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Descripción
Aquesta publicació recull una selecció de números de la revista "Feminal", apare guda l'any
1907 sota la direcció de Carme Karr, com a primera revista de caràcte r feminista a Catalunya.
La mostra vol representar al màxim possible els aspecte s més ideològics i innovadors
plantejats per la revista: feminisme, pacifisme i professionalització de les dones, i fer-se ressò
dels espais que van crear les d ones de l'època, i dels quals la publicació va donar àmplia
informació.

Exposició: Els feminismes de Feminal. 24/03/2015. Dates: del 4 al 31de març. Lloc: Biblioteca
Sant Agustí. La Seu d'Urgell. ©Consell comarcal de l'Alt Urgell | Avís legal | Mapa del web |
Contactar.
Carme Karr: Feminal (Barcelona: Establiment gràfich Thomas, 1907), 1, p. 2v. (Ana Muñoz,.
Trad.). A continuación transcribimos la cita original: “revista destinada especialment a la
cultura de la dòna”. 2 Para un mayor conocimiento sobre la revista Feminal, cfr. Isabel
Segura: Els feminismes de "Feminal". (Barcelona:.
Tingué un caràcter més reivindicatiu la revista Feminal (1907-17), sorgida com a suplement de
La Ilustració Catalana, dirigida per Carme Karr; aquesta defensà sobretot un programa de
culturització de les dones de classe mitjana que els permetés de treballar al mateix nivell que
els homes. En canvi, la creació (1910) de.
Exposició "Els feminismes de Feminal". L'exposició commemora la publicació del primer
número de la primera revista de caràcter feminista de Catalunya, que amb la difusió de l'ideari
del feminisme va tenir gran influència en la renovació de l'imaginari de les dones del seu
temps. Amb la col·laboració de l'Institut Català.
21 Març 2017 . Portada del núm. 18 de la revista Feminal. Feminal va ser una revista pionera
del feminisme a Catalunya. El seu número 1 es va publicar el 28 d'abril de . visibilitat a les
activitats i els assoliments de les dones, i reivindicava la participació de la dona en pla
d'igualtat en els diferents àmbits de la societat.
Feminismes de feminal/els. , Segura Soriano , Isabel, 4,00€. Esta publicación recoge una
selección de números de la revista.
21 Febr. 2017 . Les pintures de Güell són la màxima expressió de l'equilibri i la delicadesa,
defugint les composicions atapeïdes. Els desendreçats poms de flors, sempre silvestres,
comparteixen protagonisme amb carabasses i fruites, sovint amb pinzellades gruixudes,
buscant certa naturalitat. Tampoc hi falten els fons.
5 Març 2015 . La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell acull fins el dia 31 de març
l'exposició 'Els feminismes de Feminal', que fa un recull de tot allò que defensava la revista,
editada a partir de l'any 1907 a Catalunya. La mostra, promoguda per l'Institut Català de les
Dones, s'emmarca en la commemoració del 8 de.
europeus, on un feminisme —molt incipient encara— començà a impregnar la societat. Amb
personatges com Dolors. Monserdà al capdavant, la figura femenina. Un univers femení
traduït en objectes per Laura Casal-Valls. Fotografia de Dolors Monserdà apareguda al número
25 de la revista Feminal (1909). Biblioteca de.
durant la Guerra Civil, i els seus antecedents, descobrir quin va ser el paper de les dones
anarquistes durant la .. feminisme avui en dia, i em va regalar el llibre Federica Montseny. La
Indomable, escrit per ella, que em . de la burgesia feminista a Catalunya, va ser la revista
“Feminal”, un suplement del diari La Il·lustració.
Es en 1875 quan inicia la seva producció en llengua catalana i va participar moltes vegades en
els Jocs Florals, dels quals va obtenir mes de 50 premis, al mateix temps que col-laborava en
diverses revistes, tals com: "La Renaixen9a", "Lo Gay Saber", "La Il-lustració Catalana" i
"Feminal", etc. Com a producció dramática.
