
 

 

 

“ CAFÉS  LITERARIOS ”  

Club de lectura do Centro de Documentación e 

 Recursos feministas de Vigo 

 
Quen pode asistir ás sesións do Club de lectura do CDRF ?

 
 As persoas que forman parte do grupo estable e permanente, inscritas previamente 

no club e no CDRF.  

 
          As persoas que forman parte deste grupo (máximo 20) reciben en préstamo  
          os libros incluídos na programación . A falta de asistencia a 2 sesións 
          continuadas no trimestre supón a baixa  no grupo permanente. Con todo, 
          poderase asisitir ás sesións como grupo eventual. 
 

 As persoas que sen estar inscritas no club desexan asistir ás sesións do Club de xeito 
esporádico, formando un grupo eventual e variable. 

 
         Este grupo ten reservadas un máximo de 10  prazas nas sesións do club. 
 
Con que periodicidade se reúne o Club ? 

 
 As sesións realízanse os últimos mércores de cada mes.  
 Horario:  de 18:00  a  20:00 horas. 
 O programa componse dun  libro / lectura cada mes . 

                   (de xaneiro a xuño e de setembro a novembro) 
 
Como se desenvolven as sesións dos "cafés literarios" ? 

 
 O Club de Lectura do CDRF conta con relatoras diferentes para cada mes, mulleres 

escollidas dos distintos ámbitos sociais e culturais da cidade (mestras, profesoras 
universitarias, políticas, escritoras, sindicalistas, xornalistas...) 

 As relatoras comentan os libros elexidos por elas mesmas (baixo o criterio de que as 
obras sexan de autoría feminina ou que teñan ás mulleres como tema principal) e a 
partir da presentación ábrese o faladoiro literario entre as e os participantes. 

 As persoas participantes no club asisten ás sesións do cafés co libro lido. 
 O Club de Lectura do CDRF conta coa colaboración da asociación "Implicadas No 

Desenvolvemento" para a selección dalgunhas obras e relatoras.  
 

 
 

 

"CAFÉS LITERARIOS" 
 

PROGRAMA XANEIRO-XUÑO 2012 
  

18:00 a 20:00 horas 

 
DATA 

 
RELATORA LIBRO/ AUTOR-A 

Mércores,  
25 xaneiro María Reimóndez Despois da medianoite / Salma 

 

Mércores,  
29 febreiro Belén Martín Lucas Sombras quemadas / Kamila Shamsie 

 

Mércores, 
21 marzo Conchi Regueiro La mano izquierda de la oscuridad / Ursula Le Guin 

 

Mércores,  
25 abril Mari A. Lires Los hombres que no amaban a las mujeres / Stieg Larsson 

 

Mércores,  
30 maio Elvira Landín Persépolis / Marjane Satrapi            

 

Mércores,  
27 xuño Elisabet Pérez Costas A semellanza / María Xoé Queizán 

 

Se tes interese en formar parte do "grupo estable" deste club, 
podes inscribirte persoalmente no CDRF ou no tfno. 986 229 074 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E RECURSOS FEMINISTAS DE VIGO 

Biblioteca Pública Central 
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“ CAFÉS  LITERARIOS ”  

Club de lectura do Centro de Documentación e 

 Recursos feministas de Vigo 

 
Quen pode asistir ás sesións do Club de lectura do CDRF ?

 
 As persoas que forman parte do grupo estable e permanente, inscritas previamente 

no club e no CDRF.  

 
          As persoas que forman parte deste grupo (máximo 20) reciben en préstamo  
          os libros incluídos na programación . A falta de asistencia a 2 sesións 
          continuadas no trimestre supón a baixa  no grupo permanente. Con todo, 
          poderase asisitir ás sesións como grupo eventual. 
 

 As persoas que sen estar inscritas no club desexan asistir ás sesións do Club de xeito 
esporádico, formando un grupo eventual e variable. 

 
         Este grupo ten reservadas un máximo de 10  prazas nas sesións do club. 
 
Con que periodicidade se reúne o Club ? 

 
 As sesións realízanse os últimos mércores de cada mes.  
 Horario:  de 18:00  a  20:00 horas. 
 O programa componse dun  libro / lectura cada mes . 

                   (de xaneiro a xuño e de setembro a novembro) 
 
Como se desenvolven as sesións dos "cafés literarios" ? 

 
 O Club de Lectura do CDRF conta con relatoras diferentes para cada mes, mulleres 

escollidas dos distintos ámbitos sociais e culturais da cidade (mestras, profesoras 
universitarias, políticas, escritoras, sindicalistas, xornalistas...) 

 As relatoras comentan os libros elexidos por elas mesmas (baixo o criterio de que as 
obras sexan de autoría feminina ou que teñan ás mulleres como tema principal) e a 
partir da presentación ábrese o faladoiro literario entre as e os participantes. 

 As persoas participantes no club asisten ás sesións do cafés co libro lido. 
 O Club de Lectura do CDRF conta coa colaboración da asociación "Implicadas No 

Desenvolvemento" para a selección dalgunhas obras e relatoras.  
 

 
 

 

"CAFÉS LITERARIOS" 
 

PROGRAMA XANEIRO-XUÑO 2012 
  

18:00 a 20:00 horas 

 
DATA 

 
RELATORA LIBRO/ AUTOR-A 

Mércores,  
25 xaneiro María Reimóndez Despois da medianoite / Salma 

 

Mércores,  
29 febreiro Belén Martín Lucas Sombras quemadas / Kamila Shamsie 

 

Mércores, 
21 marzo Conchi Regueiro La mano izquierda de la oscuridad / Ursula Le Guin 

 

Mércores,  
25 abril Mari A. Lires Los hombres que no amaban a las mujeres / Stieg Larsson 

 

Mércores,  
30 maio Elvira Landín Persépolis / Marjane Satrapi            

 

Mércores,  
27 xuño Elisabet Pérez Costas A semellanza / María Xoé Queizán 

 

Se tes interese en formar parte do "grupo estable" deste club, 
podes inscribirte persoalmente no CDRF ou no tfno. 986 229 074 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E RECURSOS FEMINISTAS DE VIGO 

Biblioteca Pública Central 

R/ Joaquín Yáñez 6, 2º andar - 36202 Vigo 

986 229 074 

centro.documentacion.feminista@vigo.org 


