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PRESENTACIÓ 

 

L'abast de la Memòria 2014-2015 té justificació institucional a més de 

merament cronològica. Arrenca de les eleccions a Equip Directiu 

celebrades el 8 d'abril del 2014 i finalitza amb les més properes del 22 

d'octubre de 2015. A les primeres, resultaren escollides Susanna Tavera, 

Universitat de Barcelona, com a Directora, i Teresa Cabruja, Universitat 

de Girona, com a Vicedirectora,  essent  designada a continuació com a 

nova secretària, la Dra. Teresa Torns de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Per motius diversos (sobrecàrrega de feina i circumstàncies 

familiars) el mes de juny del 2014 va renunciar la Dra. Torns a la 

secretària de l’iiEDG i, unes setmanes més tard, la Dra. Encarna 

Bodelón, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, va assumir el 

càrrec de secretària de l’iiEDG. A les eleccions de l'octubre del 2015, es 

presentà la candidatura integrada per Núria Pumar de la Universitat de 

Barcelona i Teresa  Cabruja de la Universitat de Girona que resultaren 

escollides i passaren a ocupar els càrrecs de Directora i Vicedirectora, 

respectivament, essent escollida, igualment a continuació, la nova 

secretària de l'iiEDG, la Dra. Dolors Comas d'Argemir de la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona.  

 

El desenvolupament del període 2014-2015 ha estat caracteritzat, a 

l'igual que els precedents, per la voluntat de fomentar, en primer lloc, la 

recerca sobre dones i  gènere des de la perspectiva interdisciplinària i 

d'excel·lència que l’estructura interuniversitària de l’iiEDG potencia. Cal 

recordar que a l'igual que en períodes precedents la interrupció dels 

mecanismes de finançament dissenyats amb la creació de l'Institut, el 

anys 2007-2008, ha alentit l'acompliment d'algunes accions definides i 

iniciades prèviament i, en alguns casos, aprimant-les significativament. 

Tot i això l'entusiasme, l'obstinació professional i el convenciment que 

les investigadores i investigadors de l'iiEDG sempre manifesten respecte 

a les funcions de l’Institut han permès que l'Institut continués treballant 

per a mantenir la seva trajectòria en l'excel·lència interdisciplinària i 

interuniversitària en els estudis feministes de dones i gènere. Les 
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tasques de consolidació de l'iiEDG no s'han detingut, ans al contrari 

s’han incrementat i, com mostra aquesta memòria, entre les activitats  a 

les que dona impuls l'iiEDG continua destacant el Màster Oficial en 

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Però a ell s'ha sumat a més el 

Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere, verificat positivament el 

16 de gener de 2015 per la Comissió Específica d’Evaluació dels títols 

oficials de doctorat de l’AQU i el 12 de març del mateix any pel Consell 

d’Universitats del Ministerio de Educación y Deportes. A més l'èxit de la 

celebració de les III Jornades de Recerca o l'obtenció del projecte 

presentat a la convocatòria de Xarxes d’Excel·lència del juliol del 2015 

mostren que la trajectòria d’afirmació de l'iiEDG és a hores d'ara i, 

malgrat els problemes sorgits, una realitat en creixent procés d’afirmació 

i mai qüestionada. 

 

No podem acabar aquesta presentació sense dedicar un emocionat 

record a la Francesca Bartrina de la UVic-UCC, l'Anna Garay de la UAB i 

l'Ariadna Aguilera de la UPF, les companyes que ens varen deixar el 

juny y juliol del 2014 i el maig del 2015. La seva joventut, entusiasme i 

capacitat de treball així com l’excel·lència de les seves recerques i 

contribucions a l'iiEDG fan que encara avui ens resulti incomprensible el 

seu traspàs i, alhora, insubstituïble la seva participació a les tasques de 

l'iiEDG. A més, aquest és un sentiment  que compartim a l'iiEDG com es 

va poder comprovar a l'homenatge que se'ls hi va tributar a les III 

Jornades de Recerca del proppassat mes de juliol.   

 

 

Susanna Tavera, catedràtica emèrita  

            Universitat de Barcelona 

 

Gener del 2016 
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ACCIONS INSTITUCIONALS  
 

Les gestions amb les institucions públiques de recerca 

  

El treball de l’equip format rere les eleccions del 2014 va centrar-se, 

primer, en les gestions fetes davant les principals institucions de recerca 

de l’àmbit públic català per donar a conèixer l’iiEDG o debatre la 

problemàtica que la diversitat dels grups de recerca i d’investigadores i 

investigadors planteja tot perjudicant alhora la futura promoció individual 

i col·lectiva de la recerca a l’Institut. Com mostra l’Acta, encara no 

aprovada, de la reunió del 9 de febrer de  2015 que l’Equip Directiu, la 

Comissió Permanent, la Comissió del Màster i  les Investigadores 

Principals  dels Grups de Recerca de l’iiEDG celebrada a la Facultat de 

Geografia i Història de la UB, a les entrevistes amb el Director General 

de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb la direcció de l’AGAUR i 

amb els responsables de l’AQU es procedí a una valoració informal de 

les xarxes i aliances establertes per l’iiEDG i aquesta va ser positiva. En 

canvi, no es va arribar en cap moment més que a afirmacions 

genèriques sobre la diversitat d’experiències i van quedar aplaçats o 

sense resposta explícita els problemes concrets que, com ara el de la 

doble membresia de les investigadores de l’iiEDG, el mapa dels grups de 

recerca de l’iiEDG i/o l’atorgament d’ajuts pre i post-doctorals que hores 

d’ara exigeixen la pertinença de la candidata a un SGR, tenen una 

incidència clara a la recerca feminista. Més eficaç va ser en canvi la 

demanda d’una sensibilització específica per part de les Comissions de 

l’AQU ja que consta el nomenament d’una investigadora de l’iiEDG i 

alhora investigadora principal d’un dels seus Grups de Recerca de la 

Universitat de Barcelona com a membre  de la Comissió de Professorat 

Lector i Professorat Col·laborador de l’AQU.  
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Les Relacions amb l'ICD 

 

 Els contactes amb l'Institut Català de les Dones varen respondre a 

la voluntat de  donar estabilitat a les fluides relacions que varen existir 

entre l'iiEDG i aquesta institució de la Generalitat catalana abans del 

2009. Montserrat Gatell, presidenta de l'ICD, i Núria Balada, directora, 

varen manifestar la seva bona disposició i, també, que aquesta havia de 

mantenir-se dintre els límits que la política de retallades públiques els hi 

imposava. Com a conseqüència es firmà el 10 de gener del 2015 un 

Conveni Marc de col·laboració per tal de potenciar activitats conjuntes en 

l'àmbit dels Estudis de Gènere i, en especial, la col·laboració de l'ICD en 

la celebració de les Jornades de Recerca que periòdicament organitza 

l'iiEDG i, així mateix, la seva col·laboració en la maquetació de la 

publicació electrònica del Premi iiEDG que anualment atorga l'Institut als 

millors treballs del Màster Oficial Interuniversitari i que és prèvia a la 

seva difusió en el seu lloc WEB o, en darrer terme, la seva participació 

en altres col·laboracions entre ambdós centres que s'escaiguin. 

  

El futur econòmic de l'iiEDG 

 

 Igualment intensa ha estat en aquest període la dedicació  de 

l’iiEDG a la resolució dels seus problemes econòmics i, en especial, a 

els que afecten o entorpeixen el manteniment econòmic de la seva 

secretaria tècnica. A la reunió convocada pel Vicerectorat de Recerca, 

Innovació i Recerca de la UB el 3 de setembre de 2013 els representants 

dels Vicerectorats de totes les universitats  partícips de l’iiEDG li varen 

manifestar a aquest el seu suport. Però no es va aconseguir la mateixa 

unanimitat respecte al plantejament posterior d’un pla d’aportacions 

basat en criteris o avaluacions percentuals del nombre de les seves 

investigadores i no pas dels grups de recerca. La manca d’unanimitat va 

provocar dilacions i la Comissió Permanent junt amb les seves 

representants a cada una de les universitats partícips de l’iiEDG va 

manifestar la urgència d’una resposta a les universitats que no havien 

manifestat la seva posició. Davant la manca d’operativitat pràctica de les 
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respostes que gairebé totes foren verbals tot i que positives, a la reunió 

ja esmentada del 9 de febrer de 2015,  amb la participació de l’Equip 

Directiu, la Comissió Permanent, la Comissió del Màster i  les 

Investigadores Principals  dels Grups de Recerca de l’iiEDG, es varen 

plantejar i aprovar altres opcions complementàries entre sí i dissenyades 

per a desfer l’impasse institucional. Aquestes eren, per exemple, la 

destinació a l'iiEDG de les quantitats que, segons s'acordà al Conveni 

corresponent, havien de ser retornades a les universitats implicades al 

Màster Oficial i la destinació de les quals mai havia estat clara o la 

utilització d'un percentatge dels ingressos dels SGR a la finançament de 

l’iiEDG, sempre que els grups implicats acceptessin aquesta mesura.  

 

 La manca de concreció de la bona disposició i suport manifestat 

verbalment per les universitats de Girona, Politècnica de Catalunya, de 

Lleida i Rovira i Virgili, junt amb la recança o manifesta indiferència de la 

resta d'universitats partícips de l'iiEDG, va fer especialment greu els 

primers mesos del 2015. Inoperants varen resultar, així mateix, la bona 

disposició manifestada verbalment per la Vicerectora de Recerca de la 

UAB o, igualment, les expectatives obertes, també verbalment, pel 

Vicerector d’Investigació de Universitat de Vic. A les converses 

mantingudes amb la URV sempre se’ns va avançar que les dificultats 

depenien de la necessitat d’aportacions dineràries i no pas en espècies, 

un fet que dificultava la dinàmica de contractació de personal 

administratiu o PAS per a l’iiEDG. La gravetat de la situació creada 

s’havia palesat a més en una greu inestabilitat de les funcions de la 

secretaria tècnica que va estar en aturada tècnica  entre el 31-de mars 

del 2015 i 27 d'abril del mateix any. Cal esmentar que, a més, la 

secretaria de l’iiEDG es va finançar entre el gener del 2014 i l'abril del 

2015 amb les aportacions del Vicerrectorat de Recerca, Innovació i 

Transferència i que la situació es feia insostenible en opinió d'aquest 

mateix vicerectorat. 
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 Per aquests motius i a fi d’afavorir una possible resolució del 

problema el doctor Jordi Alberch, Vicerector de Recerca de la UB va 

assumir la petició que des de la direcció de l'iiEDG se li va adreçar i 

convocà al doctor Gaspar Rosselló (Vicerector de Política Acadèmica, 

Estudiants i Qualitat i així mateix responsable dels Màsters de la UB), al 

senyor Xavier Meneses (responsable del Área de Suport a la Recerca de 

la UB) i a les doctores Cristina Borderías i Susanna Tavera 

(coordinadora del Màster Oficial i directora de l'iiEDG, respectivament). A 

aquesta reunió, celebrada el primer de  juliol assistí així mateix el doctor 

Alberch qui manifestà la bona voluntat del seu vicerectorat però també 

l'impasse de la situació creada. A continuació, manifestaren les dres. 

Borderies i Tavera la necessitat d'obtenir uns mecanismes de 

finançament estables i que aquesta reivindicació s'adreçava a la UB pel 

fet que aquesta era alhora coordinadora de l'iiEDG, el Màster Oficial i el 

nou Doctorat Interuniversitari.  

