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Les editorials treuen de l'oblit les escriptores de
ciència-4cció

Una colla d'editorials, la majoria de recent creació, aposten per la ciència-:cció femenina com a part
essencial del seu catàleg. Són les catalanes Mai Més i Males Herbes, i també Consonni i Crononauta, en castellà.
Parlem amb les seves editores i editors, que reediten moltes d'aquestes escriptores invisibilitzades i altres autores que
auguren un futur brillant en el món de la ciència-:cció feminista.També a Catalunya!
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LES DONES I ELS DIES )

23/02/2020

MÉS ÀUDIOS DEL PROGRAMA(

EL MÉS ESCOLTAT(

EL MÉS VIST(

Les dones del mar contra la marea delLes dones del mar contra la marea del

masclismemasclisme
Les dones a la pesca, una lluita contraLes dones a la pesca, una lluita contra

la tradició i els prejudicisla tradició i els prejudicis
Les sirenes, els monstres seductors queLes sirenes, els monstres seductors que

crea el patriarcatcrea el patriarcat
Mercedes Vilanova, pionera del busseig:Mercedes Vilanova, pionera del busseig:

"El mar m'ha fet vèncer la por""El mar m'ha fet vèncer la por"
Per què no et sonen Mary Kingsley iPer què no et sonen Mary Kingsley i

Gertrude Bell? i sí Marco Polo?Gertrude Bell? i sí Marco Polo?

(&

EL SUPLEMENTEL SUPLEMENT

"Morirem tots d'aquí dues setmanes"."Morirem tots d'aquí dues setmanes".

Quim Monzó visita "El comunista"Quim Monzó visita "El comunista"

EL SUPLEMENTEL SUPLEMENT

Jordi Sànchez: "Els drets electorals deJordi Sànchez: "Els drets electorals de

JxCat els guanyarà JxCat, no volem serJxCat els guanyarà JxCat, no volem ser

esclaus del passat"esclaus del passat"

LATDTLATDT

Xavi, nou entrenador del Barça? LaXavi, nou entrenador del Barça? La

reRexió del Ricard TorquemadareRexió del Ricard Torquemada

EL SUPLEMENTEL SUPLEMENT

Bel Olid: "Ens molesta que al DNI posiBel Olid: "Ens molesta que al DNI posi

que som espanyols però somque som espanyols però som

transfòbics amb el gènere"transfòbics amb el gènere"

L'OFICI D'EDUCAR (EL SUPLEMENT)L'OFICI D'EDUCAR (EL SUPLEMENT)

David Bueno: "La pandèmia marcaràDavid Bueno: "La pandèmia marcarà

més les criatures que els adults, però ésmés les criatures que els adults, però és

reconduïble"reconduïble"
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TOT COSTATOT COSTA

Messi: "Amb els meus ]lls parlo català"Messi: "Amb els meus ]lls parlo català"
LATDTLATDT

Guardiola: "Vaig ser molt feliç al Barça"Guardiola: "Vaig ser molt feliç al Barça"

[Versió subtitulada en anglès][Versió subtitulada en anglès]

TORTOR

Primera notícia sobre Tor emesa a TV3Primera notícia sobre Tor emesa a TV3
LATDTLATDT

Luis Enrique: "Messi és Matrix"Luis Enrique: "Messi és Matrix"

EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIOEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO

"Fem-ho fàcil" L'Oriol Villatoro ens"Fem-ho fàcil" L'Oriol Villatoro ens

ensenya a fer esqueixos de les nostresensenya a fer esqueixos de les nostres

plantesplantes
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