L'any 1907 es va publicar el primer número de 'Feminal', la primera revista de caràcter
feminista a Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme va tenir gran influència en
la renovació de l'imaginari de les dones del seu temps. Es trencava així, per primera vegada, la
consideració de les dones com un sector al.
L'any 1907 es va publicar el primer número de 'Feminal', la primera revista de caràcter

feminista a Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme va tenir gran influència en
la renovació de l'imaginari de les dones del seu temps. Es trencava així, per primera vegada, la
consideració de les dones com un sector al.
de los setenta tratando el caso español de LaSal, bar-biblioteca feminista en Barcelona, donde
tuvo lugar una búsqueda cultural y . 1 llinÁS CArmOnA, Conxa, Feminismes de la Transició a
Catalunya. Textos i materials . circulaban revistas feministas como Feminal de 1907, fundada
por Carmen Karr o El Gladiator, que.
Durada: juliol a setembre de 2010. Bibliografia · Fotografies exposició. Espais interiors i
exteriors. Bibliografia i exposició amb motiu de la Jornada sobre els espais interiors i exteriors
de l'escola, organitzada per l'etapa 0-6, i celebrada el 22 de febrer. Durada: febrer a abril 2010.
Bibliografia Els feminismes de Feminal
12 Març 2002 . Els escriptors del moment són invitats a dir-hi la seva [a les pàgines de la
revista Feminal, 1907-1917]. Josep Pin i Soler explica en un llarg article que a Catalunya el
problema de la dona no existeix. . a Catalunya. Maria Aurèlia Capmany, El feminisme a
Catalunya (Barcelona: Nova Terra, 1973), pàg. 76.
Embed Tweet. Pillada pels nins mentre llegeixo el monogràfic de @SentitCritic. Me demanen
què significa #Feminisme(s). Els mir i pens que ells en sentiran parlar i amb una mica de sort
estudiaran el que jo he descobert de gran sobre la desigualtat i el patriarcat. Enhorabona a les
autores! pic.twitter.com/Cso7PXXNZx.
[CAT:] Aquesta publicació recull una selecció de números de la revista "Feminal", apareguda
l'any 1907 sota la direcció de Carme Karr, com a primera revista de caràcter feminista a
Catalunya. La mostra vol representar al màxim possible els aspectes més i.
Va ser una de les promotores més avançades del feminisme català de principi del segle XX,
com Dolors Monserdà, amb qui col·laborà. .. Fons local de publicacions periòdiques
digitalitzades, on es poden trobar tots els números de Feminal i altres revistes on Carme Karr
col·laborà, al web de la Diputació de Barcelona.
Del 4 al 30 de març. L'exposició commemora la publicació de la primera revista de caràcter
feminista de Catalunya.
Memorial democrático · La Presó de Dones de Barcelona · Destination: Barcelona · Madrid. 40
años de acción vecinal · Compliment del Plà de Govern · Federica Montseny. 1905-1994 · Els
Feminismes de Feminal · Monográfico · La Marina de Sants · 100 billetes de transporte de
Barcelona · Tots els colors del Prat · Guia.
L'origen masculí del feminisme de Dolors Monserdà, 16. 10. La relació entre feminisme i
cristianisme, 22 .. Ara cal que definim què és això de 'feminisme'… i comencem amb els
problemes. Sempre podem argumentar una falsa ... «Notes sobre feminisme». Feminal
[Barcelona], número 16 (26 de juliol de 1908), s/n. 20.
a dir, varem cercar els paisatges urbans descrits en el llibre de Monserdà en la. Barcelona
d'avui. .. Dones de prestigi van col·laborar a Feminal: Caterina Albert, Dolors Monserdà,.
Carmen de Burgos, Lluïsa Vidal, .. A l'hora de buscar informació sobre el tema del
“feminisme” de Dolors Monserdà, ens hem trobat amb.
3 Abr. 2013 . Els orígens del feminisme i la lluita pels drets de les dones es troben en les idees
de la Il·lustració i les accions polítiques preses durant la Revolució . en les sufragistes
britàniques, i Àngela Cardona van defensar el dret a vot de la dona mitjançant les pàgines de la
revista Feminal, fundada per elles.