  

A aquesta mateixa es va arribar a l'acord  que els tots dos vicerectorats 

finançarien al 50% el contracte de la secretaria tècnica de l'iiEDG i que 

això es faria únicament per un any, es a dir, fins el setembre 2016. Tots 

dos vicerectors manifestaren així mateix la provisionalitat de la solució i 

que, primer, l'iiEFG havia de destinar a la seva finançament i, en 

especial, a la contractació de la seva secretaria tècnica, d'una part dels 

diners obtinguts amb els seus projectes i, segon, que la tasca de l'iiEDG 

hauria de ser avaluada al finalitzar l'estiu del 2016. Totes dues, les 

doctores Tavera i Borderies, acceptaren i treballaren activament en la 

petició de la Xarxa d’Excel·lència a fi d'afavorir, entre altres objectius, la 

disponibilitat dels diners que puguin permetre aquesta futura contractació 

cas que la UB no estigui disposada a donar continuïtat a una mesura 

semblant a la de l'exercici l2015-2016.   

 

Relacions Internacionals: El projecte FEGES (Fortalecimiento de la 

equidad de Gènero en la educación Superior) 
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La Jornada es va celebrar el 16 de maig de 2014 a la Sala Ramón y 

Cajal, Edifici Històric, Universitat de Barcelona i es va organitzar a petició 

d'aquesta institució colombiana i amb el suport de la Comissió d’Igualtat 

de la Universitat de Barcelona i de la Comissió d'Igualtat de la Facultat 

de Geografia i Història , també de la Universitat de Barcelona.  

Intervencions:  

- M.Antònia Pujol, Delegada del Rector com a Presidenta de la Comissió 

d’Igualtat  

- Dra. Clemencia Elvira Bonilla Olano, Rectora, Universidad Autónoma 

de Colombia)  

- Dra. Gloria Alvarado Forero, Decana Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Arte, Universidad Central) 

- Dr. Janeth Aidé Perea Villamil, Vicerrectora Académica, Universidad 

Industrial de Santander 

- Dr. Janeth Aidé Perea Villamil, Vicerrectora Académica, Universidad 

Industrial de Santander) 

- Dr. Diego Germán Arango Muñoz, Director Nacional de Bienestar 

Universitario, Universidad Nacional de Colombia) 

- Dra. Lya Yaneth Fuentes Vásquez, Directora Nacional FEGES i 

Coordinadora Línea Género y Cultura, Universidad Central. 

- Dra. Susana Tavera, directora de l’iiEDG. 

- Dra. Cristina Borderías, coordinadora del Màster Oficial en Estudis de 

Dones, Gènere i Ciutadania  

 

Desenvolupament:  

M. Antònia Pujol, Delegada del Rector com a Presidenta de la Comissió 

d’Igualtat explicant el sorgiment i l’evolució  de la Unitat d’Igualtat de la 

UB. Explica també el I i II Pla d’Igualtat de la UB (I.Pla d’Igualtat 

17/12/2007 i II Pla d’Igualtat 12/4/2011) així com els materials, protocols i  

accions que, la Unitat i per extensió les Facultats amb les seves 

respectives comissionades, han implementat des de la seva creació 

(poden veure’s totes les accions en el llibret verd que s’ha repartit amb el 

dossier). 
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La Dra. Clemencia Elvira Bonilla Olano (Rectora, Universidad Autónoma 

de Colombia) assenyalà les motivacions del Projecte FEGES  

Urgència de qüestions de gènere al seu país 

Importància de la violència de gènere a Colòmbia 

Falta de visibilitat de les dones 

En el cas Colòmbia, l’especificitat de la violència política 

que ha comportat desplaçaments forçats.  

 

Les Dres. Gloria Alvarado Forero, (Decana Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Arte, Universidad Central) i Janeth Aidé Perea 

Villamil (Vicerrectora Académica, Universidad Industrial de Santander) la 

realitat dsociològica de les seves respectives universitats. 

 

La Dra. Raquel Méndez Villamizar, Coordinadora Institucional FEGES i 

Directora Escuela Trabajo Social, Universidad Industrial de Santander , 

presentà les característiques i prioritats de FEGES, un projecte sobre el 

benestar col·lectiu que és únic al seu país i que constitueix:  

Mirada de gènere en la docència  

Transversalitat 

Mirada de gènere també a l’àrea administrativa i especial en 

temes de comunicació. Incidir en la cultura universitària en temes 

de gènere 

Disseny d’estratègies comunicatives tenint en compte el gènere 

 

El Dr. Diego Germán Arango Muñoz, (Director Nacional de Bienestar 

Universitario, Universidad Nacional de Colombia) presentà la seva 

universitat, que, a diferència de les anteriors, va ser creada a mitjans 

segle XIX, és una institució pública i treballa amb estudiants de les 

classes populars i sovint en situacions de vulnerabilitat.  

La Dra. Lya Yaneth Fuentes Vásquez (Directora Nacional FEGES 

Docente i Coordinadora Línea Género y Cultura, Universidad Central de 

Colòmbia) plantejà que els principals referents de les universitats 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

colombianes en matèria de gènere són els projectes internacionals 

MISEAL, EQUALITY, FEGES.  En concret el Projecte FEGES (2011-

2014) treballa en relació amb el Consorci holandes (MDF i Universidad 

de Utrech) i es dirigeix a Docents i l’administració de les universitats 

implicades amb voluntat d'incidència en la política i el desenvolupament 

acadèmics. I es concreta en: 

Camps d’acció:  

1.- Formació de formadors I formadores 

2.- Incidència en política i progressió acadèmica 

3.- Investigació 

4.- Comunicació 

 - Temes de formació: 

  - Gènere, dret i justícia 

-  Masculinitat i gènere 

-  Salut i gènere 

-  Arqueologia I Gènere 

-  Comunicació I Gènere 

-  Subjectivitat i Gènere 

-  Divisió sexual i Gènere 

-  Estadística I Gènere 

 - Comunicació 

La Dra. Susana Tavera, directora de l’iiEDG, presentà la creació i 

evolució de l’iiEDG i, així mateix, va fer la Dra. Cristina Borderías, 

coordinadora del Màster en Estudis de Dones. Gènere i Ciutadania que 

desenvolupà la realitat del Màster.  

Conclusions:  

- Explorar que Oficina de Relacions Internacionals de la UB: 

gestioni la manera de cursar crèdits lliures dins del Màster 

per permetre al professorat d’universitat colombianes 

participar en assignatures de manera lliure.  

- De cara a les futures doctorands del doctorat en Estudis de 

Gènere: Cultura, Societat i Polítiques proposa estances en 

Universitats colombianes. Caldria fer la proposta 

d’Universitats. 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

- Plantejar la possibilitat de participar en el Màster oferint 

places a les pràctiques del Màster en EDGC. Explorar el 

intercanvi de professorat 

 

Seminari de Clausura del projecte FEGES 

Dimecres 9 i dijous 10 de setembre de 20115, Universidad Central i 

Universidad Nacional de Colombia 

Hi assisteix la Vicedirectora de l’iiEDG Dra. Teresa Cabruja Ubach.  

 

Els objectius del seminari són:  

• Generar un espai de Reflexió i Divulgació Sobre els Processos 

d'institucionalització de l'Equitat de Gènere en l'Educació Superior a 

Amèrica Llatina i Europa. 

• Presentar i compartir els resultats del Projecte Feges a la comunitat 

acadèmica de la Universitat Autònoma, la Universitat Central, la 

Universitat  Industrial de Santander, la Universitat Nacional de Colòmbia 

i la societat en general. 

• Avançar en la Realització de l'ONU l'equilibri de les Capacitats 

Institucionals de les Universitats paràgraf implementar: accions 

adreçades al Enfortiment de l'Equitat de Gènere en l'Educació superior. 

• Celebrar la Inauguració de la biblioteca digital feminista Ofelia Uribe 

 

La Conferencia Central del dia 10 de setembre celebrada a Auditorio 

Margarita González – Edificio Rogelio Salmona. Universidad Nacional de 

Colombia l’imparteix la Dra. Teresa Cabruja amb la ponència  “La 

investigación y formación sobre género y mujeres: experiencias y 

reflexiones de actuación” 

Annex 4 Documentació per la intervenció en el Seminari Internacional de 

Clausura del Projecte FEGES. 

Annex 5 Captura de les primeres pàgines del PPT  

 

Les reunions de la Comissió Permanent de l'iiEDG 

El 2013 es varen celebrar eleccions a Comissió Permanent i la 

composició resultant va ser la que actuà durant el període 2014-2015 
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amb els canvis que oportunament es comunicaren i que varen estar 

motivats per raons personals i de feina: 

 

- Marta Tura, representant de la UPC, va ser substituïda 

per Patricia Pardo de la mateixa universitat, el 2 de 

desembre de 2014. 

- Alejandra Aramayo, representant de la UVIC-UCC, va 

ser substituïda per Rosa Guitart de la mateixa universitat 

el 9 de febrer de 2015. 

 

Reunions de la Permanent i principals acords: 

Reunió, 16 de juny 2014 

- S'aprova l'informe de la direcció sobre la situació econòmica de l'iiEDG 

- S‘aprova atorgar el Premi al Millor Treball Final de Màster al treball de 

María Patiño i com a finalistes ex-aequo a Andrea Vallés i Rosa María 

Gil. 

                    

Reunió, 17 de juliol  2014 

  - L’Equip Directiu enviarà una carta a la Comissió de Recerca 

demanant una responsable per a les III Jornades i es demanarà que la 

resposta a la carta no s’allargui més enllà del 10 de setembre. 

- Realitzar un mapa de la recerca de l’iiEDG 

  

Reunió, 27 de setembre 2014 

 - En termes generals es valoren positivament les entrevistes realitzades 

per l’Equip Directiu amb diferents institucions (Màster EDGC, AGAUR, 

Direcció General de Recerca, ICD i ICPS). 

- Elisabet Almeda coordinarà les III Jornades de Recerca de l’iiEDG. 

- Concessió de l’Ajut a la traducció de la convocatòria d’octubre de 2014 

a l’article Elisabet Almeda i Samaranch, Ana Ballesteros Pena y Anna 

Morero Beltrán (2014):  “Women, families and prisons in Spain” que serà 

publicat a la revista Journal Feminist Criminology. 

  

Reunió 17 de juliol de 2015 
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- Tot i que el termini acaba en 10 dies, s’intentarà presentar un projecte a 

la convocatòria de xarxes d’excel·lència 

- S’acorda atorgar als tres treball guanyadors el premi treball de màster 

ex-aequo als següents treballs: “La psicopatologització de les dones 

dissidents durant el franquisme” de Marta Sintes Saenz (Directora: Dra. 

Conchi San Martín);  “La participació femenina durant la revolta 

barcelonina de 1909” de Gemma Jiménez Subiñas (Directora: Dra. 

Susanna Tavera) i “Agresiones reales y víctimas ideales. Un análisis de 

la jurisprudencia española en materia de agresiones sexuales” d’Andrea 

Alvarado Vives (Directora: Dra Noelia Igareda). 

 

Reunió Comissió Permanent, Comissió Màster, Investigadores Principals 

del Grups i Projectes  de Recerca de l'iiEDG, 9 de febrer de 2015 

Acta pendent d'aprovació  

 

Els premis de l’iiEDG 

Premis als Millors Treballs de Recerca del Master oficial en Estudis de 

Dones, Gènere i Ciutadania  

 

Les propostes de les components de les Comissió Ad-Hoc formada amb 

aquest fi i ratificades per la Comissió Permanent de l'iiEDG han estat en 

l'ordre en que aquí es reprodueixen: 

 Convocatòria 2013: 11 de juny del 2014: 

- “Los espacios del miedo: espacios físicos y  simbólicos.  Estudio de 

caso: Lavapiés” de Maria  Patiño Díe (Directora: Dra. Anna Ortiz) 

- “La pròpia identitat de les dones rurals. Un estudi de dues generacions 

a través de la càmera” d’Andrea Vallès Ferré Directora: Dra. Aurora 

Leal)  

 - “La maternitat durant l’embaràs a partir de  l’anàlisi del discurs” de 

Rosa Maria Gil Bello  (Directora: Dra. Francesca Bartrina). 

