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M’agrada el Nadal
Ara que celebrem el Nadal, les festes per excel·lència de relacions familiars. recordo un dia de
Nadal de fa un anys que no oblidaré mai. La mare ha celebrat el ...

Sexe a Barcelona: el diccionari més calent de la ciutat
Fetitxisme, BDSM, jocs sexuals, actrius, actors i productores porno del moment, els locals de
moda per practicar intercanvis swingers o altres perversions... I tot el ...

Simone de Beauvoir i El segon sexe – textos, assaigs, retalls
Simone de Beauvoir (París, 9 de gener de 1908 - 14 d'abril de 1986) fou una filòsofa, professora,
escriptora i un dels puntals bàsics del(s) feminisme(s ...

El Gall Editor
El pròxim dissabte 23 d’abril serà Sant Jordi, la festivitat del llibre per excel·lència. Per tal d’apropar
els llibres als lectors i contribuir a la ...

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Ara hem rebut aquestes fotografies fantàstiques de noves mares de l’ASSIR Cerdanyola. Abans
que arribi el període de recolliment de la Quaresma, ens acomiadem amb ...

Per a què serveix el sexe?
En el primer capítol tracta sobre la idea del sexe en biologia, que és qualsevol barreja de gens que
procedeixen de dos fonts diferents. També tracta de la ...

La diferència entre Sexe i Gènere: Feminisme i Història ...
Si alguna cosa ha aportat el feminisme a la teoria política, social i filosòfica no son les
reivindicacions conjunturals de cada moment (dret a vot, avortament ...

mar B. Oliveras
Maria Àngels Anglada rescatava els versos de Nahabed Kucak, un poeta del segle XV, per
encapçalar el quart capítol de la seva darrera novel·la, el Quadern d’Aram.

Els punys no parlen
Blog de l'Equip de Mediació de l'IES Isabel de Villena de València
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Era un sabado por la mañana, colectivo y corriente. Sofía se había quedado sola, sus progenitores
celebraban 25 años de casados y se habían ido el fin de ...
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