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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El dia 16 de setembre de 2019 a les 18h tindrà lloc l’acte d’inauguració del 

Màster en Estudis de Dones, Gènere a la Sala Gran de la Facultat de Geografia 

i Història de la UB.  

L’acte  comptarà amb la ponència “La revolució de les dones en el segle 

XXI”, a càrrec de la Dra. Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’antropologia 

(URV) i amb la participació de l’estudiant del Màster, Sra. Rocío Ruiz. 

 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

Del 5 al 7 de setembre va tenir lloc el VI Congreso de Economía Feminista amb 

el títol “Paradigma Feminista y Transiciones Justas con la Vida” celebrat a la 

Universitat de València amb la participació d’investigadores de l’iiEDG.  

  

El 19 i 20 de setembre tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona el seminari sobre 

pau i drets humans "enREDadas" en la lluita contra les violències de gènere,  

organitzat per FEM 3.0 - Gender & ICT amb el suport de l'ICIP i la Fundación 

SIP.  

 

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

d’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 

 

http://www.iiedg.org/
https://femeconomiafeminista.com/congres2019/
https://www.eventbrite.com/e/paz-y-derechos-humanos-enredadas-en-la-lucha-contra-las-violencias-de-genero-tickets-71279497897
https://www.eventbrite.com/e/paz-y-derechos-humanos-enredadas-en-la-lucha-contra-las-violencias-de-genero-tickets-71279497897
http://www.ub.edu/copolis/master/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhjE6SMoQ7-66xlZReZMh7NhSXlwg6DqyzeIhkGj-oTC7ow/viewform
mailto:postgradofamilias@ub.edu
http://www.ub.edu/copolis


 

 
 

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 Bàrbara Biglia i 

Adriana Gil-Juárez de la URV i amb un fort equip també a la UCM coordinat 

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  

 

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 

 

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 

http://violenciesmasclistes.uab.cat/
mailto:dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat
http://violenciesmasclistes.uab.cat/
http://www.simref.net/2019/07/expresion-de-interes-doctorado-sobre-segrevuni/
http://www.simref.net/2019/07/expresion-de-interes-doctorado-sobre-segrevuni/
http://www.simref.net/2019/07/expresion-de-interes-doctorado-sobre-segrevuni/
https://forms.gle/dFjG3NSkPpfN926u7
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
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. 

 

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. 

Premis i 
convocatòries 

Des del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere convoquem la cinquena 

edició del Premi Francesca Bartrina al millor Treball de Final de Grau (TFG) 

en estudis de gènere, que és possible gràcies al suport de l’Institut Català de 

les Dones. És un premi dotat amb 1.000 euros, al qual es podran presentar TFG 

de qualsevol disciplina i de totes les universitats catalanes. Per a més 

informació sobre les bases de la convocatòria, les podeu consultar aquí. 

Amb aquest premi volem estimular la recerca en estudis de gènere al mateix 

temps que recordem la companya, amiga i gran recercadora que va ser la 

Francesca Bartrina. 

Call for paper 

 

Call for papers de la revista Investigaciones Feministas (Vol 11, Nº2, 2020) amb 

el títol: Feminist Methodologies. Número coordinat per Lisa Cuklanz (Boston 

College) i María Pilar Rodríguez (Universitat de Deusto). 

Data màxima per acceptar treballs: fins a l'1 d'octubre de 2019. 

Tota la informació a https://revistas.ucm.es/index.php/infe/nextissues 

 

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://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
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://mon.uvic.cat/ceig/files/2019/05/Premi_Francesca-Bartrina-V-edici%C3%B3-28.5.19.pdf
https://mon.uvic.cat/ceig/francesca-bartrina/
https://revistas.ucm.es/index.php/infe/nextissues
http://bid.ub.edu/node/498
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

