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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

En aplicació del Reglament de Funcionament de l'Institut Interuniversitari 

d'Estudis de Dones i Gènere (UB, UAB, URV, UdL, UVIC, UdG, UPC) s’han 

convocat eleccions per la direcció de l'iiEDG amb el següent calendari:  

- Data de convocatòria: 9 de novembre de 2018 

- Presentació de candidatures: 10 de novembre de 2018 - 12 de desembre de 

2018 ( per correu electrònic info@iiedg.org / info.iiedg@gmail.com) 

- Proclamació de la candidatura: 13 de desembre de 2018 

- Eleccions: 14 de desembre de 2018 

  

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

15-11-2018 Barbara Biglia va presentar a la Universitat de Girona en el marc de 

la jornada “25N: universitat i violències sexuals“ la guia “Violències sexuals, 

una assignatura pendent – Guia per afrontar les violències sexuals a les 

universitats”. 

 

8-1-2019 de 10h a 13:15h tindrà lloc la primera sessió oberta del Seminari 

"STRATEGIES TO INCREASE GIRLS’ INTEREST IN STEM" organitzat pel Grup de 

Recerca GENTIC amb la participació de Janet Hyde i Milagros Sáinz. El 10-1-

2019 tindrà lloc la segona sessió interna del grup de recerca amb la Janet Hyde 

per discutir aspectes metodològics relacionats amb el meta-anàlisi que estem 

duent a terme dintre del projecte GESTEMI. 

Lloc:  UOC. Rambla de Poblenou, 156. 08018 Barcelona. 

Idioma: anglès 

Inscripció: mail a emelian@uoc.edu 
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13-2-2019 Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: 

experiències, eines i debats" Obertes inscripcions 

Des del projecte “Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques 

públiques” us convidem a participar al Congrés Europeu que forma part del 

projecte implementat a l’Ajuntament de Terrassa, en consorci amb la UVic-

UCC i CEPS Projectes Socials. 

El Congrés conjuga una part teòrica amb la posada en comú d’experiències en 

l'aplicació de la interseccionalitat en polítiques locals de diferents països i amb 

tallers aplicats en diferents temàtiques relacionades amb la interseccionalitat. 

Podeu consultar el programa provisional i accedir al formulari d’inscripció 

aquí: http://igualtatsconnect.cat/congres/ 

Lloc: l’Auditori de Terrassa (Carrer de Miquel Vives, 2). 

El Congrés és gratuït però cal inscripció prèvia. Les places són limitades. 

S'atorgarà certificat als assistents. 

 

Publicacions i tesis doctorals 

El dia 10/12/2018 va tenir lloc la lectura de la tesi de  la doctoranda Maria 

Barcons Campmajó  titulada “Los matrimonios forzados en el Estado 

Español: un anàlisis socio-jurídico desde la perspectiva de genero”  i dirigida 

per la Dra. Noelia Igareda González. L’acte se celebrarà a la Sala de Vistes de la 

Facultat de Dret de la UAB 

Cagliero, Sara (2018): “Las respuestas de las universidades catalanas frente a 

las violencias sexuales”. A Beatriz Santamarina (coord.),  Mujeres y Universidad 

(sin cifras). Valencia: Neopàtria, pp. 133-148.  

Biglia, Barbara y Jiménez Pérez, Edurne (2018): “ Respuestas formativas 

radicales para abordar un problema estructural y capilar”.  A Beatriz 

Santamarina (coord.),  Mujeres y Universidad (sin cifras). Valencia: Neopàtria, 

pp. 149-166. 

 

El Grup Antígona ha publicat varis articles en un semi-monogràfic titulat "La 

prostitución y el derecho: ordenanzas municipales y sanción de la 

prostitución" a la Revista Crítica Penal y Poder, una publicació del 

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos ( 

La reglamentación de la prostitución en los ayuntamientos: una técnica de 

ficticia seguridad ciudadana  

Encarna Bodelón González, Paula Arce Becerra 

Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la 

prostitución en España  

María Barcons Campmajó 

Prostitución y ordenanzas cívicas: de regular "sobre" a regular "con"  

Montserrat Iglesias Lucía 
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El régimen jurídico de la prostitución y sus diferentes modelos ideológicos  

Alba Molina Montero 

Presidio,castigo, prostitución: mujeres en el siglo XIX  

Olga Paz Torres, Laura Casas Díaz 

Olga Paz Torres, Laura Casas Díaz  
Publicació completa del següent estudi, anteriorment publicat en obert 

únicament el resum: 

 Informe de la Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les 

dones en situació de violència masclista 

2016. Grup d'Investigació Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Autoria: Encarna Bodelón, Gemma Nicolás Lazo, Fernando Antón Alonso, 

Neus Tur, Maria Barcons Campmajó, Paula Arce, Cristina Fernàndez Bessa, 

Laura Álvarez, Andrea Martínez i Sergi Salvador.  

 
Publicació conjunta amb Creación Positiva amb la participació del Grup 

Antígona (Nabila Zbairi): 

Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals en espais 

públics d’oci 2018. Prado Soto, N., Pineda Lorenzo, M, Zbairi Pardillo, N.E., 

Creación Positiva 

 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 
 

Premis, 
convocatòries   

Nabila Zbairi del Grup Antígona ha estat premiada pel millor TFG del Grau en 

Dret en perspectiva de gènere i pel millor TFG de l’àmbit de coneixement de 

Ciències Socials i Jurídiques en perspectiva de gènere del curs 2017-2018, 

premis que atorga l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma 

de Barcelona.  

El seu TFG es titula “El delito de stalking desde una perspectiva de genero. 

Análisis de la respuesta judicial-penal” i ha estat dirigida per la professora 

Lorena Garrido. 

Felicitats Nabila! 

 

IV Premi AMIT-CAT per treballs de recerca de 2n de batxillerat. Aquest premi 

fomenta la inclusió de la perspectiva de gènere en els treballs de batxillerat de 

qualsevol temàtica. Els treballs poden ser sobre qualsevol especialitat sempre 

que es ressaltin o presentin dades sobre el paper de la dona als àmbits de 

treball. 

Call for paper 
 

 Call for paper a la Taula: Transformacions i reordenaments de gènere en 

temps de postguerra (coordinada per Antoni Vives Riera (tonivives@ub.edu) 
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dins del Congrés Postguerres/ Aftermaths of War que organitza la Secció 

d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (5,6,7 juny 2019) 

 

a Revista Cuestiones de Género ha obert el termini de recepció d'articles i 

ressenyes de llibres i pel·lícules per al seu número 14 (juny de 2019). El 

monogràfic en qüestió versarà sobre "Violència contra les dones: mirades 

sense frontera" i serà coordinat per Maria Teresa Santos i Saudade Baltazar. 

La data límit de recepció per al número acaba el 28 de febrer de 2019 
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