Es va iniciar acadèmicament a l'Escola de Dona Mercè Climent, l'Escola Montessori (19201926) i a l'Institut Feminal, per passar després a l'Institu-Escola dependent de la Generalitat de
. Acabada la Guerra Civil li anul·laren els estudis realitzats, de tal manera que va haver de
passar una revàlida del batxillerat. Malgrat.

29 Abr. 2013 . Però davant de les adversitats, la Maria, que llavors tenia vint-i-dos anys, i els
seus germans petits (entre ells, el futur polític Carles), van saber treure . i va col·laborar a la
revista 'La crònica' de Palafrugell i a 'Feminal', on va publicar contes i articles —alguns d'ells
sota el pseudònim Roser de Lacosta.
16 Gen. 2017 . A la biblioteca Carles Rahola es pot veure fins al 2 de febrer l'exposició Els
feminismes de Feminal, que va comissariar l'historiadora i escriptora Isabel Segura Soriano.
La mostra, que s'ha pogut veure a Celrà, Sant Feliu de Guíxols, Castelló d'Empúries i Palamós,
destaca els tres eixos de la revista:.
feminismes de Feminal /Els on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
8 Març 2014 . És un dia per reivindicar el feminisme i es commemora la lluita de la dona per la
seva participació, juntament amb l'home, a l'ambit del treball i a la societat en general. . A
Catalunya, ja a l'any 1917 dones com Carme Karr i Àngela Cardona van defensar el sufragi
femení des de la revista "Feminal".
2 Maig 2013 . Exposició "Els feminismes de Feminal" (Dia Internacional de les Dones). Del 3
al 17 de març de 2009 a les 00.00 h. L'exposició commemora la publicació del primer número
de la primera revista de caràcter feminista de Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del
feminisme va tenir gran influència en la
10 Nov. 2012 . revista Feminal, que li publica diversos textos, reportatges,poemes i, sobretot, li
publica una conferència, «Consideracions sobre el feminisme», llegida a Buenos. Aires el 1912
que és la que ens interessa perquè resumeix i fixa els aspectes més importants del feminisme
de l'autora. Un feminisme heretat.
Els feminismes de Feminal, per Isabel Segura Soriano. Feminal no va ser una flor d'estiu.
S'inscrivia en una llarga i diversa tradició de publicacions de dones que, des de mitjans del
segle XIX, van crear opinió a Catalunya. El primer número de la revista Feminal, va aparèixer
el 28 d'abrilde 1907. Amb periodicitat mensual.
Aquest treball de recerca és una aproximació de la situació de la dona catalana durant les tres
primeres dècades del segle XX. Està dividit en set apartats. En el primer apartat s'explica el
context històric a Espanya i Catalunya entre finals del segle XIX i el 1931. El segon apartat
s'explica el tipus de treball de la dona, els.
els neutrals, i que això va suposar un gran avenç, ja que fins aleshores la qüestió de gènere no
havia estat . 4 Carme Arnau, “Carme Karr i Feminal”, Revista de Catalunya, 221 (2006), p. 8596. Elisenda Macià, . 5 Phils, “El feminisme de Santa Teresa”, Estel Marià, 57 (12 d'octubre de
1922), p.1. 6 Cristina Duplá, “Les.
30 Juny 2011 . Es converteix en la directora de la primera revista catalana per a dones,
Feminal, que surt amb el setmanari La Il•lustració Catalana. Durant la seva llarga . Filla de
pare francès i mare italiana, és una de les promotores més importants del feminisme català de
principis del segle XX. A través de la seva.
Autor/s: Segura, I. Suport: Paper; Tipus de publicació: Llibre; Editorial/s: Generalitat de
Catalunya. Institut Català de les Dones; Lloc: Barcelona; Any: 2007; Número d'edició: 1;
Enquadernació: Rústica; Pàgines: 110; Alçada i amplada: 34 x 24 cm. Idioma/es: Català; ISBN:
978-84-393-7588-3; Matèria/es: Igualtat de gènere,.
