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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El dia 16 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte d’inauguració del Màster en 

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania a la Sala Gran de la Facultat de 

Geografia i Història de la UB amb la intervenció de  la Dra. Dolors Comas 

d’Argemir, catedràtica d’antropologia (URV) amb la ponència “La revolució 

de les dones en el segle XXI” i amb la participació de l’estudiant del Màster, 

Sra. Rocío Ruiz. 

 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

10/10/2019 la Dra. Anna Villarroya presentarà la ponència Dones i polítiques 

culturals a Catalunya en la taula rodona de bones pràctiques i com comunicar 

la cultura amb perspectiva de gènere dins de la 22a Fira Mediterrània que se 

celebrarà a la ciutat de Manresa.  

 

17/10/2019, a partir de les 9.45h del matí, se celebraran les Jornades de 

recerca amb perspectiva de gènere amb la participació del CER “Dones i Drets” 

i l’Observatori per la Igualtat de la UAB. A les Jornades intervindràn les 

membres del Grup Antígona:  Dra. Maria Barcons Campmajó "Perspectiva de 

género e interseccionalidad en la investigación sociojurídica”; Dra. Noelia 

Igareda, “Gestación por substitución: una investigación sobre género, derecho 

y reproducción humana”; Dra. Encarna Bodelón: “Agresiones sexuales y 

estereotipos de género” i la Dra. Olga Paz: “El debate sobre las prostitutas y las 

casas de prostitución: una visión histórico-jurídic 

 

24-10-2019 de 10-14h tindrà lloc la intervenció de la Dra. Maria Barcons 

Campmajó del Grupo Antígona amb la ponència titulada "Trabajo sexual y 

reconocimiento de derechos en el contexto actual de una sociedad patriarcal 

http://www.iiedg.org/
https://firamediterrania.cat/ca/premsa/notes-de-premsa/la-perspectiva-de-genere-a-escena-a-debat-a-les-jornades-professionals-de-la-fira-mediterrania
https://firamediterrania.cat/ca/premsa/notes-de-premsa/la-perspectiva-de-genere-a-escena-a-debat-a-les-jornades-professionals-de-la-fira-mediterrania
https://firamediterrania.cat/ca/
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/jornades-de-la-recerca-en-dret-amb-perspectiva-de-genere-1345711517479.html?noticiaid=1345797379202
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/jornades-de-la-recerca-en-dret-amb-perspectiva-de-genere-1345711517479.html?noticiaid=1345797379202
http://antigona.uab.cat/


 

 
 

globalizada" dins les Jornadas trabajo sexual ¿criminalización o 

reconocimiento? La jornada organitzada per LAB sindikatua  se celebrarà a 

Vitoria-Gazteiz 

 

26-10-2019 de 9h a 17h tindrà lloc la Conferència Final del Projecte; Gestació 

per substitució (GESSUS) organitzat pel grup de recerca Antígona de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. La Conferència se celebrarà al Pati 

Manning, (C/ Montalegre, 7), Barcelona.  Projecte finançat pel Ministeri de 

Ciencia, Innovación y Universidades ( programa estatal I+D+I orientada a los 

retos de la Sociedad (DER2015-74308-JIN)).  

Entrada lliure. És necessària inscripció prèvia per aforament limitat: 

centre.antigona@uab.cat 

 

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  

 

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

 

https://www.lab.eus/es/areas/mujeres/369-jardunaldia/9257-sexu-langileen-ahotsak-entzungo-ditugu-gasteizen-urriaren-24an-egingo-ditugun-jardunaldiak-direla-eta
https://www.lab.eus/es/areas/mujeres/369-jardunaldia/9257-sexu-langileen-ahotsak-entzungo-ditugu-gasteizen-urriaren-24an-egingo-ditugun-jardunaldiak-direla-eta
https://www.facebook.com/LABsindikatua/?__tn__=K-R&eid=ARCYrqCnrRew0q2f_ADp9eIcM2vSXpEiH08rVLyg17JH4BeSZHIHJvSTBZ1dfzYCEMZATUHJiTiiZ34I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBh4cNBFYwbN1FKzL0etcNq7PJu035JWmwmm-aTNyHVsX47WNPRu5hJxaH1FtUH5deTROiqyV1K769hi4mlPk3x0KCfK5XE3dD70ePdWbL9zdYDy2Tio7jsLlhY8bv_E2kNy6uTSv7BuqNC-ft95tY6EboYHRkkcP327mUHs4YqzEo6S8wiCnJwSRGgv9VZB2n5frusn2k9C0gKiM7gSHDgnzFU5JPCJW0-kcuH08maLoy_M8MQqga1avrqNVtSGirvldfAZGcJBVsw5NbrN4afLbHV39hvUOHiTWkPb7zXysP7xRSm8DAFbxFcxbBw3Ks9JFzL3AhrqlgqHPQ6Qsx_ng
http://antigona.uab.cat/
centre.antigona@uab.cat
http://antigona.uab.cat/
https://donestech.net/
https://donestech.net/formulari/cuestionario-sobre-las-violencias-machistas-online?fbclid=IwAR14o5NUP7i3Sgc4BMjhWD31D4M894WCP29d-joXerS77tB6LN8mGn87TPw
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 de novembre de 2019 a València tindrà lloc el I Workshop Feminisme i 

Sobiranies organitzat per la Fundació Nexe. 

 

10-10-2019 a les 19h es presentarà el documental WOMAN dins la Mostra de 

Cinema Salut, Drets, Acció dedicada a la relació entre salut i gènere 

organitzada per  Medicus Mundi Mediterrània es projectarà el film. La projecció 

se celebrarà als Cinemes Girona de Barcelona. 

 

23 al 25/10/2019 tindrà lloc el Congrés Internacional. Àmbits públic i privat. 

Gènere, compromís i transgressió entre el segle XIX i el XXI. El Congrés se 

celebrarà a la Universitat d'Alacant Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. 

Ramón y Cajal, 4) 

 

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  

Premis i 
convocatòries 

Ajudant de recerca del projecte “ACT”. Universitat Oberta de Catalunya. 

Convocatòria 

 

Convocatòria d'Ajuts a Projectes R+D+I 2019,   Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades.  

 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://woman.cat/
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-els-ambits-public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html
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
https://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/_events/solicitud.html?idOferta=60879
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6ee6cda50b1bb610VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 
 

 

 
 

 

Premi Joves Creadores, amb el tema  " Els nostres cossos" organitzat pel Centre 

de Cultura de Dones  Francesca Bonnemaison, l'Institut de Cultura i la 

Regidoria  de Feminismes i LGTBI. Termini per presentar projectes:  16 de 

setembre al 30 d'octubre de 2019. 

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 - 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 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/nova-edicio-del-premi-joves-creadores-els-nostres-cossos_842314
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
http://bid.ub.edu/node/498
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

