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Sabers femenins a l’Europa moderna desplega els sabers de les dones en un període 

de tres segles que ofereix el marc temporal per desplegar les activitats i els sabers feme-

nins en la màxima amplitud possible, amb el convenciment que fa emergir, simultània-

ment, les característiques del món que les dones habitaven. El llibre té una visió sincròni-

ca però no renuncia a la diacronia. Perquè si la sincronia ens permet un tractament amb 

major profunditat, la diacronia ens aporta les necessàries interrelacions entre autores, 

entre èpoques, entre disciplines. Ens permet establir, en defi nitiva, relacions genealògi-

ques tot conjugant els temps.

El llibre pren més importància si cal en relació al que estableix la Llei del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, que diu: «Les dones han estat essencials en la 

construcció i la defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. Malgrat això, gran 

part de les nostres societats no han reconegut el paper històric de les dones i no n’han 

garantit els drets». I per a promoure l’impuls de la coeducació.

El llibre està pensat per a un públic multidisciplinari format per professorat dels dife-

rents nivells educatius, persones estudioses del tema i les biblioteques, que compleixen 

una bona funció de divulgació.

Julia Cabaleiro Manzanedo (coordinadora) és professora de Ciències socials i del màster del 

Centre Duoda de la UB. Es dedica a la investigació dels moviments d’espiritualitat femenina a l’edat 

mitjana i moderna i de l’educació i la didàctica de la Història.

Núria Solsona i Pairó és professora de Física i química i doctora en Ciències de l’educació. Tre-

balla i fa recerca en la coeducació i la història de la ciencia. És autora de diversos llibres relacionats 

amb la història de les dones científi ques i la química de la cuina.

Maria Lluïsa Cunillera Mateos és catedràtica de Llengua i literatura catalanes i màster en 

Estudis de les dones. És formadora i assessora en coeducació i autora de diversos llibres relacionats 

amb l’ensenyament de la literatura.

Pilar Perez Arbej és professora de Física i química i llicenciada en Ciència i tecnologia dels 

aliments (2006). Participa en grups de treball sobre educació i gènere. 

Asunción Torvisco Flores és llicenciada en Teologia i professora de Llengua, Literatura caste-

llana, Història, Ètica i Religió.
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