25 Febr. 2017 . Entre elles trobarem trajectòries vitals ben diferents: des d'una Enriqueta
Sèculi, clarament compromesa amb els moviments d'esquerres, fins a les posicions
conservadores d'Emília Carles (que jugava el paper caritatiu que s'esperava de l'esposa bona
d'un capitalista), passant per una menys militant.
10 Des. 2016 . Des de “Feminal” es reivindicava el paper propositiu de les dones. Twitter ·
Facebook · YouTube · RSS Feed · Instagram. © Ajuntament de Castelló d'Empúries Àrea de
Noves Tecnologies, 2014. ↑. Avís legal. Avís legal. AVÍS LEGAL. A continuació es detallen

les condicions d'ús que regulen l'accés i/o ús.
26 Des. 2014 . Tres veïnes de Sarrià en la història del feminisme català . El 1909 va publicar
Estudi feminista, en què explicava els seus ideals literaris: “Escriure per a la dona i que els
meus escrits poguessin ser-li . L'escriptora i periodista Carme Karr, també veïna de Sarrià, va
crear i dirigir la revista Feminal. Era un.
30 Set. 2013 . poden comprovar no era poc, deixaré els comentaris sobre Feminal a banda. Als
anys 1929, 30 i 31, el Club Femení i d'Esports de Barcelona i el. Lyceum Club organitzaren un
Cicle de Conferències d'Orientació. Social Femenina sobre feminisme. El Club Femení i
d'Esports era una organització que.
20 Juny 2017 . El catàleg d'exposicions és el següent: Dones sindicalistes; Una literatura pròpia,
dones escriptores; Artistes catalanes del dibuix i la pintura; Dones d'empresa; Dones de ciència;
Dones grans, grans dones; Els feminismes de Feminal; Frederica Montseny 1905-1994;
Fotògrafes pioneres a Catalunya;.
24 Nov. 2011 . Feminal defensava els drets de les dones a l'educació i a la professionalització.
Amb tot, en la segona etapa de la publicació, el 1925, la defensa dels drets civils i polítics per a
les dones, es convertí en el seu eix programàtic. L'exposició Els Feminismes de Feminal es pot
veure al CRAD de Badalona fins.
1. Introducció. Una mirada a la història. 2. Les associacions de dones. Els seus principals
objectius. 3. Cens d'entitats que treballen per la igualtat dones- homes a la comarca . Carme
Karr, directora de “Feminal” (1907-. 1917) la revista que va fer una . franquista, el feminisme
perd tota la seva vitalitat i només comença a.
Feminismes de feminal/els. , Segura Soriano , Isabel, 4,00€. Esta publicación recoge una
selección de números de la revista.
anglosaxons, particularment a la Gran Bretanya i els Estats Units. . amb el vot s'acabarien les
desigualtats entre els sexes, i un de més radical que a . revista Feminal. Carme Karr, fundadora
de la revista, va ser també la iniciadora a Barcelona de l'ANME i va ser una de les poques
dones a l'estat espanyol que es va.
Notes, NOTA GENERAL: Tít. a la coberta: Feminal NOTA DE CONTINGUT FORMATADA:
Inclou: la reproducció d'una selecció d'articles de la revista Feminal NOTA DE SUPLEMENT:
Suplement de: Ilustració catalana. NOTA D'ENTRADA D'ENLLAÇ COMPLEX: Facsímil:
Barcelona. Descripció, 110 p. : il., facsím.; 34 cm.
Cal només recordar com en una de les seves millors obres, escrita l'any 1906 amb el
significatiu títol de Clixés, narra les il·lusions, els problemes i les contradiccions de la dona de
classe mitjana. A través de Feminal, revista sorgida l'abril del 1 907 com a suplement de La
Il.lustració Catalana, Karr dotà el feminisme català.
