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Reunió de la Comissió de Recerca de l’iiEDG, 14 d’abril de 2016 14h a 16h a l’ICD 

amb l’objectiu d’elaborar el Pla de treball de la comissió de recerca pel període 

2016-2018. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

L’iiEDG en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) 

prepara una taula rodona titulada Emocions, patriarcat i política que tindrà lloc el 

dia 11de maig del 2016, a la Sala de Conferencies del COPC. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dins del curs de Lectures de Teoria Feminista organitzat pel Institut de Ciències 

Polítiques i Socials (ICPS)  en col·laboració amb l’iiEDG aquest mes de abril tindrà 

lloc la sessió dedicada a Toni Morrison i exercirà de ponent la professora Cristina 

Alsina.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

El Grup Gènere i TIC organitza el dia 19 d'abril la taula rodona Què pot fer 

l’ensenyament del futur per a superar els interessos acadèmics i ocupacionals 

basats en el gènere?. L’acte tindrà lloc al Palau Macaya, 10h-12h (acte en anglès). 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Second European Rainbow Cities Conference, 20-21 de maig de 2016, Casa Milà 

(La Pedrera) liderat per la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.  

http://barcelonalgbticonference.eu/ca/ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

XVI Jornades d’Història del Treball Gremis, col·legis, treball i gènere. Agremiats, 

col·legiats i artesans, segles XVI-XIX, organitzades pel Grup de Recerca “Treball, 

Institucions i Gènere” (TIG) els dies 30 i 31 de maig de 2016 

http://www.ub.edu/tig/ 

Lloc: Facultat de Geografia i Història UB 

Podeu descarregar-vos el call for paper 

 _ _ _ _ _  

Els dies 14-16 de juliol de 2016 es celebrarà la International Conference on 

Feminist Geographies and Intersectionality: Places, identities and 

knowledges organitzada pel Grup de Recerca “Geografia i Gènere” (UAB) 

Podeu descarregar-vos el call for paper (anglès) (castellà) 

Lloc: Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

https://www.iiedg.org/noticies/11-v-taula-rodona-emocions-patriarcat-i-politica
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf9-set15.pdf
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4468/sections/3691/what-can-future-education-do-in-order-to-overcome-gendered-academic-and-occupational-interests_.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4468/sections/3691/what-can-future-education-do-in-order-to-overcome-gendered-academic-and-occupational-interests_.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4468/sections/3691/what-can-future-education-do-in-order-to-overcome-gendered-academic-and-occupational-interests_.html
http://barcelonalgbticonference.eu/ca/
http://www.ub.edu/tig/
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_15/DEFXVI%20JORNADES%20H%C2%AA%20TreeballGremis.pdf
https://www.iiedg.org/imatges/1stCallforpapers.Feministgeographiesandintersectionality.pdf
https://www.iiedg.org/imatges/1CircularFeministGeographiesandIntersectionality.pdf


 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La data màxima per enviar les propostes de comunicacions és el dia 11 de març al 

e- mail 2016GenderBarcelona@gmail.com 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Presentacions de llibres i noves publicacions:  

Alldred, Pam i Biglia, Barbara (2015): “Gender-Related Violence and Young People: 

An Overview of Italian, Irish, Spanish, UK and EU Legislation”, Children & Society, 

29(6), pp. 662 - 675. 10.1111/chso.12141 . ISSN: 0951-0605 

 

Biglia, Barbara i Jimenez, Edurne (coord.) (2015): Jóvenes, género y violencias: 

hagamos nuestra la prevención. (pp. 1 - 113). Publicacions Urv, Arola. ISBN: 978-84-

8424-357-1. Libro completo en PDF 

 

De las Heras, Samara (2015): “La regulación de la responsabilidad de cuidar y su 

impacto de género”. Zerbitzuan. Revista de servicios sociales, No 60: 63-74. 

 

De las Heras, Samara (2016): “Derecho y maternidad: La invisibilización del trabajo 

de cuidado”. Musas, Vol 1, No 1: 49-62. 

 

González, María José i Jurado Guerrero, Teresa (eds.) 2015. Padres y madres 

corresponsables. Una utopía real. Madrid: La Catarata. 

(Introducció: http://transparent.upf.edu/pdfs/154_Padrescomprometidos.pdf; 

Índex de continguts: http://transparent.upf.edu/pdfs/%C3%8Dndice.pdf). 

 

Medina, Isabel (2016) “Olympe de Gouges. La libertad por bandera” amb pròleg de 

Dolors comàs d’Argemir. Ed. Izana. Barcelona. Presentació del llibre: dia 5 d’abril 

Llibreria Bernat i dia 6 d’abril Ateneu Barcelonès 

Invitació llibreria Bernat.; Invitació Ateneu de Barcelona; Pròleg del llibre 

 

Porroche-Escudero, Ana; Coll Planas, Gerard; Riba, Caterina  (ed) (2016): Cicatrius 

(in)visibles. Perspectives feministes sobre el càncer de mama. Col·lecció Caixa de 

Pandora, Vic, Eumo Editorial. Presentació: 30 de març 19h, Espai Francesca 

Bonnemaison, Barcelona. 

