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*Tots els llibres recomanats els podeu trobar al Fons Documental del Centre de Recursos i 

Documentació de les Dones (Can Jordana. C/ Ebre, 27. Horari: de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 

dilluns a dijous de 17h a 20h). Estan a la vostra disposició en servei de préstec; podeu consultar la 

normativa de funcionament a http://igualtatsantboi.cat/fons-documental/.  

 