Amb els seus escrits, Carme Karr proclamava que les dones s'havien de dotar d'eines que els
permetessin exercir una professió, però que també els . que va quedar convertida en la gran
promotora del feminisme a la Catalunya de principis del segle XX, escrivia a la revista
'Feminal', una publicació que va dirigir durant.
25 Nov. 2011 . El 25 de novembre se celebra el Dia Mundial Contra la Violència de Gènere per
reivindicar la lluita del conjunt de la societat contra aquesta xacra que malauradament avui dia
encara perdura. La lectura del manifest de la jornada reivindicativa ha tingut lloc la tarda de
divendres al vestíbul del Mercat.
La casa era el lloc on vivien els membres de la família i on es prod uïa el qu e es nece ssitava
per a .. feminisme. De treballadores a obreres. Els estudis sobre l'època de la Revolució Indu
strial ha subr atllat la important contribució de les dones com a força de t ... de la revista
Feminal, que des d'una perspectiva mé.
14 Abr. 2014 . En els trenta números aproximadament que engloben aquests tres anys,

incrementa l'interès per la formació i l'educació de la dona a les pàgines de Feminal. Així, la
situació social de la dona adopta un caire més notable i adquireix una veu que havia estat
silenciada durant molt temps. Aquesta nova.
feminismes de Feminal /Els en Iberlibro.com - ISBN 10: 8439375883 - ISBN 13:
9788439375883.
Els grans canvis legislatius i la creació d'un feminisme més institucional, a la dècada dels
vuitanta, tot i suposar un gran avenç van ser insuficients per assolir la transformació social
profunda que buscava el moviment amb accions com, per exemple, la introducció de la
coeducació al sistema educatiu. El moviment.
Els Bassa Rocas: Feminisme i cultura. . Gràcia Bassa va ser una reconeguda poetessa, va
publicar llibres de poesia, va col·laborar en els periòdics més importants de l'Argentina i de
Barcelona i va guanyar premis en diferents jocs florals. Florenci Bassa va . Feminal es va
publicar des de l'any 1907 fins a l'any 1917.
40 Segura, isabel, Els feminismes de Feminal. Barcelona: generalitat de Catalunya i institut
Català de les dones, 2007. 41 «Mestra, periodista i novel·lista. Va ser una dona polifacetica,
que els seus amics comparaven amb george sand. en els últims deu anys de la seva vida, va
experimentar una radicalització política, els.
Amb aquestes paraules, Karr esmenta la situació del feminisme a nivell europeu. Ja des de
finals del segle XIX les dones europees havien començat a manifestar-se pels seus drets
polítics, però la visió de Feminal apunta a un futur més pròxim, a uns.
2 Maig 2012 . Exposició 'Els feminismes de Feminal' a la biblioteca de Tortosa a la planta baixa
de la biblioteca fins al 16 de maig. L'any 1907 es va publicar el primer número de Feminal, la
primera revista de caràcter feminista a Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme
va tenir gran influència en la.
2 Oct. 2010 . Pessarrodona, Marta (2006). «Carme Karr Alfonsetti, la Ur-feminista catalana».
En: Donasses. Barcelona: Destino, p. 22-31. Segura, Isabel (2008). Els feminismes de Feminal.
Barcelona: Institut Català de les Dones. Vinculada a les corrents (culturals i/o de pensament):.
Feminisme; Catalanisme; Pacifisme.
3 Març 2011 . L'exposició Els feminismes de Feminal obrirà aquest divendres el programa
d'activitats per commemorar el Dia de la Dona que se celebra el proper 8 de març i que
aplegarà una dotzena d'activitats fins al 26 de març. A més, la Junta de Portaveus de
l'Ajuntament ha aprovat una moció per esborrar les.
Un nom més conegut seria segurament Clara Campoamor, la gran feminista espanyola que va
defensar el dret de les dones l'any 1931 en els debats constitucionals de la Segona República,
o, més a prop de Catalunya, Carmen Karr, que va ser la primera directora de la revista
Feminal, publicada durant deu anys, on es.
