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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El 20 de juny a les 16h va tenir lloc el Plenari extraordinari de l’iiEDG a la 

Facultat de Geografia i Història de la Univeristat de Barcelona. 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

Tercera edició del "Màster en Famílies i Societat" i del "Diploma de 

Especialització de Postgrau vinculat en "Gènere, Diversitat Familiar i 

Exclusions" organitzat pel Grup Copolis (UB)  

Formulari d’inscripció aquí. 

Data límit de preinscripció: 13 de setembre de 2019 

postgradofamilias@ub.edu; www.ub.edu/copolis,  

Persones de contacte: Anna Morero Beltrán i Rosa Ortiz Monera 

 

Sisena edició de la Diplomatura de Postgrau en Violències Masclistes. 

Organitzat pel grup Antígona (UAB) 

Data límit de preinscripció: 30 de setembre de 2019 

dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat, http://violenciesmasclistes.uab.cat, 

Persona de contacte: Albert Guirao 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

El projecte R + D + I SeGReVUni Visibilitzar i dimensionar el problema de les 

violències sexuals i de gènere a les universitats coordinat per Barbara Biglia i 

Adriana Gil-Juárez de la URV i amb un fort equip també a la UCM coordinat 
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per Angel Lopez Gros) obre una convocatòria per una beca vinculada a aquest 

projecte. 

 

Si tens finalitzat o aquestes a punt de finalitzar un màster oficial en ciències 

socials amb un bon expedient acadèmic i tens coneixement i / o experiència 

demostrable en perspectiva feminista interseccional, millor si és 

específicament en violències de gènere i sexuals, al setembre / octubre podràs 

participar en la convocatòria del ministeri per obtenir una beca de quatre anys 

vinculada al projecte. 

 

Tota la informació sobre la convocatòria i requisits aquí 

 

Les persones interessades han d'enviar la informació omplint aquest formulari 

https://forms.gle/dFjG3NSkPpfN926u7 i quan surti la convocatòria 

informarem directament als perfils que ens semblin més adequats (sense 

prejudicis que es presenti tot el món, incloses les persones que no ens havien 

contactat amb anterioritat) 

Publicacions, presentacions de llibres  

 

Diverses autores. A cura de Teresa Cabruja Ubach, M. José Rodríguez Jaume i 

Tània Verge Mestre (2019): Guia per a una docència universitària amb 

perspectiva de gènere.  Universitat Rovira i Virgili & Xarxa Vives d'Universitats 

Ed.  

 

Francisca Toro, Mònica Serrano & Montserrat Guillén (2019): “Who pollutes 

more? Gender differences in consumption paterns”, Research Institute of 

Applied Economics Working Paper 2019/06 

(http://www.ub.edu/irea/working_papers/2019/201906.pdf) 

 

Rosa Duarte, Cristina Sarasa & Mònica Serrano (2019): “Structural change and 

female participation in recent economic growth: a multisectoral analysis for 

the Spanish economy”, Economic Systems Research, DOI: 

10.1080/09535314.2019.1589425 

 

Velo Fabregat, Elisabet (2018): "Trabajo femenino y comercio familiar: el Poble 

Sec en la posguerra", IUSLabor 3/2018 

 

 Núria Araüna, Iolanda Tortajada i Mònica Figueras (2019): “Feminist 

Reggaeton in Spain: Young Women Subverting Machismo Through ‘Perreo’,  

Journal Young.  Aquesta recerca forma part del projecte I+D RESPECT – 

“Produsage juvenil en las redes sociales y desigualdad de género”, liderat per 

la professora Iolanda Tortajada. 
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NOVETATS I NOTICIES 
 
 

Congressos, 
Conferències 

 

El 8-9 de novembre de 2019 a València tindrà lloc el I Workshop Feminisme i 

Sobiranies organitzat per la Fundació Nexe. 

 

Entre juny i setembre tindrà lloc a Barcelona el  Cicle de cinema de dones 

“Accions i resistències 2019” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Del 19 juliol a l’1 de desembre tindrà lloc al CCCB exposició sobre Feminismes! 

En realitat, reuneix dues exposicions, «L’Avantguarda Feminista dels anys 70. 

Obres de la VERBUND COLLECTION, Viena» i «Coreografies del gènere», i 

inclou un extens programa d’activitats per posar de manifest el diàleg, les 

continuïtats i les ruptures entre el feminisme radical dels anys setanta i els 

feminismes actuals. Per a més informació, si us plau cliqueu aquí. 

Call for paper 

 

Call for papers - número 44 (juny 2020) 

Temàtica: Dones i memòria: lluitant contra l’oblit i la invisibilitat 

Coordinadors: Remei Perpinyà (UAB) i Anna Villarroya (UB) 

Termini de recepció d'originals: 1 de desembre de 2019 

Instruccions per als autors: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors 

 

Call for papers del número 6 de Ambigua. Revista de Investigaciones sobre 

Género y EstudiosCulturales, el qual tractarà sobre «Mujeres sobre la escena: 

entre bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género».També 

accepten articles que no s'insereixin en la temàtica del nombre en concret, però 

que sí estiguin relacionats amb el Gènere i els Estudis Culturals. 
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