 

Publicació final on line del projecte MATRIFOR "Approaching forced marriages as a 

new form of trafficking in human beings in Europe  de la Dra. Noelia Igareda 

González (investigadora principal) i la investigadora Maria Barcons Campmajó, aixó 

com Le Onde Inlus i la Universidad de Ghent-ICHR. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Barbara Biglia professora de la URV i membre del IIEDG coordina l’equip català ̀ 

que participa en el projecte europeu Universities Supporting Victims of Sexual 

Violence (USVSV), per millorar la intervenció en casos de violència sexual. 

L’objectiu és analitzar els protocols d’intervenció actuals a les universitats i formar 

la població universitària perquè puguin intervenir davant d’aquests casos de forma 

apropiada i sensible http://diaridigital.urv.cat/la-urv-formara-persones-de-la-

comunitat-universitaria-perque-puguin-detectar-en-casos-de-violencia-sexual-i-de-

genere/ 

mailto:2016GenderBarcelona@gmail.com
http://webgrec.urv.es/webpages/personal/cas/10.1111/chso.12141
http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/147
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/La_regulacion_responsabilidad_cuidar.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/La_regulacion_responsabilidad_cuidar.pdf
http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/num1.4/18492
http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/num1.4/18492
http://transparent.upf.edu/pdfs/154_Padrescomprometidos.pdf
http://transparent.upf.edu/pdfs/%C3%8Dndice.pdf
https://www.iiedg.org/imatges/InvitacionesapresentacinOlympedeGouges.jpg
https://www.iiedg.org/imatges/PROLOGO_NoveladeIsabelMedina_def.pdf
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.diba.cat/es/web/francescabonnemaison
http://www.diba.cat/es/web/francescabonnemaison
http://www.matrifor.eu/sites/default/files/pdf/Matrifor.pdf
http://www.matrifor.eu/sites/default/files/pdf/Matrifor.pdf
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-formara-persones-de-la-comunitat-universitaria-perque-puguin-detectar-en-casos-de-violencia-sexual-i-de-genere/
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-formara-persones-de-la-comunitat-universitaria-perque-puguin-detectar-en-casos-de-violencia-sexual-i-de-genere/
http://diaridigital.urv.cat/la-urv-formara-persones-de-la-comunitat-universitaria-perque-puguin-detectar-en-casos-de-violencia-sexual-i-de-genere/
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Creació del Centre d'Estudis de Gènere (CEdGE) de la Universitat Pompeu Fabra. El 

centre neix amb la doble missió de visibilitzar  la recerca  de gènere i les 

investigadores i investigadors que  la realitzen als Diferents departaments de la 

Universitat. El centre vol ser, a més a més, un think tank de coneixement 

multidisciplinar i de treball interdisciplinar centrat  en els estudis  de gènere tot 

explorant la complexa interacció entre  el gènere  i altres eixos de desigualtat 

social. Més informació: 

https://www.upf.edu/upfigualtat/genereupf/recerca.html#.VvuJBuKLSUk. 

____________________________________ 

Convocatòria JUST/2015/SPOB/AG/VICT  

Joint Justic e& Daphne Call  Actions grants to support national or transnational 

projects to enhance the rights of victims of crime/victims of violence de la Comissió 

Europea (Direcció General de Justícia) 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_

vict_en.htm 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

La Comissió Europea ha fet una crida per tal d’augmentar el nombre de persones 

expertes en temes de gènere que puguin avaluar les propostes, controlar els 

projectes, avaluar els programes i dissenyar polítiques del Programa Europeu de 

Recerca Horitzó 2020. En concret, la Comissió Europea anima a totes les persones 

expertes independents en temes de gènere que es donin d’alta en el Portal de 

Participants de l’Horitzó. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza 

convoca el XIX Premi SIEM de investigación feminista "Concepción Gimeno de 

Flaquer" Més informació: descarregar 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha obert la convocatòria de la 

setena edició, 2016, del Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l'àmbit 

laboral. El premi, de caràcter anual, té com a objectiu reconèixer persones, 

col·lectius, entitats o organitzacions socials que s'hagin distingit per la seva tasca a 

favor de les reivindicacions de gènere en el món laboral i sindical. Bases i  Guardó 

El termini de presentació de candidatures acaba el 20 de maig de 2016, i el jurat 

emetrà el seu veredicte el 20 de juny de 2016. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Conferència Una revolució sense model. Feminisme i transformació a càrrec de Fina 

