a cor | 14 €
4v0006

Biodiversidade
Cara a unha sexta extinción masiva
Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau, Virginie Maris, Sylvestre Huet
Nunha indiferenza case xeral, o noso planeta entra nunha fase de
extinción masiva provocada polo ser humano. A sexta desde que a
vida se diversificou na Terra hai 500 millóns de anos. E o noso modo
de desenvolvemento condena probablemente unha especie cada
vinte minutos.
Cales son os mecanismos e as causas principais da extinción das
especies? Que podemos esperar das axendas políticas? Como evitar
ou limitar esta sexta extinción?
978-84-945917-2-3 | Encadernación rústica cosida
20×13×1,5 cm | 256 páxs. | Divulgación | 18,50 €
4v0004

Caderno de campo das illas Cíes
José Arcas

2.ª ed

«No salvaxe radica a preservación do mundo» escribiu Thoreau a
propósito do camiñar pola natureza, e precisamente isto é o que
che propón este caderno: catro rutas polas illas Cíes guiadas polas
acuarelas dun lagarto arnal, do corvo mariño cristado, de varias
gaivotas patiamarelas…
Acompañan a compilación de ilustracións de José Arcas (biólogo
e artista) as paisaxes sonoras do arquivo de Carlos Suárez, accesibles mediante códigos QR.
978-84-945917-6-1 | Encadernación tapa dura | 17×24×2 cm
124 páxs. | Divulgación, libro ilustrado a cor | 19,50 €
4v0009
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Como liberar o potencial do voso neno
0-2 anos
Daniela Valente
Un libro práctico, con moitos consellos, actividades sinxelas con obxectos
que é doado atopar pola casa e suxestións inspiradas nos principios de
filosofía montessoriana, que considera que o cativo necesita un ambiente
adicado a el e preparado con tento, con moitas actividades diferentes para
que el mesmo escolla a máis axeitada segundo a súa necesidade de tocar,
manipular, explorar con todos os sentidos, alimentando e sostendo a evolución natural do crecemento de cada pequeno.
978-84-945917-8-5 | Encadernación rústica cosida
21,5×15,2×1,5 cm | 168 páxs. | Divulgación, manual | 18,50 €
4v0008

Crac!

Unha breve historia da economía. Da Grecia Antiga ao século XXI
Alexandre Versignassi
Crac! fai un paseo por 12 000 anos de civilización e traza paralelismos
entre o pasado e o presente para explicar como funcionan as moedas, a
inflación, as burbullas e o ir e vir infinito entre a euforia e a depresión da
economía. Dunha economía cíclica que sempre se repite.
Con este libro, has entender como os tulipáns, Isaac Newton, Homer
Simpson e as carabelas explican o mundo do diñeiro. E saber mellor que
facer e non facer co teu.
978-84-949154-1-3 | Encadernación rústica cosida
21,5x15,2x1,5 cm | 272 páxs. | Divulgación, ensaio | 19,90 €
4v0016

Dúbidas reais de adolescentes sobre sexo
3.ª ed

Sabela Iglesias
Hai algún problema por ter relacións sexuais con 14-16 anos? Os homes
mastúrbanse máis ca as mulleres? Este libro nace das charlas formativas
realizadas por unha xinecóloga especializada en diferentes centros de
ensino secundario da comarca de Vigo e da necesidade de dar resposta a
moitas cuestións que vos xurden a vós como adolescentes. Unha escolma
das preguntas máis relevantes e frecuentes acompañada dunha explicación clara sobre os diferentes métodos anticonceptivos e preventivos de
enfermidades, así como doutros aspectos esenciais na educación sexual.
978-84-949154-0-6 | Encadernación rústica cosida | 21,5x15,2x1,2 cm
92 páxs. | Divulgación, infantil/xuvenil | 14,50 €
4v0011
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Feminismo para o 99 %
Un manifesto

2.ª ed

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser
As autoras, tres das promotoras da folga feminista de 2017 nos Estados
Unidos, escriben en 2018 este manifesto no espírito dos milleiros de
mobilizacións feministas. Manifestacións que reinventaron a folga ao
faceren paros non só de traballo remunerado, senón tamén de traballo
sociorreprodutivo non-remunerado. Unha obra que vai acompañada
dun limiar da feminista e escritora María Reimóndez que nos axuda a
situar as ideas deste movemento no contexto galego.
978-84-945954-5-1 | Encadernación rústica cosida
21,5x15,2x1,2 cm | 76 páxs. | Ensaio | 12,50 €
4v0013

