
 

 

ZW núm. 26  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

http://www.trasversales.net/

S’ha posat en marxa la pàgina web de TRASVERSALES, un projecte editorial que té 
el seu origen en la revista Iniciativa Socialista (1989-2005), de la qual el web 
històric continua actiu. Trasversales es definieix com “una revista d’opinió activista i 
reflexiva, rebel, pacíficament combatent, oberta a totes les dimensions de l’activitat 
humana, en els àmbits polític, social i cultural.” L’arxiu històric de continguts de la 
revista Iniciativa Socialista s’anirà traspassant cap a aquest nou espai de manera 
progressiva. Actualment només es pot consultar una petita part de tot aquest fons. 

A la pàgina de Trasversales, també trobareu l’índex de la revista en paper que 
acaba de publicar el seu primer número i que, entre altres continguts, inclou una 
referència al llibre La derecha furiosa, prologat per Rosa Regàs; un seguit d’articles 
que reflexionen sobre l’Estatut, com el de la Manuela de Madre (Retos inmediatos 
para los progresistas en España) o el de Luis M. Sáenz, un dels editors, (Un buen 
punto de partida). Aquí podeu consultar més informació sobre la revista en paper i 
la seva subscripció. 

Us recomano especialment l’espai dedicat als enllaços d’interès, on es fa una àmplia 
selecció de recursos classificats sota dos grans blocs: La selección del mes i 
Categorías. En aquest darrer grup hi ha nombroses referències: Fundaciones y 
archivos documentales; Movimientos ciudadanos y espacios críticos; Publicaciones 
en la red; Derechos Humanos; Ciberactivismo y recursos informáticos; Las artes; 
Ecología; Personales/Blogs; Europa central y oriental, etc., etc. 

Trasversales tracta una gran varietat de temes als quals podeu accedir directament 
a través d’un buscador temàtic, o per autor, i edita un butlletí electrònic amb el 
nom de Rebelión en la Granja, on facilita informació diversa, avisos, notícies 
d’actualitat, etc. Per rebre’l, només cal que envieu un correu electrònic a 
rebeliongranja@trasversales.net. 
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