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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 

 

Enllaç a la intervenció de la Dra. Inma Pastor, investigadora de l’iiEDG i 

professora de sociologia de la URV, al reportatge de RTVE sobre igualtat de 

genero en la Unión Europea 

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/retos-

igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne 

 

20-11-2019 de 10h a 13:30h tindrà lloc a la Facultat de Dret de la UB la jornada 

10 anys de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

a Catalunya organitzat pel Seminari Anàlisi Feminista del Dret i Dones Juristes, 

amb la col· laboració de l’Institut Català de les Dones, la Unitat d’Igualtat i la 

Facultat de Dret. La Jornada se celebrarà a Sala Maria Soteras (A 411), Facultat 

de Dret, Universitat de Barcelona. Inscripcions fins al 19 de novembre: 

escolapostgrau.dret@ub.edu 

 

26-11-2019 de 12h – 14h tindrà lloc la  JORNADA DRETS I TREBALL SEXUAL 

en el marc dels actes Debats universitaris sobre treball sexual 

#UniversitatSenseCensura, organitzat pel  Grup Antígona, dret i societat amb 

perspectiva de gènere. L’acte se celebrarà a  l’Aula Magna de la Facultat de Dret 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

http://www.iiedg.org/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/retos-igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/retos-igualdad-genero-union-europea/5427959/?media=rne
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/2019+Jornada+UB+commemoraci%C3%B3+viol%C3%A8ncia-1.pdf/1bfaa8ae-9b2d-af00-6631-63a3563dea78
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/2019+Jornada+UB+commemoraci%C3%B3+viol%C3%A8ncia-1.pdf/1bfaa8ae-9b2d-af00-6631-63a3563dea78
mailto:escolapostgrau.dret@ub.edu
https://www.uab.cat/doc/jornada-drets-treball-sexual-19
http://antigona.uab.cat/
http://antigona.uab.cat/


 

 
 

02/12/2019 a les 18:30h tindrà 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 celebrarà a la Sala Gran de la 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 

 

Des del grup de recerca Antígona estem duent a terme una investigació 

finançada per l'Institut Català de les Dones sobre violències de gènere digitals. 

L'objectiu és conèixer com s'està produint aquesta violència, les estratègies 

que les dones utilitzem per fer-hi front, els obstacles que ens trobem, i les 

principals demandes de canvi que tenim. La finalitat del projecte és fer 

propostes de canvi legal i d'impuls de polítiques públiques per eliminar 

aquestes formes de violència. 

Per aquest motiu necessitem escoltar de primera mà les experiències i veus de 

les dones que hagueu rebut o estigueu rebent violències de gènere digitals. 

Aquest qüestionari ha estat dissenyat pel grup de recerca d'Antígona i la 

Col·lectiva Ciberfeminista Donestech. 

El qüestionari és anònim i garantim la confidencialitat i la privacitat de les 

dades emplenades. Accés al qüestionari 

La durada aproximada de resposta global és de 10 minuts.  

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.  

 

Biglia, Barbara & Cagliero, Sara (2019). Abordajes y ‘respuestas’ de las 

universidades catalanas frente a las violencias LGTBIQ+fóbicas. Quaderns de 

Psicologia, 21(2), e1532. http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532 

 

Cagliero, Sara & Biglia, Barbara (2019). Políticas sobre violencias y abusos 

sexuales en las universidades catalanas. Revista Española de Ciencias Politicas, 

50, 141-170, https://doi.org/10.21308/recp.50.06 

  

Espasa, Eva (2019): ““No tindrem un vocabulari prou bo"?: feminisme, 

subtitulació i terminologia." Terminàlia (2019): 55-58. 

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
http://antigona.uab.cat/
https://donestech.net/
https://donestech.net/formulari/cuestionario-sobre-las-violencias-machistas-online?fbclid=IwAR14o5NUP7i3Sgc4BMjhWD31D4M894WCP29d-joXerS77tB6LN8mGn87TPw
https://www.revistaidees.cat/
https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/fem/232022
https://www.revistaidees.cat/
http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532
https://doi.org/10.21308/recp.50.06


 

 
 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145733/pdf_1534 

 

Riba, Caterina (2019): "Feminisme i traducció literària: una aproximació." 

Terminàlia (2019): 44-47. 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533 

 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 
 

Congressos, 
Conferències. 

 

El 8/9-11-2019 tindrà lloc el I Workshop Feminisme i Sobiranies  a València 

organitzat per la Fundació Nexe. 

 

El 27-11-2019  tindrà lloc la jornada "Més enllà de l'atenció a les Violències 

masclistes. Enfortint les polítiques de Recuperació" a l’espai La Cuina de l'Espai 

Bonnemaison organitzat per la Diputació 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. 

 

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  

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: 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 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145733/pdf_1534
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25n-2019
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25n-2019
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/feminismes/231713
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/feminismes/231713
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/feminismes/231713
https://www.upf.edu/web/igualtat/inici/-/asset_publisher/SSu6Da2BYQ5I/content/id/228423439/maximized#.XZsNP2bgrct
http://bid.ub.edu/node/498
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register


 

 
 

 

 
 

 

 

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 

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

