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IIEDG...SOM I FEM 

 

 

L’iiEDG s’ha adherit als comunicats de les nostres universitats 

condemnant la violència de l’1-O com no podia ser d’altra manera i fa 

explícit el rebuig de pràctiques polítiques i de poder patriarcals i 

androcèntriques que s’han d’erradicar de qualsevol convivència. 

 

 

ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

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.  

Podeu inscriure-us a les Jornades de l’iiEDG a través del link : goo.gl/FcxyA7 

 

 

 

3-10-2017 al 27-10-2017 Exposició “Com les dones van fer i fan història a 

Roquetes” impulsada pel Màster Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere 

(iiEDG) al vestíbul de la segona planta de la Facultat de Geografia i Història de la 

UB. Presentació de l’exposició 9-10-2017 a les 15:30h 

 

 

 

9/23-10-2017 i 6/9/15-11-2017 tindrà lloc al Palau Macaya el cicle d'activitats 

"Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents" on es donaran a 

conèixer els resultats finals de la recerca "Homes Cuidadors: reptes i oportunitats 

per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de la 

cura" dirigida per la Dra. Dolors Comas d'Argemir (URV) i la Dra. Diana Marre 

(UAB) i que ha estat finançada per RecerCaixa. 

 

S'han organitzat cinc sessions, amb tallers, conferències i taules rodones (vegeu 

programa)  

L'assistència és gratuïta, però és necessari inscriure's prèviament, ja que les places 

són limitades: 

 

- Si voleu assistir a algun dels tallers, cal enviar un correu a: 

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
http://goo.gl/FcxyA7
https://www.iiedg.org/ca/master
https://www.iiedg.org/ca/master
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/
http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/
http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes


 
 

recerca.homescuidadors@urv.cat,   indicant quins tallers són del vostre interès 

 

- Si voleu assistir a les conferències i a les taules rodones, cal fer la inscripció al 

següentenllaç: https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-

macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-

modelos-emergentes 

 

 

ACTIVITATS 
MEMBRES IEDG 

 

27-09-2017 va tenir lloc a Ca la Dona l’acte "Legitimitat, feminisme i referèndum” 

amb la participación de la Dra. Encarna Bodelón 

 

 

4/5/6-10-2017 tindrà lloc el XV Congrés d’Història de Barcelona Història de la 

prensa diària de Barcelona  

Hora: vegeu link 

Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Sala d'Actes Agustí Duran i Sanpere 

 

 

19-10-2017 tindrà lloc Jornada interdisciplinar de formació i Treball:  "Com 

expliquem Dret amb perspectiva de Gènere (s)? " organitzada per el Centre d' 

Estudis i de Recerca "Dones i Drets".  

Les investigadores del Grup Antígona que hi participen són: 

 “Metodologia i epistemologia feminista en el Dret” Dra. Encarna Bodelón, 

professora titular de Filosofia del Dret, Moral i Política.  

 “Les "altres": espais d' exclusió, discriminació i paternalisme als discursos 

històrico-jurídics” Dra. Olga Paz, professora agregada interina, Història del 

Dret i de les Institucions. 

 “Qüestionant els prejudicis” Dra. Montserrat Iglesias, professora acreditada 

Lectora de Dret Administratiu 

Hora: 10h-18h 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

  

20-10-2017 tindrà lloc la  Jornada de Recerca: Educació, Cultura i Escriptura 

femenina (1800-1950) organitzada per la Universitat de Vic- Universitat Central de 

Catalunya. 

Hora: 9:30 a 14h  

Lloc: Sala Segimon Serrallonga, UVIC-UCC 

 

 

27-10-2017 de 10 a 17.30h tindran lloc les Jornades “GENTALENT. Incorporant, 

retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les 

tecnologies” a la Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, Sala de 

Graus. 

Aquestes jornades es porten a terme en el marc del projecte GENTALENT finançat 

per la convocatòria Recercaixa 2014 i dirigit per la Dra. Ana M. González Ramos 

(IN3, UOC) i la Dra. Elisabet Almeda Samaranch (COPOLIS, UB). Per l’ocasió 

https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
http://xarxanet.org/agenda/legitimitat-feminisme-i-referendum
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/triptic_xv_congres_dhistoria_de_barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/triptic_xv_congres_dhistoria_de_barcelona.pdf
https://www.uvic.cat/agenda/jornada-de-recerca-educacio-cultura-i-escriptura-femenina-1800-1950
https://www.uvic.cat/agenda/jornada-de-recerca-educacio-cultura-i-escriptura-femenina-1800-1950


 
 

es presentaran i debatran els principals resultats del projecte, així com la situació 

de les dones en el sector tecnològic i els reptes i potencials de futur. 

Paral·lelament, comptarem amb l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones catalanes en 

l’àmbit de les tecnologies: passat, present i futur” i d’una videoinstal·lació de 

Donestech.  

Descarregar el programa provisional  

La inscripció a les jornades és gratuïta i inclou el dinar. 

Per tal de poder-hi assistir, és necessari omplir el següent formulari d’inscripció 

fins el 15 de setembre de 2017: goo.gl/v27nJM 

 

 

8-11-2017 tindrà lloc els Monòlegs científics- Científiques a prop, 

Hora: 19h 

Lloc: Restaurant La Monroe, que ens cedeix un espai. 

Per registrar l'activitat, prémer en aquest link i ompliu tots els camps. No oblideu 

resumir l'activitat i les vostres dades de contacte perquè segurament ens 

comuniquem amb vosaltres. 

L'activitat: Exposicions de 5-7 minuts valorades pel públic assistent. 

