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IIEDG...SOM I FEM 

 

ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

Els dies 7, 14 i 21 de juny tindrà lloc el Seminari d’Estudiants de Doctorat amb 

l’objectiu de promoure l'intercanvi i acompanyament de les diferents experiències 

investigadores dels i les estudiants adscrites al Doctorat Interuniversitari en 

Estudis de Gènere i promogut per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i 

Gènere (IIEDG). Les sessions es duran a terme a l’ICD (Pl.Pere Coromina 1) de 16h a 

18h. 

Cliqueu per descarregar-vos el programa 

 

 

L’investigador Santiago Ulloa López, doctorand en Ciències Socials de la 

Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, Mèxic, realitzarà una estància 

investigadora de quatre mesos a l’iiEDG a partir de setembre de 2017.  

 

El doctorand està realitzant una tesi titulada "Memoria, espacio e identidad sexual. 

La configuración de lo gay en la ciudad de Oaxaca" 

 

 

Us recordem que les IV Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis 

de Dones i Gènere: Gènere, Ciutadania i Política: Debats i Transformacions Socials 

és celebraran els dies 22, 23 i 24 de novembre coincidint amb el Seminari Final de 

la Xarxa d’Excel·lència GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-

71218-REDT).  

Per descarregar-vos el call for paper ckiqueu el link: call for paper IV Jornades-

Seminari Final GENCPOLIS.  

 

 

 

El dia 2 de juny de 2017, dins de l’acció dinamitzadora de Redes de Excelencia: 

RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Políticas" (FEM2015-71218-REDT) va tenir 

lloc la Jornada “Prostitució i Ordenances Municipals”. 

La Jornada es farà a la Biblioteca Jaume Fuster (Pl.Lesseps, 20-22, Barcelona) 

Cliqueu per descarregar-vos el cartell i el programa 

 

 

ACTIVITATS 

MEMBRES IIEDG 

 

 

 

El dia 3 de juny a les 9:30h al Cosmocaixa (Isaac Newton, 26 – Barcelona), la 

investigadora del Grup Antígona Cristina Fernández Bessa va participar en el 6è 

Congrés "Migracions, Exili i Refugi: Drets Humans i Salut Mental" intervenint a la 

taula rodona "Migracions, fronteres i vulneració de drets". 

 

https://www.iiedg.org/ca/doctorat/programacionseminariodoctorands.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/PreprogramaIVJornadesdeRecerca.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/PreprogramaIVJornadesdeRecerca.pdf
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/
http://antigona.uab.cat/index.php/2017/05/09/jornada-prostitucio-i-ordenances-municipals/
http://antigona.uab.cat/wp-content/uploads/2017/05/Cartell_jornada_prostituci%C3%B3.pdf
http://antigona.uab.cat/wp-content/uploads/2017/05/Programa.pdf
http://www.fccsm.net/6e-congres-catala-de-salut-mental/programa-del-6e-congres/
http://www.fccsm.net/6e-congres-catala-de-salut-mental/programa-del-6e-congres/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 3 de juny a les 11:30h la investigadora del Grup Antígona Maria Barcons 

Campmajó, va participar en la Jornada Feminista de Podemos Aragón intervenint a 

la taula rodona sobre Prostitució 

La Taula Rodona tindrà lloc a la sede de Podemos Aragón, en la C/Aznar Molina, 1, 

local 3 (Zaragoza) 

 

 

Els dies 8 i 9 de juny el grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) 

organitza les XVI Jornades d’Història del Treball “Crisi i reconstrucció dels 

mercats de treball durant la industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica” 

Cliqueu per descarregar-vos el programa 

 

 

Els dies 3, 4 i 5 de juliol tindrà lloc el curs Perspectives Trans en la Infància i 

l’Adolescència: Reflexions per Abordar la Diversitat de Gènere en els Àmbits 

Educatius en les que participa el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la 

UVIC-UCC  

El curs es realitzarà a Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. C de 

Sant Pere més Baix 7 en horari de 10h a 14h  

Cliqueu per més informació i inscripcions   

 

 

Durant el mes de juny dins dels actes, repartits pels diferents districtes de 

Barcelona, del projecte “en moviment [s]. dones de Barcelona. 40 anys i més. 1976-

2016, tindrà lloc:  

Districte de Sant Andreu (Casal de Barri del Congrés i els Indians Manigua, 25-35) 

Exposició: Del 1 al 31 de juny 

Taula Rodona:  

 - Les dones canvien els barris i la ciutat a càrrec de Maria Lluisa Serralta, Maruja 

Ruiz Modera: Eva Fernandez Lamelas 

 1 de juny 18h Casal de Barri del Congrés i els Indians Manigua, 25-35 

 - El dret a una vida digna. Drets de les dones, drets humans i justícia social: passat, 

present i futur a càrrec de àngels Rabada, Núria Casals. Modera: Cristina Carrasco 

 8 de juny 18h Casal de Barri del Congrés i els Indians Manigua, 25-35 

 Cinefòrums: 

 - Norma Rae, Martin Ritt, 1979.113’ 

 Dia 6 de juny 18h Casal de Barri del Congrés i els Indians Manigua 25-35  

 - Alcem-nos! Una història del moviment d’alliberament de les dones, 1970-1980. 