Carme Karr (1865-1943) va fundar l'any 1917 la revista “Feminal”, pionera del feminisme
burgès, que va crear un espai d'expressió per a les dones tot reivindicant . Juntament amb
Dolors Monserdà i Francesca Bonnemaison va impulsar la participació de la dona en la
societat catalana, sense, però, qüestionar els rols de.
D'ideologia conservadora i catalanista, Monserdà aplicava el seu feminisme des d'una òptica
maternalista sense replantejar-se els patrons de la societat patriarcal ni del model de gènere.
Deixa ben clara . Va ser directora de la revista Feminal –1907-1917–, que s'incloïa
mensualment en la publicació Ilustració Catalana.
25 Des. 2014 . “Als amics que vetllen en la nit i més que a ningú als col·legues, als seus
germans, els sentinelles de totes les avançades en l'any de la Gran Guerra, saluda .. d'Un
enemic del poble, revista impulsada per Joan Salvat-Papasseit, i Catalunya Teatral i redactor
de la revista Feminal, pionera del feminisme a.

2 Març 2015 . N'hi haurà que no secundaran les accions perquè trobaran que aquests actes
tenen un regust de "feminisme" antigot. I no els falta raó, l'únic "isme" que encara està de
moda és el que se sap batejar de liberal. A tots els altres ideals, nomes els queda resistir i
protestar. Així les coses, s'aprofita el 8 de març.
Aquesta publicació recull una selecció de números de la revista "Feminal", apare guda l'any
1907 sota la direcció de Carme Karr, com a primera revista de caràcte r feminista a Catalunya.
La mostra vol representar al màxim possible els aspecte s més ideològics i innovadors
plantejats per la revista: feminisme, pacifisme i.
27 Març 2015 . L'any 1907 es va publicar el primer número de 'Feminal', la primera revista de
caràcter feminista a Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme va tenir gran
influència en la renovació de l'imaginari de les dones del seu temps. Es trencava així, per
primera vegada, la consideració de les dones.
La publicació de Feminal pot considerar-se com a manifestació significativa del feminisme
català d'aquesta època. Podríem evocar la revista en termes de la transgressió de la paraula de
les dones. Representà alhora una transgressió i un gir decisiu en qüestionar els codis de gènere
vigent i reclamar un espai.
23 Ag. 2017 . Història de la vila de Gràcia. . Rius l'any 1914. Imatge de la Revista Feminal
Núm. 91 . Fou l'any en que els graciencs i les gracienques dugueren a terme una revolta
popular formidable, en defensa de la qual la desprotegida Gràcia va plantar cara a les forces
militars del govern espanyol. Parlem de la.
25 Nov 2008 - 3 min - Uploaded by empordatvExposició Els feminismes de FEMINAL al
Convent de Santa Clara.
Aquesta publicació recull una selecció de números de la revista "Feminal", apare guda l'any
1907 sota la direcció de Carme Karr, com a primera revista de caràcte r feminista a Catalunya.
La mostra vol representar al màxim possible els aspecte s més ideològics i innovadors
plantejats per la revista: feminisme, pacifisme i.
Els feminismes de Feminal. Autor: SEGURA SORIANO, Isabel. L'any 1907, com a suplement
d'Il·lustració Catalana, es va publicar el primer número de Feminal, la primera revista de
caràcter feminista a Catalunya. Feminal s'adreçava a les dones com un públic amb interessos
propis i amb l'afany d'estar informat,.
10 Març 2017 . Del 6 al 21 de març podeu visitar a la Biblioteca municipal l'exposició "Els
feminismes de Feminal", una mostra sobre la pionera revista catalana de principis del segle
XX, emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. L'any 1907 es va publicar el primer
número de Feminal, la primera revista de.
Agraeixo la confiança que m'ha atorgat la senyora Elvira Cañellas, neboda de. Maria
Domènech, i vull donar-li les gràcies per obrir-me les portes de casa seva i deixar-me l'arxiu
personal de l'escriptora. A la senyora Elvira, li dec des de fa molts anys aquest treball.
Agraeixo a la Dra. Francesca Bartrina i al Dr. Ramon.
Els feminismes de Feminal - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free.