Els premis: Monòleg de contingut més divulgatiu, Monòleg més divertit i Monòleg 

més originalment exposat. 

Altres consideracions: No hi ha límits sobre temes ni àrees de coneixement. Tant el 

contingut com el llenguatge ha de ser respectuós i no fomentar els estereotips de 

gènere. 

 

9-11-2017 al  Rich Mix (Londres) tindrà lloc la Jornada Supporting Survivors of 

Sexual Violence in Universities – learning from pan-European practice organitzada 

per projecte  

Free registration (places limited) 

Tota la informació: http://usvreact.eu/es/conferencia/ 
 

 

Gatamaula Feminista han llençat una campanya de micromecenatge juntament 

amb Pol·len Edicions per a fer possible la publicació del llibre col·lectiu "Terra de 

ningú. Perspectives feministes sobre la independència!" Encarna Bodelon i Patsili 

Toledo del Grup Antígona són unes de les 47veus. 

http://vkm.is/terradeningu 

#47veus 

#Terradeningú 

Ens ajudeu a difondre-ho i hi participeu? 

Moltes gràcies! 

 

 

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

 

 22-09-2017 Samara de las Heras Aguilera, investigadora del Grup Antígona, 

va defensar la seva tesi doctoral titulada "Derecho y cuidados. Una mirada 

a la organización socio – jurídica de los cuidados desde el Feminismo 

http://www.ub.edu/copolis/wp-content/uploads/2017/07/ProgramaJornades_Gentalent.pdf
http://goo.gl/v27nJM
https://www.google.es/maps/place/La+Monroe/@41.3784206,2.1690441,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a258e24deebd:0xf37164beee245bad%218m2%213d41.3784206%214d2.1712328
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXGKrzUgUW6uZe7e9eWIIxdAoYiQ3_mtcUN3y4l4oESYK5FQ/viewform?c=0&w=1
https://www.richmix.org.uk/space/main-space
http://usvreact.eu/es/conferencia/
http://usvreact.eu/es/conferencia/
https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-survivors-of-sexual-violence-in-unversities-usvreact-tickets-36401399566
http://usvreact.eu/es/conferencia/
https://www.facebook.com/encarna.bodelon?fref=mentions
https://www.facebook.com/patsili?fref=mentions
https://www.facebook.com/patsili?fref=mentions
http://vkm.is/terradeningu
https://www.facebook.com/hashtag/47veus?source=feed_text&story_id=810890175746162
https://www.facebook.com/hashtag/terradening%C3%BA?source=feed_text&story_id=810890175746162


 
 

Jurídico"  

 27-09-2017 Rosa Ortiz del Grupo Copolis va defensar la seva tesi doctoral 

titulada Cadenas globales de cuidados, crisis y deudas. Un estudio de caso. 

 28-09-2017 Anna Morero del Grupo Copolis va defensar la seva tesi 

doctoral titulada Gestación subrogada en el Estado español. Una 

investigación teórico-empírica desde una perspectiva no androcéntrica 

  Marta Rivera e Isabel Álvarez (2017) Del enfoque mercantil a la centralidad 

de la vida, un cambio urgente para las mujeres. 

http://www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_W_2017_ENG_3.p

df (en anglès) 

http://www.righttofoodandnutrition.org/es/del-enfoque-mercantil-la-

centralidad-de-la-vida-un-cambio-urgente-para-las-mujeres (en espanyol) 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

Publicades al BOPB les Bases Generals del XII Premi 25 de Novembre - Dia 

Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, enguany sota el títol 

'Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista' 

El termini de presentació de les propostes s’iniciarà el 27 de setembre de 2017, 

l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i acabarà el 20 d’octubre de 

2017. 

 

Convocatòria de projecte de reflexió. Obra Social La Caixa. Palau Macaya. 

Data convocatòria: 12-09-2017 

Data límit de presentació: 12-11-2017 

Organisme convocant: Obra Social La Caixa 

 

 

CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 

CURSOS 

 

 

18-10-2017 18h Informe Panoràmic 2016 de les entitats de dones,  

Lloc: Seu de l’Institut Català de les Dones (Pl. Pere Coromines, 1 de Barcelona). 

Cal confirmar la vostra assistència a l’adreça icd.activitats@gencat.cat 

 

Cada dimarts des del 10 d’octubre fins al 28 de novembre de 2017, de 17.00 a 

20.00 h. Espai Viquidones UPF 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, campus de la Ciutadella, edifici Roger de Llúria, 

aula d’informàtica 40.047B.   

 

 

CALL FOR PAPER 

 

 

Convocatòria per a enviament d’articles originals i inèdits pel monogràfic nº 13 de 

la Revista Cuestiones de Género sobre “Mujeres rompiendo la división sexual de 

los espacios laborales” i coordinat per Pilar Ballarín Domingo i Elena Aguado 

Cabezas. Termini de presentació: 28 de febrer de 2018 

  

 

http://www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_W_2017_ENG_3.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_W_2017_ENG_3.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/es/del-enfoque-mercantil-la-centralidad-de-la-vida-un-cambio-urgente-para-las-mujeres
http://www.righttofoodandnutrition.org/es/del-enfoque-mercantil-la-centralidad-de-la-vida-un-cambio-urgente-para-las-mujeres
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017018391.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017018391.pdf&1
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/584315/bases_convocatoria_palau_macaya_2017_es.pdf/6bc4edd9-70d4-4ff5-a402-d8ba8a419b69
http://www.elpanoramic.org/
mailto:icd.activitats@gencat.cat
https://www.upf.edu/web/hacklab/viquidones-upf
https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/lluria.html
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index

