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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El dia 6 de novembre de 2019 va tenir lloc  la reunió de la plataforma EUFEM 

(Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género) de la qual 

forma part l’iiEDG, el programa de Màster i el programa de Doctorat.  

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

El 28-11-2019 a les 19 hores de la tarda, al Centre Cívic de Torreforta, va tenir 

lloc la presentació del llibre Una història de dones en lluita: La conflictivitat 

laboral en empreses tèxtils multinacionals (1961-1980) d’Ángeles de la Fuente 

Benito, coeditat per Publicacions URV i Arola Editors.  

L’acte va comptar amb la participació de Montserrat Duch, directora de la 

col·lecció i IP del grup ISOCAC, Federico Bardají, Cristian Ferrer, Miren 

Etxezarreta i l’autora del llibre. Durant l’acte també es va projectar el vídeo de 

Berta Ramos “Treballadores de Seidensticker- Valmeline. Història des de dins”. 

 

El 2/12/2019 a les 18:30h va tenir lloc la sessió inaugural del curs del Màster 

en Història Contemporània i Món Actual a càrrec de la Dra. Mary Nash amb la 

ponència “Turisme, gènere i neocolonialisme: la sueca, Don Joan i l’erosió 

d’arquetipus culturals franquistes”. L’acte se celebrà a la Sala Gran de la 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 

 

L’11-12-2019 a les 17:30h tindrà lloc la xerrada conversativa Infància i 

diversitat de gènere. Acompanyant expressions dissidents de gènere a càrrec 

de Dani Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México y moderat per 

http://www.iiedg.org/
http://www.publicacions.urv.cat/noticies-sp-742790655/34-noticies/843-presentaci%C3%B3-del-llibre-una-hist%C3%B2ria-de-dones-en-lluita
http://www.publicacions.urv.cat/noticies-sp-742790655/34-noticies/843-presentaci%C3%B3-del-llibre-una-hist%C3%B2ria-de-dones-en-lluita
http://www.ub.edu/dphc/wp-content/uploads/2019/10/Confere%CC%80ncia_master_2019-20.pdf
http://www.ub.edu/dphc/wp-content/uploads/2019/10/Confere%CC%80ncia_master_2019-20.pdf


 

 
 

Núria Sadurní de la Universitat de Girona. L’acte se celebrarà al Centre Cívic 

Barri Vell (Girona). 

 

El 13-12-2019 a les 19h es presentarà  l'antologia Tres poetes de Cadaqués. 

Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Quima Jaume. La presentació tindrà lloc a 

la llibreria Barra Llibre, carrer Riego, 13 (plaça Òsca, al barri de Sants de 

Barcelona) 

Publicacions, presentacions de llibres  

 

El monogràfic IDEES #47 – Feminisme(s), publicat i presentat dijous 31 

d'octubre a l’acte FEM! del CCCB, es pot consultar a revistaidees.cat, en català, 

castellà i anglès, i s’anirà ampliant amb nous continguts fins a finals d’any. 

Conté aportacions de més de 40 autores destacades com Desirée Bela-Lobedde, 

Fina Birulés, Siri Hustvedt, Paul B. Preciado, Elisabet Almeda, Esther Vivas, 

Brigitte Vasallo, Tània Verge, Bel Olid, Mercè Otero o Laia Serra, entre d’altres. 

El número reflexiona sobre els feminismes d’ahir i d’avui, i també sobre els 

temes, debats, controvèrsies, transformacions i oportunitats que generen. La 

coordinació del monogràfic ha anat a càrrec de Núria Vergés Bosch, professora 

al departament de Sociologia de la UB, i Mireia Calafell Obiol, poeta i gestora 

cultural.  

 

Sáinz, Milagros, Martínez-Cantos, José Luis, & Meneses, Julio (2019). “Gendered 

Patterns of Coping Responses to Academic Sexism in a Group of Spanish 

Secondary Students”. Revista de Psicología Social. International Journal of 

Social Psychology (In Press).  

  

Sáinz, Milagros (2019). La bretxa de gènere en la tria d’estudis STEM i TIC. Nota 

d'Economia, 105. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda.  

 

Rodó-de-Zárate, Maria i Baylina Farre, Mireia (2019). Geografies de les 

Sexualitats. Introducció, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 65(3), 441- 449.   

 

Palmén, Rachel, Arroyo, Lidia, Müller, Jörg, Reidl, Sybille, Caprile, Maria, i 

Unger, Maximillian (2020). Integrating the gender dimension in teaching, 

research content & knowledge and technology transfer: Validating the EFFORTI 

evaluation framework through three case studies in Europe. Evaluation and 

Programme Planning, 79. 

 

Jorba, Marta i Rodó-de-Zárate, Maria (2019). Beyond mutual constitution: the 

property framework for intersectionality studies, Signs: Journal of Women in 

Culture and Society, 45(1) (Autumn 2019), 175-200.  
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https://www.revistaidees.cat/
https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/fem/232022
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NOVETATS I NOTICIES 
 
 

Congressos, 
Conferències. 

Activitat Viquidones UPF, cada dimarts lectiu del primer trimestre, al Campus 

de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, entre les 17.00 i les 20.00 h, a 

l'aula 40047B  

Premis i 
convocatòries 

El proper 9-12-2019 a les 19h es farà el lliurament del Premi Joves Creadores 

2019.  L’acte se celebrarà a La Cuina, Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison 

 

Convocatòria per a contractar a una experta de gènere a fi d'implantar el pla 

d'igualtat en el Departament de Biologia  Marina i Oceanografia Institut  de 

Ciències  de la Mar, CSIC a Barcelona en el marc d'un Horizonte 2020. 

Més informació: Gender expert positionat Institut de Ciències  de la Mar, CSIC 

(Barcelona). 

Call for paper 

 

Call for papers: monogràfic nº 15 de la Revista Cuestiones de Género sobre 

“Gènere, Ciència, Tecnologia i Innovació” i serà coordinat pel  Ministeri de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe 

(Argentina). 

Enviar els articles a través de la plataforma web registrant-se com “Autor/a” i 

adjuntant l’article. Termini de recepció d’originals: 28 de febrer de 2020 2020 

 

Call for papers:  XXIV Congreso Internacional del Instituto Universitario de 

Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IF) '¿Quién teme a 

Virginia Woolf? La indignación de las mujeres en tiempos de manadas' (23 al 

30 de abril de 2020 [presencial el 23 de abril; online del 23al 30 de abril]). 

Propostes de  ponències hauran d’enviar-se  abans  del  7  de gener  de  2020 

al  correu electrònic: congresoifquienteme@uji.es 

https://www.upf.edu/web/igualtat/inici/-/asset_publisher/SSu6Da2BYQ5I/content/id/228423439/maximized#.XZsNP2bgrct
https://labonne.org/lliurament-del-premi-joves-creadores-2019/
https://labonne.org/lliurament-del-premi-joves-creadores-2019/
http://icmdivulga.icm.csic.es/icmdivulga/LetsGEP_Gender%20expert%20position_2020.pdf
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
http://www.if.uji.es/wp-content/uploads/2019/10/CFP-Congreso-IF-2020def1.pdf
http://www.if.uji.es/wp-content/uploads/2019/10/CFP-Congreso-IF-2020def1.pdf
mailto:congresoifquienteme@uji.es