23 Oct. 2017 . El seu feminisme, que advocava per dotar les dones d'eines que les capacitessin
tant per a l'exercici d'una professió com per a la igualtat de drets, va quedar àmpliament
exposat a Feminal -suplement de La Il·lustració Catalana-, revista que dirigí des de 1907 fins al
1917 i on també signava amb el.
Més endavant, ja en el segle XX, els noms a destacar seran Dolors Monserdà i el grup de la
revista Or i Grana (1906-1907), Carmen Karr, directora de Feminal (1907-1917) i Francesca
Bonnemaison, creadora de l'Institut de Cultura i de la Biblioteca Popular per a la Dona (1910).
Amb l'arribada de la República.
Els tallers. 71. 3.3. Les dones a les institucions. Les acadèmies com a llocs de formació. 81.

3.4. El segle XIX. Dones pintores per afició que caminen cap a la professionalització. ...
exemplar de la revista Feminal, va organitzar una exposició itinerant sobre aquesta . la seua
estada a París o el descobriment del feminisme.
22 Nov. 2014 . La seva militància a «Feminal» significa evidentment la seva relació amb les
dones que definiren el feminisme del Noucentisme, primer —i amb més violència— des de la
revista «Or i Grana» i després des de «Feminal». Malgrat la seva vinculació a aquest
moviment, però, la producció plàstica de Lluïsa.
Després d'aquest fet els ànims de les vaguistes es van encendre i els actes reivindicatius es van
anar repetint . Feminal, que es publicà entre 1907 i 1917, tenia un caràcter reivindicatiu,
defensava un programa en . Amb la democràcia, el feminisme ha tingut un paper important en
el desenvolupa ment de la societat dels.
L'Institut Català de les Dones organitza activitats i dóna suport a nombroses actuacions en
favor de l'equitat de gènere que es porten a terme des de les associacions de dones, ens locals,
universitats i entitats diverses. Per això posa a disposició de la ciutadania l'agenda Dones al
Dia, una eina que permet fer difusió de.
10 Març 2015 . La biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha programat fins al dia 31 d'aquest
mes de març l'exposició Els feminismes de feminal. La mostra recull el que defensava la
revista Feminal que s'editava a Catalunya al principi del segle passat. Segons.
feminisme. Moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i
promou l'equiparació de drets entre els dos gèneres. Conjunt de teories que al llarg del temps
fonamenten la lluita de les dones a favor de l'emancipació. Presència en un individu
pertanyent al sexe masculí d'un cert nombre de.
20 Maig 2014 . Durant els seus 10 anys de publicacions, molts han estat els temes tocats per
Feminal, des de la Setmana Tràgica fins a la Primera Guerra Mundial. El 1925, vuit anys
després de la suspensió de Feminal i de la retirada de la seva directora original, la revista va
tornar a obrir la seva redacció i continuà.
10 Març 2017 . Posteriorment hi haurà un recital de textos a càrrec del grup de voluntariat de
EVA Sant Quintí (En Veu Alta). Per finalitzar, actuació del grallers de l'Escola Municipal de
Música Mossèn Pla. A banda, des del dijous 8 de març fins el diumenge 26 de març hi ha
l'exposició Els feminismes de Feminal al Casal.
patrimonial, especialment rica en fons del segle 19. Al llarg de l'any 2010 vaig revisar els textos
patrimonials, val a dir, anteriors al 1939, que posseeix l'entitat sobre aquest filòsof. . tots els
textos que s'hi troben són en francès o en castellà. . «feminisme igualitarista», que en un
context reformista i liberal reivindica com el.
Recull d'articles publicats a la revista Feminal (1907-1917) dirigida per la mateixa Carme Karr:
Es evident que l'home, al costat d'una dòna d'esperit . Carme Karr propugna un feminisme que
vol conjugar els vells valors amb la promoció social i la igualtat de la dona. Book icoline.svg
Carme Karr i el feminisme com a.
