
Activitats públiques a Faber en el marc de l’estada sobre feminismes 
 
 

Dia: dijous 2 de novembre 
Hora: 19.00 h 
Lloc: Can Trincheria (Olot) 

 
a càrrec de 

Fina Sanz (psicoterapeuta, sexòloga, pedagoga, formadora i escriptora), resident a la Residència Faber 
del 29 d’octubre al 5 de novembre, presentarà el seu llibre El buentrato como proyecto de vida. A 
partir del model de maltractament, i de les seves dimensions socials, relacional i personal, Fina Sanz 
planteja un nou model de convivència, alternatiu, que es desenvoluparà en la construcció de nous 
valors en aquestes tres dimensions. El llibre aporta claus per a la reflexió, discussió i concreció d’un 
model més saludable per a les relacions humanes. 
 

_______________________ 
 
Dia: divendres 3 de novembre 
Hora: de 10.00 h a 12.00 h i de 16.00 h a 18.00 h 
Lloc: sala de conferències de l’Hotel Riu Fluvià (Olot) 
 
Jornada de portes obertes sobre feminismes. 
 
Les residents de l’actual estada sobre feminismes presentaran els seus projectes. 
 

_______________________ 
 
Dia: dissabte 4 de novembre 
Hora: 11.00 h 
Lloc: Ideal-OJG (Olot) 

 
Marta Roqueta (editora, columnista, fundadora i periodista de la revista Zena), resident a la 
Residència Faber del 30 d’octubre al 12 de novembre, farà un taller sobre representacions de gènere, 
raça, diversitat funcional i LGTBI en la cultura popular. 
 

 
 

______________________ 
 

 
 
 



 

Dia: dimarts 7 de novembre 
Hora: 19.00 h 
Lloc: Can Trincheria (Olot) 

 
Conferència: “Com ens representem les dones a nosaltres mateixes? La literatura, un 
instrument important”, a càrrec de Patricia de Souza 
 
Patricia de Souza, escriptora i traductora, parlarà sobre feminisme i literatura, reflexions sobre la 
dominació masculina, la colonialitat en el llenguatge, experiències postcolonials, la representació 
de la dona en la novel·la llatinoamericana. 

 
_______________________ 

 
Dia: diumenge 12 de novembre 
Hora: de 10.00 h a 13.00 h 
Lloc: sala de conferències de l’Hotel Riu Fluvià (Olot) 
 
Jornada de portes obertes sobre feminismes. 
 
Les residents de l’actual estada sobre feminismes presentaran els seus projectes. 

 
 