Convocatòria 2014: 17 de juliol 2015: 

- “La psicopatologització de les dones dissidents durant el franquisme” 
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de Marta Sintes Saenz (Directora: Dra. Conchi San Martín). 

-      “La participació femenina durant la revolta barcelonina de 1909” de 

Gemma Jiménez Subiñas (Directora: Dra. Susanna Tavera). 

-      “Agresiones reales y víctimas ideales. Un  análisis de la 

jurisprudencia española en materia de agresiones sexuales” d’Andrea 

Alvarado Vives (Directora: Dra Noelia Igareda).  

 

Premi-Ajut a la Traducció de Treballs per a la seva publicació a revistes 

científica de caràcter internacional  

Convocatòria, 2014: 

 - Elisabet Almeda i Samaranch, Ana Ballesteros Pena y Anna 

 Morero Beltrán: “Women, families and prisons in Spain”, que 

 es publicará al Journal Feminist Criminology. 

 

 ACCIONS DE RECERCA 

Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació: educació, ocupació i 

salut, les III jornades de Recerca de l’iiEDG  

 

Es varen celebrar a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat 

de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de juliol del 2015, organitzades amb els 

recursos econòmics del PACUI 2014, concedit per l'Instituto de la Mujer, 

i del vicedeganat de Recerca de la Facultat de Geografia i Història de la 

UB, així com, de les quotes d'inscripció de participants i assistents. Amb 

un total de 143 inscrits àmpliament superat pel nombre d'assistents a les 

conferències plenàries i a les sessions d'interès cultural, les Jornades 

varen constituir un èxit. Acompliren el seu objectiu prioritari de promoure 

el diàleg entre les responsables de les investigacions, treballs i accions 

feministes que  dintre i fora de la Universitat realitzen representants del 

feminisme acadèmic i activistes de diverses generacions i organitzacions 

o associacions.  

 

En funció d'aquesta definició i d'aquest marc, la rellevància de les 

Jornades respon tant als seus objectius i a la seva metodologia 

d'organització com al seu desenvolupament. Es varen programar amb la 
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voluntat d'establir els reptes i les oportunitats que condueixen des de la 

investigació i l'acció a la construcció d'innovadores i transformadores 

propostes feministes a àrees socials i polítiques tant importants com 

l'educació, l'ocupació i la salut, tres elements constitutius del benestar i, 

per tant, de les polítiques de benestar. En la seva organització 

prengueren part activa la Comissió de Recerca de l'iiEDG, secundada 

activament per la Comissió Permanent (veure actes de la Comissió 

Permanent del 17 de juliol i 24 de setembre del 2014). La doctora. 

Elisabet Almeda, directora del Grup de Recerca Còpolis i així mateix de 

la Comissió de recerca de l'iiEDG,  va responsabilitzar-se de 

l'organització de les Jornades l'octubre del 2014. A  l'organització hi 

treballaren des del mateix octubre de següents Comissions, totes elles 

integrades voluntàriament  per investigadors i investigadors  adscrits als 

grups de recerca de l'iiEDG: 

  

Comissió Organitzadora 

Elisabet Almeda (Grup Cópolis, Universitat de Barcelona, i 

Comissió de Recerca de l'iiEDG) 

 Rosa Ortiz (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 Maria Mena (Grup Des-subjectant. GESPG de la Universitat 

 Autònoma de Barcelona) 

Miguel Rosselló (Grup “Discurs, gènere, cultura i ciència”- 

DIGECIC, Universitat de Girona) 

  

Comissió de Suport 

 Begoña Casado (Màster IIEDG) 

 Andrea García-Santesmases (Grup COPOLIS, Universitat de 

 Barcelona) 

 Clara Camps (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 Anna Morero (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 Núria Vergés (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 Alba Castellseguí (Observatori per la Igualtat de la Universitat 

 Autònoma de Barcelona, fins juny 2014) 

 Mireia Foradada (Grup de Recerca en Infància i Família en risc 
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 social de la UAB) 

 Maria Rodó (Grup de Recerca de Geografia i Gènere de la 

 Universitat Autònoma de Barcelona) 

Anna Grau (Observatori per la igualtat i Centre d’Estudis 

Sociològics  sobre la Vida Quotidiana i el Treball- QUIT-UAB) 

 

Finalment i a mesura que s’acostaven les Jornades el treball va quedar 

dividit en tres comissions amb algunes incorporacions noves algunes 

d'aquestes persones no van poder col·laborar i es van incorporar 

d'altres, tot i que totes vam acabar fent una mica de tot: 

  

Comissió de Difusió:  

Natalia Rodríguez, (Discurs, Gènere, Ciència i Cultura (DIGECIC). 

Universitat de Girona, Discurs, Gènere, Ciència i Cultura 

(DIGECIC).  Universitat de Girona) 

 Andrea García-Santesmases (Grup COPOLIS, Universitat de 

 Barcelona) 

 Anna Morero (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 

Comissió de Continguts:  

 Maria Mena (Grup Des-subjectant. GESPG de la Universitat 

 Autònoma de Barcelona)  

 Rosa Ortiz (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 

Comissió de Logística:  

 Maria Rodó (Grup de Recerca de Geografia i Gènere de la 

 Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Núria Vergés (Grup COPOLIS, Universitat de Barcelona) 

 Mònica Borrell (Grup Treball, institucions i Gènere, Universitat de 

 Barcelona) 

 Pablo Monerris (Grup Multiculturalisme i Gènere, Universitat de 

 Barcelona) 
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En el desenvolupament de les Jornades participaren acadèmiques i 

acadèmics internacionals, de l'Estat espanyol i de Catalunya que 

participaren junt amb representants de diverses associacions de dones i 

col·lectius feministes. En conjunt, el disseny  de les Jornades pretenia 

potenciar el protagonisme de les joves investigadores que treballen en 

temes de gènere i feminisme  des de l'acadèmia, les institucions 

d'intervenció pública o, en darrer lloc, els àmbits activistes del feminisme 

i els moviments socials i ampliar així les mirades analítiques del conjunt 

o aprofundir als enfocs metodològics i epistemològics regenerant així 

mateix una fórmula, dels congressos i trobades acadèmiques sovint 

esclerotitzada i poc participativa.  

 

El contingut de les Jornades va estructurar-se mitjançant:    

1- Conferències, debats  i presentacions de treballs i 

comunicacions que, en un format  curt (per afavorir el debat) 

posaren damunt la taula treballs d'investigació i/o capítols de 

tesis en procés d'elaboració i imminent finalització. 

 2- Taules de debat: organitzades al voltant d'un tema 

específic o exposició inicial i amb la participació  de diferents 

ponents que parlaren des de el coneixement de la recerca o 

des de la militància feminista i social.  

  3- Miscel·lànies i/o intervencions artístiques de teatre, art, 

música, vídeos, documentals, fotografia i dansa que han 

constituït un espai obert a tot tipus d'iniciatives y 

proposicions aprovades per l'organització de les Jornades. 

 4- Tallers participatius que des dels eixos temàtics de les 

Jornades han plantejat vivències quotidianes en terrenys 

diversos i han promogut el diàleg entre les participants i els 

participants que treballen temes propers i/o afins. 

 5- Debat final amb la presentació de les conclusions  par part 

de les responsables de cada àmbit temàtic i de cada taula de 

treball. El fil conductor d'aquestes conclusions van ser els 

problemes, reptes i oportunitats que té davant seu la 
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investigació i l'activisme feminista plantejant-se així mateix i 

de cara al futur propostes o recomanacions concretes.  

  

Les conclusions de les Jornades, estructurades per eixos, plantegen: 

 

 La vitalitat de les aportacions que el feminisme i la societat 

plantegen pel desenvolupament d'una societat més 

igualitària en termes de gènere  i, en especial, pel 

plantejament de noves polítiques d'educació, ocupació i salut 

que els moviments feministes i l'acadèmia així com 

determinats sectors de la societat civil plantegen i exigeixen 

en terrenys que són totalment nous, com els de la 

reproducció assistida, o en altres llargament ignorats com el 

de l'anomenada "bretxa" que caracteritza les polítiques 

d'ocupació de dones i homes.  

 

 La importància de les aportacions que des de moviments 

socials de dones de diferents societats i en circumstàncies o 

situacions de crisi social i política totalment diferenciades o, 

fins i tot, de guerra han fet a la ciència i al desenvolupament 

de noves metodologies d'estudi i coneixement feminista. Per 

exemple, les dones kurdes que han plantejat renovadores 

perspectives analítiques com les de la jinelogía.  

 

 Les dimensions i importància de desenvolupaments científics 

que des de la interface entre models o sistemes de gènere i 

l’activisme feminista permeteren arribar, a la Queer Theory, i, 

més properament, a la CRIP Theory.  
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LA XARXA D’EXCEL.LÈNCIA, “GÉNERO, CIUTADANIA Y 

POLÍTICAS”, GENCPOLIS  

   

Tot i que les limitacions de temps implícites la a convocatòria del 

2015 de les "Acciones de Dinamización de Redes Excelencia 2005 del 

Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013-2016" varen generar dubtes i recances, el mes de juliol un grapat 

d'investigadores de l'iiEDG decidiren presentar-se i aquesta decisió va 

ser ratificada per la Comissió Permanent del 17, també de juliol, tot just 

10 dies abans de que finalitzés el termini de presentació. No cal insistir 

en que un dels motius d'aquesta decisió està en la mateixa estructura de 

l'iiEDG que ja constitueix una excel·lent  xarxa de recerca. La proposta la 

va encapçalar la Dra. Elisabet Almeda del Grup Còpolis de la Universitat 

de Barcelona. “GÉNERO, CIUTADANIA Y POLÍTICAS”, GENCPOLIS, 

va ser preseleccionat el passat mes d'octubre del 2015 i atorgat 

definitivament el 27 de novembre del 2015 

 

GENCPOLIS es basa en la dinamització i capacitat analítica de l'estudi 

de quatre eixos temàtics amb l'objectiu de superar la fragmentació tant 

temàtica com disciplinària de la major part d'investigacions sobre les 

polítiques públiques de gènere ja realitzades o en curs de realització. La 

proposta va partir, com ja s'ha esmentat, de l’excel·lència de l'equip 

d'investigadores de l'iiEDG que, com és sabut, són expertes en distintes 

àrees disciplinàries. I el resultat constitueix un projecte multidisciplinari 

que  identificarà les transformacions ètiques, socials, jurídiques i 

econòmiques ocorregudes per raó del gènere a les xarxes familiars, a 

les noves formes de control social i penal, a la participació i inclusió de 

les dones a un mercat de treball segmentat i, en darrer lloc, als usos del 

temps. 