19 Des. 2017 . Fa gairebé un any parlàvem de com la revista americana Teen Vogue havia
esmicolat els estereotips sobre la premsa per noies sota la direcció . i s'ha tingut en compte des
dels feminismes, aquestes revistes solen donar consell a les dones tractant-les de “tu” d'una
manera que es pot llegir com a.
En part com a reacció davant d'aquest feminisme anticlerical que feia trontollar els fonaments
de la societat burgesa, va sorgir un feminisme conservador i catòlic que . Entre les
conferenciants trobem Dolors Monserdà, Carme Karr i Maria Domènech, col•laboradores
assídues de Feminal, però també les mestres Rosa.
2 Maig 2012 . Primera edició en ePUB i PDF: abril de 2012. Aquesta publicació correspon al
Treball de recerca de Batxillerat presentat per. Alexandre Fuentes Sánchez en els seus estudis a

l'INS Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, el gener de 2011. La professora encarregada de
tutoritzar l'alumne en la.
12 Febr. 2008 . Pilar Casanova, de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Isabel
Segura, historiadora i curadora de l'exposició i Montserrat Puig, presidenta de l'ADPC, durant
els parlaments de l'acte d'inauguració de l'exposició. Isabel Segura realitza una visita guiada a
l'exposició on comenta el procès de.
Creació a França de “La Dona Lliure”, publicació realitzada i dirigida per dones que difonia els
ideals del feminisme socialista. Aquesta iniciativa va ser seguida a d'altres . 1.907- L'escriptora
catalana Carme Karr funda a Catalunya la revista “Feminal”, en la qual es demana el dret a vot.
Als EEUU, les militants socialistes.
en procés de judici. El meu treball està basat en vàries preguntes, una podria ser: “per quin
motiu va sorgir el feminisme?”, ja que la majoria de moviments .. intel·lectual on es criticava
els fonaments de l'Antic Règim fent una anàlisi de la ... L'any 1907 es va crear la revista
Feminal, dirigida per Carme Karr i Alfonsetti.
Fins el 18 de juny a Palau-solità i Plegamans (Sala Exposicions Masia. Can Cortès – Camí
Reial, 56). –. Fins el 18 de juny a Barcelona (AFA Martinet de Nit – Rambla Prim, 87-89,. 3a
planta). Fins el 14 de juny, exposició: “Els feminismes de Feminal” (Biblioteca Rosa. Sensat –
Av. Drassanes, 3). Barcelona. Fins el 18 de.
Comprar el libro INCERTA GLORIA CN-8 de Joan Sales, Club Editor 1959 S.L.
(9788473291194) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues
navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem. Pots ampliar la informació aquí. Accepto.
30 Jul 2016 . Libros de Segunda Mano (posteriores a 1936) - Literatura - Otros: Feminal. els
feminismes de feminal. isabel segura. Compra, venta y subastas de Otros en todocoleccion.
Lote 58464764.
24 Nov. 2013 . Per a Torres, per començar a entendre els inicis del feminisme cal anar al
període de la Revoluciño Francesa, quan es demana l'admissió de les dones als Estats
Generals, una important institució . Tanmateix, l'any 1917 dones com Carme Karr van
defensar el sufragi femení des de la revista Feminal.
Exposició: Els feminismes de Feminal. Lloc. Biblioteca. Durada. fins al 31 març. Tipus d'acte.
Exposició. L'exposició commemora la publicació del primer número de la primera revista de
caràcter feminista de Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme va tenir gran
influència en la renovació de l'imaginari de les.
Aquesta darrera associació també organitza una xerrada el 5 de març a les 18h amb el títol
"Testament vital, herències, donacions i fiscalitats", a carrec de Francesc Torrent, notari del
Masnou. Els feminismes de 'Feminal' Els actes del 8 de març es complementen amb una
exposició a l'Espai Jove que recupera la.
Els Feminismes de Feminal . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones,
2007. Memòria d'un espai: Institut de Cultura i biblioteca Popular de la Dona (1909-2003).
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut d'Educació: Abadia de Montserrat, 2007.
“Memòria d'un espai: la història de l'Institut de.
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