Limpeza creativa

Produtos de limpeza e cosméticos naturais feitos por ti

Elisa Nicoli

3.ª ed

Un manual práctico de ecoloxía doméstica para aprender a elaborar produtos de limpeza e cosméticos con ingredientes naturais, fáciles de preparar e que respectan a saúde e o ambiente. Vinte e cinco receitas e miles
de consellos para dicirmos adeus á industria da cosmética e dos produtos
de limpeza. Esta guía práctica adaptada á realidade galega xa vai pola súa
3.º edición, que inclúe unha listaxe de produtores e artesáns actualizada,
para que saibas onde mercar produtos respectuosos coa contorna… ou
os ingredientes que precisas para facelos ti na casa!
978-84-945917-3-0 | Encadernación rústica cosida
21,5×15,2×1 cm | 128 páxs. | Manual | 14 €
4v0003

Mapa ecosocial de Galicia
Rebeca Fernández Hermo, Xosé Veiras García
Para entender a situación actual de Galicia e cara a onde nos diriximos,
cómpre avaliar moitos aspectos sociais e ecolóxicos que decote se
supeditan aos sacrosantos datos económicos. O obxectivo desta obra é
trazar un mapa ecosocial da nosa terra. Fai unha fotografía actual, para
coñecer o contexto e determinar cales son os eidos nos que debemos
avanzar para conseguir unha sociedade máis xusta, equitativa e respectuosa co medio.
978-84-949154-2-0 | Encadernación tapa dura
29,7×21,5×1,5 cm | 96 páxs. | Divulgación, ensaio | 22,50 €
4v0017
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O libro dos océanos
Que ameaza o mar?

2.ª ed

Esther Gonstalla
Cun deseño atractivo e informativo, e textos ben documentados, co
apoio científico da German Ocean Foundation, Esther Gonstalla crea
neste libro un retrato detallado que nos permite comprender mellor as
relacións que existen entre a actividade humana e os cambios que sofre
o mar, un retrato que, alén de convidar á reflexión, se converte nun
recurso divulgativo para a acción.

978-84-945917-9-2 | Encadernación tapa dura | 29,7×21,5×1,5 cm
134 páxs. | Divulgación, libro ilustrado a cor | 21,50 €
4v0010

O sentido do abraio

A celebración da natureza para persoas de todas as idades
Rachel Carson
Na publicación orixinal na revista Women’s Home Companion (1956), este
texto ía dirixido a nais e pais e animábaos a explorar a natureza coas
súas crianzas a fin de cultivaren xuntos o sentido do abraio. Esta obra
é a base dun proxecto moi persoal da autora que había converterse no
que ela denominaba O libro do abraio. Carson faleceu antes de poder
darlle a forma esperada, pero o espírito e a súa teima persoal están
aquí: como explorar e conservar durante toda a vida a capacidade do
abraio, unha batalla que, segundo ela, só se gaña ou perde na infancia.
978-84-949154-4-4 | Encadernación rústica cosida | 21,5x15,2x1,2 cm
56 páxs. | Divulgación | 11 €
4v0012

Permacultura
3.ª ed

Unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor
Alexandre Grande Babarro
Velaquí unha caixa de ferramentas coas que facer fronte á crise ecolóxica, social e sistémica mundial. Atoparemos neste libro unha visión
global da permacultura que abrangue historia, referentes, trazos característicos e recursos. O autor completa ademais a súa achega coa presentación de proxectos activos en Galiza que traballan cara á transición.
Coñecer esta vangarda galega servirá de estímulo ao empoderamento e
o emprendemento doutros proxectos de transformación ecosocial.
978-84-949154-3-7 | Encadernación rústica cosida
21,5x15,2x1,5 cm | 236 páxs. | Divulgación, ensaio | 19 €
4v0014
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Transición ecolóxica
Manual de uso

2.ª ed

Philippe Frémeaux, Wojtek Kalinowski, Aurore Lalucq
Apostar pola transición ecolóxica non significa propor un simple reverdecemento do sistema actual. Significa adoptar un novo modelo económico e social, que rompa coa ditadura do PIB.
O cambio climático e o esgotamento dos recursos provocarán crises
cada vez máis dramáticas se non reaccionamos con moita rapidez. A
boa nova é que existen solucións e que non teñen por que ser punitivas:
ao contrario, poden permitirnos vivir mellor.
978-84-945917-0-9 | Encadernación rústica cosida
21,5×15,2×1,5 cm | 244 páxs. | Divulgación, ensaio | 18,50 €
4v0001

Xuízo aos humanos
Os animais toman a palabra
José Antonio Jáuregui
Os animais do planeta Terra reúnense na selva para celebrar un xuízo
extraordinario. Acusan o ser humano de crimes atroces: calumnias, maos
tratos e xenocidio. A fiscal, a cobra Kali, e o avogado defensor, o can Filos,
exporán os seus argumentos e chamarán diversas testemuñas. É realmente o Homo sapiens unha ameaza para a vida terrestre, unha especie
arrogante, cruel e asasina que non merece a liberdade que os seus xenes
lle outorgan? Ou pode aínda redimirse perante o resto dos animais?
978-84-945917-4-7 | Encadernación rústica cosida
20×13×1,5 cm | 228 páxs. | Novela | 16 €
4v0005
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