 

La complexitat dels factors que incideixen en la reproducció de la 

desigualtat de gènere, però també a l’ètnia, la classe social  i altres 

formes de desigualtat és la que ens obliga a adoptar una perspectiva 
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transdisciplinar  que integri els diferents nivells socials als que es 

produeix i reprodueix la desigualtat i ens permeti així mateix la 

formulació posterior d'una política d'igualtat global. No cal insistir doncs 

que l'objectiu fonamental de la Xarxa està en els rendiments 

interdisciplinaris afavorits per la transversalitat analítica pròpia del 

estudis de gènere. L'articulació dels eixos d'estudi han estat dictats pels 

canvis experimentats a la societat objecte d'estudi i per les metodologies 

pròpies de l'especialització professional dels grups i investigadores  

incorporades a la Xarxa 

 

EIXOS:   

 

1- Polítiques d'ocupació i temps. Coordinat per social and business 

Research Lab (SBRLab), TIG, SED i GENTIC, i amb la participació de la 

resta de grups de la Xarxa 

 

2- Polítiques de diversitat familiar. Coordinat per ANTÍGONA i COPOLIS 

i amb la participació de la resta de grups de la Xarxa 

 

3- Polítiques de control social i penal. Coordinat per ANTÍGONA i 

COPOLIS i amb la participació de la resta de grups de la Xarxa 

 

4- Polítiques d’inclusió social. Coordinat per DIGECIC i GREDI, i amb la 

participació de la resta de grups de la Xarxa 

 

GRUPS QUE PARTICIPEN A LA XARXA: 

 

- CÓPOLIS. Bienestar, comunidad y control social-UB: Elisabet Almeda 

Samaranch, Núria Verges, Ros Ortiz  Anna Morero, Clara Camps, Dino 

Di Nella, Nuria Pumar, Màrius Domínguez, Ana Ballesteros, Joaquim 

Juan i Antonia Collado. 

 

- Social and Business Research Lab (SBRLab)-URV: Inma Pastor, 

Paloma Pontón, Ana Acosta i Núria Serret . 
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 -Antígona. Derechos y sociedad en perspectiva de género-UAB: 

Encarna Bodelón González, Noelia Igareda, Lorena Garrido, Samara de 

las Heras, Paula Arce i Maria Barcons. 

 

-Trabajo, Instituciones y Género- UB: Cristina Borderías , Mònica Borrell, 

Soledad Bengoechea, Nadia Varo, Mónica Segura.  

 

- Discurso, género, cultura y ciencia (DIGECIC)- UdG: Teresa Cabruja 

Ubach, Cristina Sánchez-Miret , Jordi Bonet i Natalia Rodríguez. 

 

- GREDI- URV.UB.UPV: Barbara Biglia Inés Massot, Assumpa Aneas, 

Marta Lúxan Serrano, Ruth Vila , Esther Luna, Sara Cagliero, Edurne 

Jimenez (, Jokin Azpiatzu. 

 

- SED (Centro de Estudios Sociológicos sobre Vida Cotidiana i Trabajo, 

QUIT - UAB: Pilar Carrasquer, Sònia Parella del (GEDIME, Grupo de 

Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas) i Sara Moreno (QUIT)- 

UAB. 
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EL MASTER EN ESTUDIS DE GÈNERE, DONES I CIUTADANIA 

(EDGC) 

El Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de 90 crèdits ECTS, 

té dues especialitats   1.- Teoria, Crítica i Cultura. 2.- Treballs, Gènere i 

Polítiques Publiques) i dues modalitats (1.- presencial i 2.- en línia).  

L'objectiu general és donar una formació en els estudis sobre dones i 

gènere que sigui científicament rigorosa i, alhora, aplicable a 

problemàtiques d'interès social. Durant el primer any es proporciona a 

l’estudiant una formació general en algunes de les àrees bàsiques dels 

estudis de gènere i l’alumne inicia el seu itinerari segons l'especialitat 

escollida. En el segon any s’aprofundeix en l'especialitat i l'orientació 

triada, incloent la realització d'un Pràcticum o d’un Treball de Recerca.  

Les especialitats Teoria, crítica i cultura. Perspectives de gènere i 

Treballs, Polítiques públiques i recerca feminista inclouen en el pla 

d'estudis la realització d'un Treball de Recerca de 30 ECTS, que equival 

a 750 hores de dedicació. 

Durant l’any 2013-2014 s’han llegit 12 Treballs de Recerca i durant el 

curs 2014-15 24 treballs de recerca ( veure annex 7) 

Les dades totals de preinscripció i matriculació continuen avalen la 

demanda del Màster en EDGC així com la seva projecció internacional. 

En el curs 2013-14 es van matricular 40  estudiants de nou accés i el 

curs 2014-2015 46 alumnes de nou accés (veure annexos 9 i 10) 

El Màster té una Comissió Coordinadora coordinada per la Dra. Cristina 

Borderías Mondéjar (UB) i integrada per les següents professores: 

 Dra. Lorena Garrido (UAB) 

 Dra. Teresa Cabruja Ubach (UdG) 

 Dra. Eva Espasa (UVic-UCC) 

 Dra. Coral Cuadrada (URV) 

 Dra. Marta Llorente Díaz (UPC)  

 Dra. Consuelo Chacartegui  (UPF) 
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Els TRF han estat coordinats per la Dra. Anna Ortiz (UAB) el curs 2013-

14 i per la Dra. Isabel Salamaña el curs 2014-15. Les pràctiques a 

entitats per les professores Clara Camps Calvet (UB) i Ana Maria Morero 

Beltran. A l’annex 7 i 8 de la present memòria apareix el llistat de treballs 

de recerca i el llistat de empreses, institucions en les quals l’alumnat ha 

realitzat les seves pràctiques.  

El claustre de professorat del Màster reuneix a docents i professionals 

en estudis de gènere de reconegut prestigi. Un llistat complet del 

claustre de professorat del Màster a http://www.iiedg.org/master/claustre-

master-edgc 

 

El DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN ESTUDIS DE GÈNERE: 

CULTURES, SOCIETATS i POLÍTIQUES 

  

Al Consell Plenari celebrat per l’iiEDG al Campus Nord de la Universitat 

Politècnica de Catalunya el mes de desembre del 2012 va plantejar-se 

l’opció de treballar en una proposta de Doctorat que rendibilitzés la 

preparació i motivacions de l’alumnat del Màster Oficial i encarés, així 

mateix, la formació i  futura promoció de joves investigadores en estudis 

feministes de dones i gènere. Les tasques varen ser assumides per una 

Comissió Preparatòria integrada per: 

 
 Teresa Cabruja, Universitat de Girona, Coordinadora 

 Josepa Bru, Universitat de Girona 

 Núria Pumar, Universitat de Barcelona 

 Aurora Leal, Universitat Autònoma de Barcelona  

 Montserrat Moreno, Universitat de Barcelona 

Carme Sanmartí, Universitat de Vic- Universitat Central de 

Catalunya 

 Susanna Tavera, Universitat de Barcelona 

 Mònica Borrell, Secretaria Tècnica de l’iiEDG  

   

http://www.iiedg.org/master/claustre-master-edgc
http://www.iiedg.org/master/claustre-master-edgc
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 Aquesta  comissió va establir els criteris compartits per les diverses 

universitats per la consolidació del doctorat de l’iiEDG. De la primera 

proposta amb totes les Universitats es va passar a les que complien amb 

els requisits sol·licitats,  les indicacions de les universitats fetes a l’EDUB 

i per les Agències avaluadores, quedant així cinc universitats. La primera 

memòria es va presentar a totes les directores de grups de recerca i de 

projectes (12 de setembre de 2013) i posteriorment la Permanent va 

recollir l’encàrrec de presentar-se a avaluar.  

 

El setembre de 2014 es crea una comissió la Comissió Interuniversitària 

de Doctorat formada per representants de la UAB, UB, UdG, UVIC-UCC 

i URV, les cinc universitats partícips del programa i que finalment va ser 

la que presentà la memòria per a la seva verificació data d'entrada de la 

sol·licitud de verificació del doctorat a la Secretaria General 

d’Universitats del el 20 de octubre de 2014 

 

 Susanna Tavera, Universitat de Barcelona, Coordinadora 

 Mireia Baylina, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Teresa Cabruja, Universitat de Girona 

 Gerard Coll, Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya 

 Montserrat Palau, Universitat Rovira i Virgili 

 Mònica Borrell, Secretaria Tècnica de l’iiEDG   

 

El programa va ser verificat positivament el 16 de gener de 2015 per la 

Comissió Específica d’Avaluació de l’AQU i el 12 de març del mateix any 

pel Consell d’Universitats del Ministeri d’Educació i Esports. Una nova 

Comissió Interuniversitària de Doctorat es formà  a partir dels 

nomenaments de les Universitats implicades procedint als primers 

treballs d'organització, matriculació i coordinació. 

 
 Cristina Carrasco, Universitat de Barcelona, Coordinadora 

 Mireia Baylina, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Teresa Cabruja, Universitat de Girona 

 Gerard Coll, Universitat de Vic- Universitat Central de 
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 Catalunya 

 Dolors Comas d’Argemir, Universitat Rovira i Virgili 

   
El programa articula la innovació i excel·lència en els estudis sobre 

dones, gènere i feminismes mitjançant aproximacions transversals i 

interdisciplinàries que s'articulen en vuit línies o àmbits fonamentals, 

avalats per investigadors i investigadors de l'iiEDG que treballen en 

col·laboració i intercanvi amb especialistes d'altres universitats 

internacionals i de l'Estat espanyol i pertanyen a Grups de Recerca 

Consolidats per la Generalitat de Catalunya, Grups de Recerca 

reconeguts per Universitats o per investigadores individuals 

responsables de projectes competitius.  

 

El doctorat interuniversitari en estudis de gènere s’articula al voltant de 

vuit línies o àmbits fonamentals:  

 
1- Territori, Migració, Globalització que articula entre d'altres espais: 

 a. Dones, Gènere, Agricultura i Desenvolupament Rural; 

 b. Gènere, Urbanisme i Espais Públics Urbans; 

 c. Las diverses Geografies del Gènere i de la Vida Quotidiana; 

 d. Gènere, Usos del Temps i Àmbits Públic i Privat. 

 

2- Treball, temps i mercats:  

 a. Conciliació, divisió sexual del treball 

 b. Discrimació/igualtat 

 c. Evolució social del treball: societat i gènere 

 d. Treball, gènere i migracions 

 e. Cultures del treball productiu i reproductiu 

 

3- Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets: 

 a. Identitats corporals. Sexe, raça i cultura 

 b. Diversitat familiar, benestar i polítiques familiars 

 c. Relacions afectives 

 d. Legislació i gènere 

https://www.iiedg.org/doctorat/linias-de-recerca
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4- Moviments socials, activismes, polítiques de gènere:  

a. La tipologia dels moviments socials i la superació del model 

pre-industrial: l’economia moral del gènere 

b. Anàlisi social dels processos de participació ciutadana: la 

promoció social i política de les dones en el món contemporani. 

 c. La biografia de les dones i el gènere 

 

5- Relacions de poder i violències patriarcals:  

 a. Legislació i violència de gènere 

 b. Detecció, prevenció i intervenció 

c. Transformació de les identitats i relacions patriarcals: 

masculinitat, sexualitats i empoderament. 

 d. Violències institucionals 

 e. Control social, dones i privació de llibertat 

 

6- Educació i valors: 

 a. Materials sobre temes de gènere i valors 

 b. Models de relació personal i gènere en adolescents i joves 

 

7- Salut: promoció, tecnologies i diversitat 

 a. Dependències: la cura i les institucions 

 b. Construccions socials de la malaltia, la salut i el cos: 

 despatologització de malestars psíquics i socials 

 c. Transformació de protocols de recerca i atenció sanitària no 

 androcèntrics 

 d. Dones i TICS 

 

8- Llenguatge, comunicació i produccions artístiques:  

 a. Feminitat i masculinitat en medis artístics i de comunicació  

 b. Llenguatges, literatura i gènere 

 c. Dones, literates i artistes 

 
 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

EXERCICIS ECONÒMICS, 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONS  

   

Institució/Organisme   Import 

Universitat de Barcelona *  33.494,47 

   