Carole Roussopoulos, 1990, 90’ 

 Dia 13 de juny 18h Casal de Barri del Congrés i els Indians Manigua, 25-35 

 

 

 

Els dies 20, 21 i 22 de novembre tindrà lloc la Training School “Thinking with 

agency – towards a materialization of a new materialist polítics” que forma part de 

https://aragon.podemos.info/podemos-aragon-organiza-sus-terceras-jornadas-feministas-los-proximos-2-y-3-de-junio-en-zaragoza/
https://aragon.podemos.info/podemos-aragon-organiza-sus-terceras-jornadas-feministas-los-proximos-2-y-3-de-junio-en-zaragoza/
http://www.ub.edu/tig/
http://www.ub.edu/tig/
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/programa%20XVII%20definitivo.pdf
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/perspectives-trans-en-la-infancia-i-ladolescencia-reflexions-abordar-la-diversitat
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/perspectives-trans-en-la-infancia-i-ladolescencia-reflexions-abordar-la-diversitat
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/perspectives-trans-en-la-infancia-i-ladolescencia-reflexions-abordar-la-diversitat
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-estiu/perspectives-trans-en-la-infancia-i-ladolescencia-reflexions-abordar-la-diversitat
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca


 
 

l’acció ISCH COST IS1307 New Materialism: Networking European Scholarship on 

'How Matter Comes to Matter en el que participa la investigadora de l’iiEDG Ana 

Maria González del grup de recerca Gènere i TIC. 

 

 

Presentacions de llibres, lectures de tesis, exposicions i noves publicacions:  

 

 El grup de recerca Gènere i TIC de la UOC publicarà el llibre: Sáinz , M. 

(Coord.) (2017): ¿Por qué no hay más mujeres STEM? Se buscan 

ingenieras, físicas y tecnólogas. Madrid: Editorial Ariel. 

La presentació tindrà lloc el dia 28 de juny a la Seu de Telefónica de Madrid 

(C/Fuencarral 3)  

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS, 
CONVOCATÒRIES I 

INFORMACIONS 
 
 
 

 
 
Convocatòria del Premi Francesca Bartrina al millor TFG en estudis de gènere, que 

enguany arriba a la 3e edició. S'hi poden presentar treballs de final de grau 

elaborats en qualsevol de les universitats catalanes durant el curs 2016/17.  

---- 

Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) - AGAUR 

Data limit de presentació: 30/06/2017 

___ 

Ajuts a la recerca RecerCaixa 2017- 13782 - Recercaixa-ACUP 

Data límit presentació: 02/07/2017 

___ 

Ajuts a la Recerca: B- Debate International Center for Scientific Debate Barcelona. 

Data límit presentació: 21/06/2017 
 

 
CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 
CURSOS 

 

 

El dia 6 de juny des de les 17h a l'Associació Cultural Casa Orlandai (c / Jaume 

Piquet, 23, Davant de l'estació FGC Sarrià), es realitzarà la setena i última sessió 

del Cicle de Jornades Perspectives critiques i Feministes en la Investigació i 

Intervenció Psicosocial 

___ 

 

Els dies 9 i 10 de juny tindrà lloc la setena edició de la Escola Feminista d’Estiu 

organitzada per la Xarxa feminista, Ca la dona i activistes independents. L’Escola 

d’Estiu es realitzarà a Ca la Dona, c/Ripoll 25. 

Cliqueu per descarregar-vos el programa i el dossier 

___ 

 

Els dies 26 i 27 de juny tindrà lloc el II Congreso de Jóvenes Investigadorxs con 

Perspectiva de Género, organitzada pel  Instituto Universitario de Estudios de 

Género de la Universidad Carlos III de Madrid.  

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1307
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1307
http://biblioteca.uvic.cat/saapr/documents/Premi_Francesca_Bartrina_edicio2017.pdf
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-donar-suport-a-les-activitats-dels-grups-de-recerca-SGR
https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-sociales-humanidades/convocatorias
http://www.bdebate.org/ca/convocatoria-bdebate-2018
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2017/01/Programaprovisional_web.png
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2017/01/Programaprovisional_web.png
http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista
http://www.xarxafeminista.org/archives/900
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/seminarios/II_Congreso_Jovenes_con_perspectiva_genero
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/seminarios/II_Congreso_Jovenes_con_perspectiva_genero


 
 

El Congres es realitzarà a l’Edifici 14 Clara  Campoamor, Sala 14.0.11, Universidad 

Carlos III, Madrid 

 

 