Birulés. Institut d’Humanitats, CCCB, 5 d’abril de 2016 19h. Conferència que 

inaugura el curs  "Grrrls! Feminisme i activisme contemporanis", dirigit per Elena 

Laurencia, À. Lorena Fuster i Florencia González 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

34è Curs anual de drets humans 2016: Una lluita activa per la igualtat de drets 

entre homes i dones, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 11-18 d’abril de 2016, Preu 

estudiats: 190 euros. Tota la informació  

https://www.upf.edu/upfigualtat/genereupf/recerca.html#.VvuJBuKLSUk
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016_PremiAuroraGomez_traz_small.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016_PremiAuroraGomez_traz_small.pdf
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/una-revolucio-sense-model-feminisme-i-transformacio/223198
http://www.idhc.org/ca/formacio/programa-una-lluita-activa-per-la-igualtat-de-drets-entre-homes-i-dones.php
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

XXI Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar: Respuestas feministas 

a las crisis democráticas, 3,4 i 5 de maig de 2016, organitzades pel Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujere (IUEM) 

Tota la informació: anar a enllaç 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Taula Rodona Debatiendo conceptos de cuidados. Modelos, prácticas, contextos 

organitzada per Getp-GRAFO, Dpt. Antropologia Social i Cultural, UAB en el marc 

del projecte coordinat de recerca I+D del Ministerio de Economía y Competitividad 

CSO2012-39041-C02-00, Parentalidades: Aproximaciones Antropológicas y 

Conexiones Interdisciplinarias.  

Divendres 13 de maig, 11h-13.30 Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres, 

UAB 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

XVIII Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigaciones en 

Historia de las Mujeres (AEIHM) Autoridad, poder e influencia: mujeres que hacen 

historia (Zaragoza, 19-21 de octubre de 2016) 

Total la informació: http://aeihm.org/ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

XX Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de 

Género «Purificación Escribano» y II Jornadas Nacionales de Salud, Emociones y 

Género,  19, 20 y 21 de mayo de 2016 en la Universitat Jaume I de Castellón 

Plazo de presentación propuestas: 25 de abril de 2016.La información detallada 

sobre el programa científico y la presentación de trabajos (posters y 

comunicaciones) en http://congresoseg.uji.es/) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM, celebrarà IX 

Congreso Internacional  Mujeres de letras; pioneras en el arte, el ensayismo y la 

educación els dies 20 i 21 d’octubre de 2016. 

Tota la informació:  enllaç del Congrés 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

El Seminario Interdisciplinario en Estudios de la Mujer (SIEMUS) de la Universitat de 

Sevilla celebra el VI Congreso Universitario Internacional “Investigación y Género 

2016”, 30 juny-1 de juliol del 2016, Universitat de Sevilla 

Tota la informació: http://vi.congresoig.es/ 

Data màxima per enviar comunicacions: 18 d’abril de 2016 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Congrés Engendering Habitat III: Facing the Global Challenges in Cities, Climate 

Change and Transport, organitzat pel grup “Gender, Science, Technology and 

Environment, genderSTE”. 

Tota la informació: http://engenderinghabitat3.genderste.eu/ 

Data màxima per enviar comunicacions: 18 d’abril de 2016 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Call for papers de la revista Ambigua. Revista de Investigación sobre Género y 

Estudios Culturales, pel número sobre "Alteridad, Literatura, Lingüística y 

Traducción: Creación y recepción. El lenguaje como instrumento de creación 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667252943/1242693537077/noticia/noticia/XXI_Jornadas_Internacionales_de_Investigacion_Interdisciplinar:__Respuestas_feministas_a_las_crisis_.htm
https://www.iiedg.org/imatges/UABMESAREDONDA4.pdf
http://aeihm.org/
http://eventos.um.es/event_detail/4072/detail/mujeres-de-letras_-pioneras-en-el-arte-el-ensayismo-y-la-educacion.html
http://vi.congresoig.es/
http://engenderinghabitat3.genderste.eu/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

literaria, comunicación lingüística y manifestación del “ser con el otro” en el análisis 

traductológico" 

Més informació a: https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Call for articles for the 10th issue of the international journal on-line AG-About 

Gender. International Journal of Gender Studies (ISSN 2279-5057), entitled “Gender 

and religions. Freedom, identity and límits” 

Edited by: Orsetta Giolo (Ferrara University) and Laura Scudieri (Genoa University) 

Contributions must be sent by 15th April 2016.  

http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/index 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Call for paper de la revista Investigaciones Feministas pel número dedicat a Gender 

(in)equality in academia: present challenges and future opportunities. 

Data màxima de recepció de contribucions: 15 de juny de 2016 

Tota la informació: 

http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/announcement/view/199 

 

https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/index
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/announcement/view/199