Instituto de la Mujer  

PACUI 2014 
(Secretaria 
Tècnica) 2.591 

  

PACUI 2014 (III 
Jornades de 
Recerca 5.000 

Facultat de Geografia i Història de la UB 

Ajut per 
congressos, 
jornades:  III 
Jornades de 
Recerca 2000 

Ingressos per inscripcions III Jornades de 
Recerca  

(veure desglossament posterior)  1265 

Ministerio de Economia i Competitividad 
Redes de 
Excelencia 

Es 
comptabilitzarà 
a exercici  2016 

TOTAL   43.085,47 

*- Quantitats aportades pel Vicerectorat de recerca amb la finalitat exclusiva de 
contractació Secretaria Tècnica  
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DESPESES   

      

Data Concepte/Partida 
La Caixa 
(compte) 

Universitat 
de 

Barcelona 

Instituto 
de la 
Mujer TOTAL  

 10/01/2014 
al 
19/02/2015 

ARZOOF02 (Vicerectorat de 
Recerca UB) Contracte Laboral 
Grup I 20 hores/setmana*   23.067,18    23.067,18 

 20/02/2015 
al 
31/03/2015 

PACUI Contracte Laboral Grup 
I 20 hores/setmana     2.591  2591 

20/02/2015 
al 
31/03/2015 

Ajut de la Facultat de Geografia 
i Història per Jornades per 
completar contracte  224,30   

27/04/2015 
al 
10/03/2016 

ARZOOF02 (Vicerectorat de 
Recerca UB) Contracte Laboral 
Grup I 20 hores/setmana    10.427,29   10.427,29 

 
Preparació i realització de les III 
Jornades de Recerca de l’iiEDG  1021,85 2.000  2409  8021,85 

TOTAL  1021,85 35718,77 5000 41.740,62 

*Els contractes de la Secretaria Tècnica contenen diverses pròrrogues. 
Aquí apareixen només els dos canvis de contractes per finalització del 
contracte el 20 de febrer de 2015. Les condicions de les prorrogues son 
les mateixes Contracte Laboral Grup I 20 hores 
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Estat de comptes: compte La Caixa, a data 26/01/2016, III 
Jornades de Recerca de l’iiEDG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Estat de comptes: PACUI i Ajut de la Facultat de Geografia i 
Història 
 

Nº Documento Concepte  Unidad de pagamanet Import 

300007866 Contracte Secretaria Tècnica III Jornades Exp.8/11 PACUI 2591 

6000467064 Conferència Silvia Federici Exp.8/11 PACUI 375 

6000465485 Viatge Silvia Federici Exp.8/11 PACUI 69,44 

6000463899 Viatge Robert McRuer Exp.8/11 PACUI 160,94 

300042492 Viatge Meral Cicek Exp.8/11 PACUI 1110,75 

6000462665 Allotjament Sr.McRuer i Sra. Federici Exp.8/11 PACUI 351,27 

6000467071 Manutenció Sra. Federici Exp.8/11 PACUI 74,8 

6000466917 Desplaçaments organització III Jornades Exp.8/11 PACUI 12,77 

6000465042 Cartells, programes i certificats Exp.8/11 PACUI 254 

6000465313 Coffee Break  Ajuda Facultat Geografia i Història 525 

300007866 Contracte Secretaria Tècnica III Jornades Ajuda Facultat Geografia i Història 224,3 

6000466295 Restaurant Antic Forn Ajuda Facultat Geografia i Història 309,09 

6000466941 Conferència McRour Ajuda Facultat Geografia i Història 394,7 

6000472020 Cartells i posters Ajuda Facultat Geografia i Història 549,91 

TOTAL     7002,97 

 
 
 

Ingressos Quotes (20 euros) 940 

  

Quotes (5 euros  
Aturats i aturades, 
alumnat 325 

  Total 1265 

Despeses Traducció Meral 100 

  Disseny gràfic 400 

  Conferència Meral 425 

  Taxis Meral 53,45 

  Taxis McRuer 14,8 

  Manteniment compte 27,32 

  Pagament serveis 1,28 

  Total 1021,85 

Romanent Compte 243,15 
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ANNEXOS 
 

Annex 1.- Programa de les III Jornades de Recerca de 
l’iiEDG 
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Programa de les III Jornades de Recerca de l'IIEDG 

"Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació: educació, ocupació i salut” 

Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona 

Dimecres, 8 de juliol, 2015 

17:30h Recepció de persones inscrites. (Hall planta 4) 

18:00h Taula inaugural de presentació de les jornades amb: representació de l’Institut Català de les Dones, el Degà de la Facultat de Geografia 
i Història de la UB, la Vicedegana de recerca de la Facultat de Geografia i Història de la UB, la directora de l’IIEDG i la responsable de la 
Comissió de recerca de l’IIEDG (Aula Magna) 

18:30h-
20:30h 

Conferència: “Reclaiming historical memory to construct the future. Paths of feminist research and the production of commons” a càrrec de 

Silvia Federici (Activista feminista i professora emèrita de la Universidad Hofstra de Nueva York) (Aula Magna) 

Presentació i moderació: Rosa Ortiz i Anna Morero 

 

Dijous, 9 de juliol, 2015 

Exposició al Hall durant el dia de Peliagudes (Col·lectiu Peliagudes) 

 

9:30h-11:30h Taula de 
comunicacions 

 

Presentación del 
seminario de 
economía feminista 
de Barcelona. Marina 

Taller Vídeo-
fòrum sobre 
l’abús sexual 

 

Historias para 
contar. 
Farmacèutics 

Taula de 
comunicacions 

 

Intervenciones 
feministas para el 
acceso al aborto 
seguro. La 

Taula de debat 

 

Políticas (trans)-
feministas de la 
representación. 
Andrea Corrales 
Devesa, Diego 

Taula de 
comunicacions 

 

Feminismos y 
(Des)Encuentros 
Metodológicos. Una 
introducción a un 
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Sánchez Cid, Rosa 
Ortiz Monera, Inés 
Marco Lafuente, 
Carme Díaz Corral, 
Cristina Carrasco 
Bengoa 

 

Repartiment del 
treball i sostenibilitat 
de la vida: propostes 
de recerca i recursos. 
Salvador Pueyo, 
Ester Conesa 
Carpintero 

 

Per què una vaga de 
totes? Vaga de Totes 

 

Espais colectivos de 
transformaciones 
soio-políticas y 
subjetivas de 
mujeres que cuidan: 
transitando desde la 
culpa a la 
corresponsabilidad 
de los cuidados. Pilar 

Mundi Catalunya. 
Eva Molina Chow 
(Colectivo de 
Mujeres de 
Matagalpa),  
Cecília Garcia 
(coordinadora 
Farmamundi 
Catalunya).  

 

Eix 2 

 

Aula 204 

 

experiencia de 
Socorristas en Red 
(Argentina). Claudia 
C. Anzorena, Rosa 
Mendoza  

 

La punibilidad del 
aborto en argentina y 
la estrategia de las 
socorristas en red. M. 
Jimena Martinez 
Berruete 

 

Monomarentalitats i 
polítiques públiques. 
Una aproximació a les 
transferències, 
prestacions i permisos 
parentals des de 
Catalunya. Elisabet 
Almeda, Núria Verges, 
Almudena Moreno, 
Sandra Obiol. 

 

Cuerpos gestantes 
entre el dolor y la 
felicidad: la 
construcción social del 

Marchante, Lucía 
Egaña Rojas, Miriam 
Solá García 

 

Eix 3 

 

Aula 205 

 

 

análisis crítico de las 
experiencias. 

Júlia Araújo Mendes 

 

El potencial del 
teatre fòrum com a 
eina de recerca. 
Jenny Cubells, 
Andrea Calsamiglia  

 

Metodologías 
feministas aplicadas 
a los estudios 
históricos. Coral 
Cuadrada, Ginés 
Puente 

 

Construint 
l’experiència: 
Narratives 
col·lectives sobre l’ús 
de metodologies 
feministes en la 
formació en gènere 
Ángela Sáez Díaz, 
Maria Mena i Yuste, 
Margot Pujal i 
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Domínguez Castillo 

 

Empleadas de hogar 
ecuatorianas en 
Barcelona: Una 
aproximación a la 
organización de los 
cuidados en un 
contexto de múltiples 
crisis. Rosa Ortiz 
Monera 

 

Moderadora: Rosa 
Ortiz  

 

Eix 6 

 

Aula 208 

 

dolor de parto. Mónica 
Uribe León, Teresa 
Cabruja Ubach 

La visió de les dones 
embarassades sobre 
la medicalització 
durant l'embaràs i el 
part. Rosa Maria Gil 
Bello 

Moderadora: Elisabet 
Almeda 

Eix 1 

 

Aula 203 

Llombart 

 

Mujeres y Música. 
Sandra Soler Campo 

 

Moderadora: Maria 
Mena 

 

Eix 5 

 

Aula 207 

11:30h-12h Pausa-cafè 

12h-14h Taula de debat 

 

Taller 

 

Miscel·lànies 
artístiques 

Taula de 
comunicacions 

Taula de 
comunicacions 

Taula de 
debat 
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Mujeres presas: 
debates y 
experiencias. 
Elisabet Almeda 
Samaranch, Vivianne 
Cantalapiedra, 
Estibaliz de Miguel 
Calvo, Ana 
Ballesteros Pena, 
Daiane Lima Dos 
Santos 

 

Eix 2 

 

Aula 204 

Gènere i teatre 
social. Andrea 
Calsamiglia, 
Magalí 
Permanyer, Rocío 
Cabezas 

 

Eix 1 

 

Aula 203 

 

Presentació de 
Peliagudas i "A mí no 
me duele". Col·lectiu 
Peliagudas. Ester 
Conesa Carpintero, 
Ane Garcés Enériz . 

 

Projecció audiovisual 
Lelacoders: herstory. 
Col.lectiu Donestech. 
Núria Vergés Bosc 

 

Projecció audiovisual 

Pieceras: treball extra-
domèstic S. A. 
Col·lectiu Territoris 
Oblidats. Roberta de 
Carvalho, Marta 
Mariño Fernández. 

 

Moderadora: Núria 
Vergés 

 

 

Aproximación a las 
políticas de igualdad 
en las universidades 
españolas. Ana 
Acosta Sarmiento, 
Inma Pastor. 

 

Resistances to 
Mainstreaming 
Gender into the 
Political Science 
Curriculum. Tània 
Verge, Mariona 
Ferrer-Fons, M. José 
González  

 

Estudiants 
universitàries davant 
la crisi i la 
precarització: espais, 
emocions i 
estratègies des d’una 
perspectiva feminista. 
Anna Ortiz Guitart, 
Maria Rodó-de-
Zárate 

 

Es contempla la 
perspectiva de 
gènere en l’avaluació 
del procés de 
maternitat?Anna 
Rubio Cillán, Ramon 
Escuriet Peiró 

 

No estem soles, 
simplement no tenim 
parella. Construcció 
identitària i 
legitimació de la 
maternitat com un 
dret/projecte 
individual. R Maria 
de la Fuente, Helena 
Castellà, Mireia Díaz.  

 

Reproducció i 
transexualitat: 
protecció efectiva de 
(l’hipotètic) dret? 
Neus Tur Bujosa 

 

La vivència de la 

 

Biopolítica, 
cuerpo y 
abyección. 
Ana Cecilia 
González, 
Begonya Saez 
Tajafuerce, 
Andrés 
Armengol 
Sans 

 

Eix 4 

 

Aula 206 
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Eix 3 i 6 

 

Aula 205 

 

 

La conquesta dels 
òrgans de direcció a 
la universitat de 
València per part de 
les dones. Guillem 
Chismol 

 

La llebre i la tortuga: 
carreres científiques 
basades en models 
de promoció cegs al 
gènere. Ana M. 
González Ramos, 
Jose Navarrete 
Cortés, Esther 
Cabrera Moreno 

 

Moderadora:  Gerard 
Coll 

 

Eix 1 i 6 

Aula 207 

sexualitat de les 
persones joves trans 

Eva Vázquez Segura 

 

Moderadora: Anna 
Morero 

 

Eix 6 

 

Aula 208 

14h-15:30h Pausa-dinar 
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15:30h-17:30h Teatre-fòrum 

 

És de conya? Nus 
Teatre. Rocío 
Cabezas, Magalí 
Permanyer, Andrea 
Calsamiglia, Mireia 
Scatti,  

Miquel Simó 

 

Eix 1 

 

Aula Magna 

Taller 

 

Ondas 
diferenciales para 
otrxs 
inadecuadxs: 
(re)acciones 
radiofónicas 
feministas. Amor 
Teresa Gutiérrez, 
Conxa Solano, 
Conxita Ferrer, 
Júlia Araújo 

 

Eix 5 

 

Aula 207 

Taller 

 

Feminismo y 
ecologismo, dos 
miradas críticas al 
TTIP (Acuerdo 
Trasatlàntico de 
Comercio e 
inversiones). 
Feministas contra el 
TTIP y Ecologistas en 
Acción  

 

Eix 6 

 

Aula 206 

Taula de 
comunicacions 

 

Del estrés 
postraumático a la 
inclusión social: 
evaluación de la 
liberación y 
recuperación de la 
violencia machista de 
pareja. Neus Roca 
Cortés 

 

Fases de liberación y 
recuperación de la 
violencia machista de 
pareja: la voz de las 
supervivientes. Neus 
Roca Cortés 

  

L'autodefensa com a 
estratègia contra 
l'escalada de la 
violència sexual a 
l'egipte post-
revolucionari. Susana 
Galán 

Taula de 
comunicacions 

 

El emprendimiento 
¿Es cosa de 
hombres? Anna 
Pérez-Quintana, 
Esther Hormiga. 

 

Una aproximación a 
las políticas activas 
de empleo desde el 
personal técnico 
Vicky Martín 
Herreros, Inma 
Pastor Gonzalez 

 

Instal·lades a la 
bretxa. Eva Pons 
Parera, Núria Pumar 
Beltrán 

 

Madres 
“administradoras” o 
“mujeres” 
ciudadanas. Un 
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Actuals resistències 
patriarcals que 
interfereixen en els 
processos de 
recuperació: Des de 
l’experiència de 
treball amb i per 
dones que han estat 
o estan en situacions 
de violència 
masclista. TAMAIA 
Viure sense violencia. 
SCCL 

 

Opresiones y 
resistencias: las 
mujeres con 
diversidad funcional 
ante la violencia. 
Andrea García-
Santesmases 
Fernández, Asun Pié 
Balaguer 

 

Moderadora: 
Genoveva Sastre 

 

recorrido por la 
relación entre 
mujeres y políticas 
públicas en 
Argentina. Claudia C. 
Anzorena 

 

Moderadora: Teresa 
Cabruja 

 

Eix 6 

 

Aula 208 
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Eix 2 

 

Aula 204 

17:30h-18h Pausa - cafè.  

18h-20h Conferència: “Kurdish women's revolution in science: Jineology as a new paradigm” a càrrec de Meral Cicek, Kurdish Women's 

Relations Organization (REPAK) (Aula Magna) 

Presentació i moderació: Maria Rodó de Zarate i Maria Mena 

20h-20:30h Homentatge-recordatori a Francesca Bartrina, Ana Isabel Garay i Ariadna Aguilera  

 

Divendres, 10 de juliol, 2015 

Exposició al Hall durant el dia de Peliagudes (Col·lectiu Peliagudes) 

 

9:30h-11:30h Taula de debat 

 

Reproducció assistida, 
polítiques i drets 
reproductius en una 
societat globalitzada. 
Anna Morero Beltran. 
Rosa M. Frasquet Aira, 
Sílvia Alberich, Maria 
Rodó de Zárate, Marta 

Taula de 
comunicacions 

El impacto de género de 
la ordenanza del 
civismo de Barcelona 
sobre las mujeres que 
ejercen prostitución. 
Paula Arce Becerra 

Miedo al crimen y 
género: ¿socializando 

Taula de debat 

 

Generitzar la docència 
universitària. Tània 
Verge, Triny Donoso, 
Montserrat Rifà, Maria 
Prats, Laura Duarte 

 

Taula de 
comunicacions  

 

Ley Orgánica 1/2004 
contra la violencia de 
género, tecnología de 
poder, subjetividad. 
Jenny Cubells Serra, 
Andrea Calsamiglia 

Taula de 
comunicacions 

 

La feminización 
simbólica de los 
hombres con 
diversidad funcional, 
un cuestionamiento a 
la masculinidad 
hegemónica. Andrea 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

Posa.  

 

Eix 2 

 

Aula 203 

en la violencia simbólica 
para limitar a las 
mujeres?. Sara Martínez 
López, Núria Vergés 
Bosch 

Processos, iniciatives 
col·lectives en moments 
de crisi. Beneficis 
psicosocials de la 
participació. Carme 
Alguacil Punzano 

Experiències en el 
treball de prevenció de 
l’abús sexual entre 
adolescents. Noemí 
Elvira, Belén Varela 

Moderadora: Pablo 
Monerris 

Eix 3 

 

Aula 205 

Eix 1 

 

Aula 203 

 

 

Cuando la violencia 
de género se llama 
Misericordia. El caso 
del convento-cárcel 
de las Egipcíaques. 
Livia Motterle 

 

Discriminación y 
marginalidad de las 
mujeres 
encarceladas. Irene 
Pérez Morral 

 

Violencias 
patriarcales 
institucionalizadas 
hacia mujeres 
inmigrantes en 
tiempos de 
“austeridad”. Fca 
Nicole Schmal-
Cruzat, Teresa 
Cabruja-Ubach 

 

Moderadora: Natalia 

García-Santesmases 
Fernández 

 

Repensar la 
masculinidad desde 
la adolescencia. 
Experiencias de 
trabajo a través de 
cartografías 
colaborativas en red. 
Andrea Olmedo Rio, 
Margot Mecca 

 

Fronteres difuses. Els 
límits entre els espais 
públics i privats al 
món de la parella. 
Núria Becerra 
Vilatovà 

 

Presentació de les 
potencialitats de Drac 
Màgic per a la 
recerca. 

 

Moderadora: Andrea 
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Rodríguez Di Tomaso 

 

Eix 2 

 

Aula 204 

García-Santesmases 
Fernández 

 

Eix 3 i 4 

 

Aula 207 

11:30h-12h Pausa-cafè 

12h-14h Taula de 
comunicacions 

 

Teoria queer i 
biopolítica: una nova 
aliançá. Andrés 
Armengol Sans 

 

Los cuerpos de las 
mujeres jóvenes en la 
costa del Pacífico y el 
Golfo de México: sus 
articulaciones de 
género, raza y 
sexualidad. Nélyda 
Solana Villanueva 

Taula de debat 

 

Les violències 
masclistes en els 
moviments socials: 
particularitats ii eines 
per a la intervenció. 
Rubén Sánchez Ruiz, 
Maria Mena, Oriol 
Ginés, Begoña Casado, 
Bárbara Biglia 

 

Eix 2 

 

Aula 204 

Taller de dansa 

 

Tango queer. M. Jimena 
Martinez Berruete, 
Carmen M. Hergos, 
Dafne Saldaña 

 

Eix 4 

 

Aula 206 

Taula de 
comunicacions 

 

Gentalent: una 
recerca per a 
fomentar la inclusió 
de les dones en les 
tecnologies. Ana M. 
González Ramos, 
Elisabet Almeda 
Samaranch,Núria 
Vergés Bosch 

 

El procés 
d’autoinclusió de les 
tecnoartistes en les 
TIC. Una aproximació 

Taula de 
comunicacions 

 

És el feminisme 
independentista 
català una proposta 
postcolonial i queer? 
Repensant 
genealogies i situant 
conceptes. Maria 
Rodó de Zárate 

 

La relació entre 
categories en la 
teoria sobre la 
interseccionalitat: 
anàlisi i noves 
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Trayectorias de 
personas trans en 
relación al mundo del 
trabajo en Uruguay. 
Noelia Correa, Luis 
Leopold 

 

 

Moderadora: Susanna 
Tavera 

 

Eix 4 

 

Aula 206 

des de Catalunya. 
Núria Vergés Bosch 

Reflexiones sobre el 
concepto de inclusión 
social. Algunos 
aportes desde la 
teoría feminista. 
Javiera Cubillos 
Almendra 

Peripheral 
Worldscapes in 
Circulation. Towards 
a Productive 
Understanding of 
Untranslatability. Doro 
Wiese 

 

 

Moderadora: Mònica 
Borrell i Núria Vergés 

 

Eix 6 

 

Aula 208 

propostes. Marta 
Jorba Grau, Maria 
Rodó de Zárate 

 

Feminismo, 
populismo y 
hegemonía. 
Reflexiones sobre 
una tensión 
productiva. Cristina 
Vega Solís, Lucrecia 
Saltzman 

 

L’Observatori IQ: 
Dones, homes i la 
vida quotidiana. 
Maria de la Fuente, 
Helena Castellà, 
Mireia Díaz 

 

Moderadora: Maria 
Rodó de Zárate 

 

Eix 5 
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Aula 207 

14h-16h Dinar-Recorregut històric pel Raval amb Susanna Tavera 

16:00-18:00h 

 

Plenari amb conclusions per cada eix de treball: Nous reptes pel feminisme en l’acció i la investigació (Aula Magna) 

Moderació: Maria Mena, Anna Morero, Rosa Ortiz, Maria Rodó, Natàlia Rodríguez, Núria Vergés 

Cloenda: Elisabet Almeda i Susanna Tavera 

18:00h-19:15h Conferència “Teoría Crip: sexualidad, discapacidad, queer, y globalización” a càrrec de Robert McRuer (Activista i profesor en el 

George Washington University) (Aula Magna) 

Presentació i moderació: Andrea García-Santesmases Fernández i Pablo Monerris 

19:15-20:30h Projecció audiovisual de “Yes, we fuck!”  (Aula Magna) 
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Annex 2.- Conclusions per eixos de les III Jornades de Recerca de l’iiEDG 

 
Resum eix 1: Institucions, col·lectius i intervencions pel benestar: educació, 

salut i altres espais de benestar 

Aquest eix ha recollit totes aquelles intervencions realitzades en el marc de la 

intervenció feminista des de les institucions públiques o des d'entitats privades, 

ONG's, moviments socials, etc., en àmbits com l'educació, la sanitat, els canvis 

legislatius, l’accés a l'habitatge, etc. 

Les persones ponents en aquest eix provenien en efecte de les administracions 

públiques, els moviments socials, l’acadèmia i les onegés. El gruix de les 

intervencions s’han desenvolupat en temes relacionats amb la salut i concretament en 

l’àmbit de les maternitats. Si bé les maternitats sempre han estat un eix central en els 

feminismes amb la intervenció de les tècniques de reproducció assistida (TRA) 

l’escenari es complica. Alguns debats centrals d’aquest eix han estat: 

 Continuen sent necessaris protocols que respectin l’embaràs i el part i el 

necessari i absent acompanyament després del part. 

 Pel que fa a les TRA, tradicionalment ha estat potestat de la sanitat privada i 

de l’heterosexualitat, però la creixent demanda de dones que lesbianes i/o 

sense parella que reclamen el dret a les TRA com a part de la sanitat pública 

ha interpel·lat aquesta “tradició”. El fet que les TRA a la sanitat pública només 

siguin destinades a atendre problemes de fertilitat de parelles heterosexuals, fa 

pensar en a qui se li atorga el dret a la maternitat? Qui són les persones 

legalment reconegudes per al gaudi d’aquest dret? En quines condicions? 

 En aquesta línia, els protocols que s’apliquen a dones lesbianes i/o sense 

parella que no tenen cap problema de fertilitat però que recorren a la 

inseminació com a forma d’accedir a la maternitat, entren en tractaments 

excessivament medicalitzats i innecessaris en molts casos, per tant, de nou, 

veiem com i tot i que l’atenció que reben és aleatòria i els protocols no les 

tenen compte. 

 En un escenari semblant irromp la gestació subrogada coneguda 

col·loquialment com a ventres de lloguer, que afegeix al debat dels drets 

sexuals i reproductius la dimensió global. De nou es planteja el dret a la 

maternitat i la paternitat exclusivament per aquelles persones que poden 
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pagar-la. A més a més, el fet que l’Estat espanyol no es responsabilitzi de cap 

manera sobre aquesta pràctica té diverses implicacions com ara, la 

desprotecció de les dones que treballen com a gestants en racons del món on 

els DSiDR no estan garantits i la desprotecció de menors nascuts a través de 

gestació subrogada que a l’arribar a l’Estat espanyol no poden gaudir dels 

drets bàsics, així com tampoc les seves famílies. 

 Per tant, un cop més els anomenats “nous models familiars” i les TRA 

interpel·len els feminismes i les polítiques publiques que necessiten donar 

resposta a la diversitat de situacions en l’escenari de les maternitats i 

paternitats.  

Eix 2: Violències patriarcals 

 

A l'eix 2 titulat "violències patriarcals": van haver propostes de taller sobre abús 

sexual, una taula sobre dones en presons, una altra sobre reproducció assistida, 

polítiques i drets reproductius i una altra sobre violències masclistes dins dels 

moviments socials. A les taules de comunicacions, els temes que han estat presents 

en relació a les violències masclistes han estat tant: vinculats a l'àmbit institucional, 

sobretot al jurídic penal com també al voltant de les relacions de parella, a les 

experiències de recuperació en situacions de maltractament, a l'autodefensa com a 

estratègia i a les opressions i resistències davant la violència de les dones amb 

diversitat funcional. 

 

Breu punteig d'apunts que s'han recollit sobre les qüestions que s'han tractat en les 

taules de comunicacions en tant idees per seguir insistint, aprofundir i continuar 

debatent: 

 

 On hi ha opressió masclista sempre hi ha resistència de les dones. La 

importància de potenciar la construcció de xarxes locals i mundials, de 

solidaritat, autodefensa, autoorganització de dones contra l'opressió i violència. 

 Visibilitzar l'opressió que recau sobre dones amb diversitat funcional. 

 Potenciar una millor formació de les i els professionals que estan treballant en 

la identificació de la violència contra les dones i en la seva recuperació. 

 Importància de seguir reconceptualitzant categories com: agressió, víctima, 

agressor, protocols, etc. Insistir en la deconstrucció dicotòmica d'aquestes i 
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altres. Posar l'accent en les situacions de vulnerabilitat més que en perfils (per 

exemple en serveis d'atenció al maltractament a nivell institucional) on se 

segueix sancionant a les dones; segueix sent important atendre per exemple 

com són implementats els protocols institucionals i lleis, perquè en la pràctica 

reprodueixen tot el contrari al que diuen. 

 Visibilitzar les violències masclistes dins dels moviments socials. Dificultats per 

revisar les pròpies dinàmiques dels moviments. Com treballar-sense que afecti 

negativament els moviments socials, sense que es desmuntin, ja que el que 

volem és reafirmar-los no que es desarmin. Deconstruir els mites que estan al 

voltant de que no hi ha violències dins dels moviments socials. Dotar-nos 

d'eines com moviments socials per prevenir i treballar les violències i que 

aquestes vagin més enllà del que es fa des de les polítiques públiques (s'ha 

parlat de protocols d'actuació davant de situacions de violència). Amb quines 

eines comptem? I insistir en la construir eines creatives. I com les dones dins 

dels moviments socials ens empoderar-nos amb eines i mecanismes per fer 

front a les violències masclistes. 

 Altres reptes en relació als moviments socials tenen a veure amb ¿quines 

relacions s'estableixen amb les institucions i sobretot amb els serveis de suport 

enfront de les violències masclistes? 

 Dificultats d'escriure en les investigacions sobre les les situacions de violència, 

de donar compte de manera escrita de les emocions, per exemple. 

Experiències de teatre fòrum i d'altres que obren camins per seguir pensant al 

voltant d'això. 

 Seguir recuperant històries oblidades, la importància de construir memòria 

social de les dones. 

 Insistir en les noves i velles formes de criminalització de la pobresa / 

higienisme patriarcal. 

 

Eix 3: Contextos i espais 

Com a sumari d’aquest eix es van comentar alguns aspectes que s’havia tractat 

intentant evitar solapaments amb altres eixos. Per això el sumari es centra en 4 punts 

que incideixen en els reptes que tenim al davant. 

Privat/públic 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

Gran part de les activitats que desenvolupen les dones resten i/o es consideren de 

l’àmbit privat, des de les activitats de cura com altres exemples que s’ha vist exposats 

com la depilació que s’ha de fer al lavabo. En aquest sentit, s’ha reflexionat sobre els 

impactes de romandre en l’àmbit privat i el reptes de buscar fórmules per a donar 

valor a aquestes activitats i visibilitzar-les. 

En canvi, l’àmbit públic, que gaudeix de privilegis respecte el privat, encara resta 

reservat per els homes i les dones s’hi troben excloses. En aquest sentit en les 

jornades s’ha reflexionat sobre les exclusions de les dones de determinats àmbits, 

també de les tecnologies, i s’ha demanat treballar de cara a reforçar i visibilitzar les 

autoinclusions de les dones. 

En aquest sentit, un repte conjunt seria la visibilització del treball de les dones. 

 Recuperació de la memòria històrica 

Justament de cara a facilitar aquesta visibilització i aprendre de forma conjunta dels 

feminismes passats i encarar-ho cap al futur, des de diverses propostes, s’ha reiterat 

la necessitat de recuperar la memòria històrica de les dones i dels feminismes i en 

cadascun dels àmbits d’activitat humana com, per exemple, alguns clarament 

invisibilitzats com el treball a preu fet tèxtil que les dones feien a casa i que ha facilitat 

la mobilitat social de les seves filles. 

 Transdisciplinarietat 

Per a fer-ho hem vist propostes des de diverses disciplines i tenim molts reptes al 

davant de cara a fomentar la transdisciplinarietat. De fet, amb les jornades s’ha 

constatat la necessitat i adequació de treballar des dels àmbits artístics que faciliten la 

creativitat, la inclusió de nous imaginaris i noves possibilitats d’impacte. Hem pogut 

gaudir de miscel·lànies artístiques i exposicions que a través d’altres formats i 

llenguatges s’entrellacen amb els continguts i preocupacions feministes d’altres 

disciplines. 

 Decolonialisme 

Finalment, diverses propostes de les jornades han plantejat la necessitat de treballar, 

situar-nos i orientar-nos cap al decolonialisme. Es planteja doncs com a repte el 

diàleg decolonial feminista, sobretot entre els Països Catalans i Llatinoamèrica. 

Eix 4: Cossos i identitats 
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Aquest eix va tractar sobre qüestions relacionades amb la construcció i deconstrucció 

de gèneres i sexualitats, centrant el debat en la corporalitat i les identitats de gènere i 

sexuals. Les discussions i presentacions van ser tant des d’una perspectiva teòrica, 

com de les propostes dels moviments socials i de les pràctiques quotidianes. 

Les sessions es van centrar en la biopolítica i els efectes sobre els cossos, les 

masculinitats, l’anàlisi de les experiències de cossos diversos com dones joves, trans 

o homes i en pràctiques corporals com la dansa. 

Algunes de les reflexions que van sorgir van ser en relació a la importància de la 

performativitat en els rols de gènere, les possibilitats d’una aproximació des del 

psicoanàlisi o l’encaix de les teories queer per a tractar qüestions relacionades amb 

les identitats. En relació al cos, es va destacar la seva centralitat com a espai polític. 

Un espai travessat per opressions i violències però també una font de resistències, 

plaer i un mitjà per a la creació artística. Pel que fa als debats sobre les masculinitats, 

es va posar de relleu la necessitat de pensar en els gèneres més enllà dels cossos de 

les dones, veient com les masculinitats són també construïdes i desconstruïdes. Amb 

aquest eix es va identificar com a repte la necessitat de tractar els cossos com a 

espais polítics, i de parlar sobre identitats i categories de formes que no essencialitzin 

però que alhora permetin l’acció. 

Eix 5: Feminismes 

Aquest eix va tractar sobre qüestions relacionades amb les epistemologies i 

metodologies feministes i l’ús de certs conceptes de la teoria feminista. També es van 

presentar eines de ràdio, de teatre de l’oprimit, etc. en els tallers i a les taules de 

comunicacions que permeten construir pràctiques feministes des de l’acció i 

incorporant eines que permetin interpel·lar el cos, el discurs i les emocions. I per 

últim, es van generar debats sobre la relació entre acció i investigació, institució-

carrer, etc. 

Les sessions es van centrar en l’ús de metodologies feministes en la docència, la 

investigació i l’acció,  la reflexió sobre conceptes com interseccionalitat, postcolonial i 

la seva aplicació en estudis i pràctiques feministes, la relació entre populisme i 

feminisme i noves eines per l’anàlisi de les relacions de gènere com l’Observatori IQ o  

per l’acció i la intervenció com les ràdios lliures o els teatrefòrums. 
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Algunes de les reflexions extretes en aquest eix com a reptes a afrontar pel feminisme 

van ser:  

 La necessitat de cercar noves metodologies d’anàlisi que superin l’anàlisi del discurs 

que no permet donar compte sovint de la part més emocional de les relacions i del 

cos i que, des d’un punt de vista feminista, es considera vital poder incorporar-ho. 

 Les dificultats de sistematitzar l’anàlisi de la informació recollida sobre el cos i les 

emocions sense caure en reduccionismes discursius, és a dir, com analitzem allò 

que passa en els cossos sense recórrer a la paraula que sovint no dóna compte 

de tot allò que es desitja. Aquí també es va expressar la dificultat de transmetre-ho 

a nivell científic quan els principals vehicles de difusió científica és precisament el 

discurs (articles, llibres, etc.). 

 La necessitat de començar a repensar també què implica partir d’una epistemologia 

feminista a l’hora de fer docència, no només a nivell de continguts, sinó també 

metodològicament, que es considera l’assignatura pendent (repensar les relacions 

de poder a l’aula, les dinàmiques que establim, què implica partir de la cura a 

l’hora de fer docència, on queden les emocions, el lligam entre teoria i pràctica, 

etc.). 

 La potencialitat de les metodologies que parteixen de l’experiència i de les pròpies 

pràctiques per la transformació de les relacions de poder de gènere i l’exploració 

de noves formes d’intervenció i acció creatives i que permetin no només 

deconstruir el gènere, sinó també permetin donar alternatives i posar-les en 

pràctica com el teatre de l’oprimit, per repensar les pròpies pràctiques i com a 

forma de lligar teoria i acció. 

 La necessitat de seguir repensant què implica la coconstrucció de coneixement des 

de tots els àmbits (la docència, la investigació i l’acció feministes), treballant des 

de metodologies que permetin aquesta possibilitat de treball col·lectiu (narratives 

col·lectives, teatrefòrums, etc.). 

 La necessitat de crear espais i canals que permetin major interrelació i intercanvi 

entre el món de l’acadèmia i l’acció i la necessitat de superar aquesta dicotomia, 

donant èmfasi a la construcció de coneixement que es dóna en espais feministes 

fora de l’acadèmia i lligant la producció de coneixement  dins l’acadèmia amb 
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l’acció i les intervencions que es duen a terme fora, construir espais conjunts de 

coneixement i acció. 

 El repte de seguir repensant certs conceptes i teories que s’utilitzen des del 

feminisme, sent conceptes en continuo qüestionament i que necessiten ser situats 

en diferents contextos. Exemples d’aquestes necessitats és la necessitat de 

pensar la postcolonialitat des d’una perspectiva situada i crítica o, l’aposta 

d’analitzar la interseccionalitat des de la unitat de l’experiència per una comprensió 

més profunda de les relacions interseccionals. 

 Una altra qüestió important a pensar pels feminismes avui és al relació entre 

moviments socials feministes i institució, fent front a debats sobre la relació entre 

ambdós en un moment de propostes d’emergència de noves propostes 

institucionals populistes, d’esquerres i rupturistes. Alguns reptes són plantejar-se 

les tensions entre feminisme i populisme, els encontres i desencontres entre 

dinàmiques institucionals i dinàmiques del moviments socials, la capacitat de 

transformació des de la institució, etc. 

Eix 6: Treballs i ocupació: precarització, exclusions i alternatives 

Les propostes d’aquest eix van girar entorn el treball de cures, tant des de la seva 

vesant teòrica com pràctica. Hi van haver tant presentacions de treballs de recerca 

dins l’àmbit universitari, com presentació d’experiències d’acció i investigació no 

acadèmiques. Algunes de les idees que van aparèixer van ser: 

 Importància d’enllaçar les microhistòries amb la macroeconomia, mostrant com el 

capitalisme global i les polítiques neoliberals fan us del treball que realitzen sobre 

tot les dones en l’espai domèstic i comunitari. En aquest sentit es va presentar un 

taller sobre el TTIP (Tractat de Transatlàntic de Comerç i Inversions) que suposa 

una intensificació de l’atac que fa el capitalisme de la vida i es van mostrar també 

propostes que mostraven com les retallades preses un cop va iniciar l’actual crisi 

financera es sustenten sobre el treball de cures i tenen conseqüències sobre la 

organització d’aquest treball a les llars. 

 Importància de conèixer més i estar alerta sobre el control i mercantilització dels 

cossos de les dones i la seva capacitat reproductiva 
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El principal repte és com canviar aquesta realitat d’atac a la vida, mercantilització del 

cossos i desvalorització del treball de cures. Algunes de les idees que van aparèixer 

van ser: 

 Creació d’espais de coneixement crític i feminista fora i dins de la universitat pel que 

fa a l’economia i encaminats a la transformació social. Algunes de les propostes 

que es van presentar d’aquests espais van ser Entesa pel Decreixement i el 

Seminari d’Economia Feminista de Barcelona 

 Revalorització del treball de cures mitjançant propostes com la Vaga de Totes que 

es dirigeixen a la visibilització d’aquest treball i a la resignificació de conceptes 

com el de vaga; o mitjançant recollir testimonis de dones que cuiden de persones 

dependents 

 Proposta d’un nou repartiment del treball dirigit a la sostenibilitat de la vida de la ma 

d’Entesa pel Decreixement 

 Importància de crear formes cooperatives de producció. Silvia Federici, a la 

conferència inaugural, va mostrar la rellevància d’estudiar i conèixer com les 

dones excloses del desenvolupament capitalista desenvolupen formes 

comunitàries de producció així com maneres alternatives de cura. En aquest 

sentit, en el debat es va mostrar la importància de reconèixer les lluites i 

alternatives tant presents com passades, fent un exercici de memòria històrica 
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Annex 3.- Conveni iiEDG-ICD (captura 1era pàgina) 
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Annex 4.- .- Documentació per la intervenció en el Seminari Internacional de Clausura del 
Projecte FEGES 
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Annex 5: Programa FEGES, Colòmbia 
 

Del 8 al 11 de septiembre de 2015 

Alianza Colombiana 

 



iiEDG |MEMORIA 2014-2015 

 

 

Miércoles 9 de septiembre 

Lugar: Auditorio 1er piso – Sede Norte. Universidad Central 

8:00 a 8:30 Registro y recepción 

8:30 a 9:00                                                   Palabras de apertura  

9:00 a 9:45 Conferencia inaugural  

Análisis de los procesos de Institucionalización en la Educación Superior 

Ana Gabriela Buquet Corleto. Directora Programa Estudios de Género.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

9:45 a 10:00  Preguntas 

10:00 a 

10:15 
Café 

10:15-11:45  Iniciativas para la equidad de género e inclusión social en la educación 
superior 

 El proyecto Equality: retos y estrategias 
Ana Rosa Ruíz Fernández. Coordinadora proyecto Equality. Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

 Inclusión en educación superior e interseccionalidad: la propuesta del proyecto 
Miseal 

Luz Gabriela Arango Gaviria, Directora Escuela de Estudios de Género.Universidad 
Nacional de Colombia 

 Fortalecimiento de la equidad de género en la educación superior: oportunidades y 
aprendizajes del proyecto Feges     

Lya Yaneth Fuentes Vásquez, Directora Nacional Proyecto Feges. Universidad Central 

11:45 a 

12:30 

Preguntas 

12:30 a 

14:00 
Receso para almuerzo  

14:00 a 14:30  Conferencia central  

El Proyecto FEGES: cooperación internacional universitaria desde una perspectiva de género y 
diversidad. 

Marike van Gijsel, Asesora Proyecto Feges. Universidad Utrecht, Holanda 

14:30 a 14:45  Preguntas  
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14:45 a 15:30 Panel Estrategias de formación y sensibilización para la inclusión 

Panelistas:  

 

• Betulia Jiménez Escobar 
Universidad Central 

 

Logros y aprendizajes de los procesos de formación 
adelantados en el Proyecto Feges. 

 

• Yolanda Puyana Villamizar 
Universidad Nacional 

 

Reflexiones sobre los procesos de formación y sensibilización 
con el personal docente y administrativo de la UN. 

 

• Alfonso Conde Rivera 

Universidad Autónoma 

 

Perspectivas de la integración de los objetivos de Feges a los 
procesos de formación en la educación media. 

Moderadora:  Ana  Rosa  Ruíz  Fernández 

15:30 a 15:45 Preguntas 

15:45 a 16:00 Café 

16:00 a 16:45 Panel Percepciones sobre equidad de género e incidencia en programas 
curriculares 

Panelistas: 

 

 Sam Sam Boering 

MDF Training & Consultancy 

 

Encuesta de percepción sobre equidad de género y enfoque 
diferencial de derechos.  

• Nayibe Peña Frade 
Universidad Autónoma de 
Colombia 

 

Percepciones sobre equidad de género y enfoque diferencial 
de derechos en IES.  

 

• Leticia Montero Torres 

Universidad Industrial de 
Santander   

 

Transversalización de la perspectiva de género en 
programas académicos en la UIS.  

• Juan David Parra Orozco 

 
Experiencias dentro del aula: incorporación del enfoque de 
derechos en el curso Razón Sensible. 
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Moderadora: Teresa Cabruja Ubach, iiEDG 

17:45 a 18:00 Preguntas 

18:30 Concierto Cantoría Cuarto Menguante 

Copa de vino 

 
Jueves 10 de septiembre 

Lugar: Auditorio Margarita González – Edificio Rogelio Salmona. Universidad Nacional de 
Colombia 

8:00 a 8:30 Bienvenida 

8:30 a 9:30 Panel Estrategias de Educomunicación y Cultura Institucional 

Panelistas: 

• Mónica Tobón Coral 
Consultora 

 

Caleidoscopio: juego para transformar las miradas de género  

 

• Adriana Flórez Escobar 

Universidad Central 
Publicidad incluyente. Un reto para la formación de 
estudiantes.  

 

• Helga Moreno Collantes 
Universidad Industrial de 

Santander 

Estrategia Educomunicativa  Repasos, para tratarnos de 
igual a igual 

• Martha Lilia Mayorga y Carmen 
Elisa Melgarejo 

Universidad Autónoma de 
Colombia 

 

La equidad y el reconocimiento a la diferencia en la 
Universidad Autónoma  

Moderadora: Sonia Rojas Campos 

9:30 a 9:45 Preguntas 

9:45 a 10:00 Café 

10:00 a 10:45 Conferencia central 

La investigación y formación sobre género y mujeres: propuestas y 

reflexiones de actuación 

Teresa Cabruja Ubach, iiEDG,  
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Docente – investigadora iiEDG.  

Universidad de Girona, España 

10:45 a 11:00 Preguntas 

11:00 a 11:45 Panel Incidencia en políticas: hacia una mayor institucionalización 

Panelistas:  

• Raquel Méndez Villamizar 
Universidad Industrial de 

Santander  
 

Política Institucional de Equidad y Géneros en la UIS 

• Dora Isabel Díaz Susa 

Universidad Nacional de 
Colombia 

 

La política de equidad de género e igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres en la UN: avances y retos en su 
desarrollo. 

 

• Lya Yaneth FuentesVasquéz 
Universidad Central 

 

Acciones para incorporar el enfoque de género y diferencial 
de derechos en las políticas  de la Universidad Central. 

 

Moderadora: Ana  Gabriela  Buquet  Corleto 

11:45 a 12:00 Preguntas 

12:00 a 14:00 Almuerzo libre 

14:00 a 15:00 Las bibliotecas digitales: experiencias de democratización del conocimiento 

 

Panelistas: 

• Sonia María Valencia Grajales 

Universidad Nacional de Colombia 

 

Las bibliotecas digitales y el repositorio 
institucional del SINAB 

 

• Dora Isabel Díaz Susa 

Universidad Nacional de Colombia 
Voces insurgentes en el ciberespacio: Biblioteca 

Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta 

 

Moderadora: Yolima Amado Sánchez 

Espacio interactivo (simultáneo): 

Proyección en pantalla gigante del videoclip de la Biblioteca Digital Feminista. Interacción 
del público en acceso directo a la BDF. 
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15:00 a 15:15 Preguntas  

15:15 a 15:30 Café 

15:30 a 16:45Panel de cierre:  Horizontes y posibilidades de la equidad de género en la 
educación superior  

Panelistas:  

• Natalia Román Echeverry, Representante de la Embajada de Holanda 

 Helga Dworaczek Conde, Vicerrectoría Académica. Universidad Autónoma de Colombia  

• Aidé Perea Villamil, Vicerrectora Académica. Universidad Industrial de Santander 

• Diego Arango, Director Nacional de Bienestar. Universidad Nacional de Colombia  
 Luis Fernando Chaparro, Vicerrector Académico. Universidad Central 

Moderadora: Nina Alejandra Cabra Ayala 

16:45 a 17:00 Preguntas 

17:00 Cierre 
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Annex 6: Selecció de Powert Point presentat a Encontre FEGES 
(captura del PPT) 
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Annex 7.- Programa Curs ICPS 
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Annex 8 i 9 .- Treballs de Recerca Finals de Màster, curs 
2013-2014 i 2014-2015 i Entitats en las quals l’alumnat 
realitza les seves pràctiques
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Annex 10 i 11: Alumnat  de Nou Ingrés, curs 2013-14 i 2014-15, Màster 
Oficial EDGC 
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