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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

La Junta de la plataforma EUFEM , de la qual forma part l’iiEDG, el programa 

de Màster i el programa de Doctorat ha ratificat un manifest de suport 

acadèmic a les polítiques contra la violència de gènere.  

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

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. 

 

22-2-2019 a les 12h Seminari "Aborto y la autonomía sexual de las mujeres: 

preocupaciones actuales" a càrrec de la Dra. Patricia González Prado 

Lloc. Sala Von Ihering Facultat de Dret UAB 

Organitza: Grupo Antígona 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://antigona.uab.cat/


 
 

https://www.facebook.com/events/244171589791686/ 

 

25-2-2019  1st ACT International Synergy Conference. Building Communities 

of Practice for gender equality in ERA. An interactive event for practitioners to 

#ACTonGender in HE & R&I  

To register click here.  

Lloc: Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles, Belgium 

There is limited budget available for travel and accommodation costs of those 

attendees who have restricted access to such resources. If you need 

reimbursement please indicate this in the registration form and we will try to 

positively consider your request.  

Finally, we invite you to participate in the ACT community survey and to join 

efforts with other colleagues to promote gender equality in research and 

innovation! 

 

28-2-2019 tindrà lloc la Jornada ‘Desigualtats de gènere en l’ocupació cultural 

a Catalunya’ organitzada per el CoNCA a La Bonne. Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison per presentar l’informe ‘Desigualtats de gènere en 

l’ocupació cultural a Catalunya” elaborat per encàrrec del CoNCA 

Durant la jornada, les doctores Anna Villarroya i Maite Barrios, autores de 

l’informe, presentaran les quinze mesures (nou en l’àmbit públic i sis en el 

privat) per avançar en una major representativitat de les dones en el mercat 

laboral de la cultura. 

Es comptarà amb la participació de Inma Pastor, directora de l'Observatori de 

la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili; Jenn Díaz, escriptora i portaveu del 

GP Republicà a la comissió de Cultura del Parlament de Catalunya; Aida 

Sánchez de Serdio Martín, professora del Grau en Arts de la Universitat Oberta 

de Catalunya; Míriam Porté, productora audiovisual i presidenta de Dones 

visuals i Ivone Lesan, sòcia fundadora i membre de la junta directiva Mujeres 

de la industria de la música (MIM) 

Per confirmar l’assistència, feu clic aquí 

 

28-2-2019 a les 9h tindrà lloc la conferencia  inaugural: Conveni d’Istanbul i 

Resolució 35 del Comitè de la CEDAW (Convenció Eliminació Discriminació a 

la Dona) impartida per la Dra. Encarna Bodelón, Doctora en Dret, professora 

de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del I 

Congrés violència de gènere, organitzat per la Comissió de Torn d'Ofici i 

Assistència al Detingut, Comissió de Dones Advocades i Secció de Dret Penal 

de l'ICAB 

Programa, inscripcions i info 

 

Febrer-maig 2019 XIII Seminari  Anàlisi Feminista del Dret organitzat pel  Grup 

d’Estudi sobre Drets i Dones i coordinat per Eva Pons i Núria Pumar 

https://www.facebook.com/events/244171589791686/
https://www.genderportal.eu/events/1st-act-international-synergy-conference-building-communities-practice-gender-equality-era
https://www.genderportal.eu/1st-act-international-synergy-conference-register-form
https://fragebogen.joanneum.at/ACT/
http://conca.gencat.cat/ca/detall/noticia/jornada_desigualtat_genere
http://conca.gencat.cat/ca/detall/noticia/jornada_desigualtat_genere
http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/IC17_programa_CAT-web.pdf
https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3xwsHsDPpjl38Bn
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94132f8816008b81903fa3f47b098db6b54e66f7c3edce898f&fbclid=IwAR3TZiH0K2E5detYPvBSknkWSlh8vIXAVdpHAHgpqFysFTk7TnTlS-dnFKE


 
 

Hora i lloc: dimarts 14h-16h a  l’Aula 30 (edifici Tomás y Valiente), Facultat de 

Dret, Universitat de Barcelona 

La data límit d’inscripció és el dia 26 de febrer de 2019. 

Els i les estudiants que hagin passat l’avaluació positivament rebran 3 crèdits 

de lliure elecció/85 hores de crèdits ECTS 

Per a informació addicional i inscripció (preu inscripció, 20 euros): 

escolapostgrau.dret@ub.edu 

 

El Grup COPOLIS llança la tercera edició del "Màster en Famílies i Societat" i del 

Diploma d'Especialització de Postgrau vinculat a "Gènere, Diversitat Familiar i 

Exclusions". El Màster en Famílies i Societat constitueix una proposta de 

formació online de caràcter internacional certificada per la Universitat de 

Barcelona.  

La data límit de preinscripció és l'1 de març.  Pots accedir al formulari 

d'inscripció aquí. Contacte:  postgradofamilias@ub.edu 

 

Curs d'indicadors de gènere i dades obertes. El curs té per objectiu, per una 

banda, donar a conèixer les possibilitats dels indicadors de gènere per a anàlisi 

sociològica i per al disseny, seguiment i avaluació de programes. I per l’altra, 

introduir les possibilitats que ofereixen les dades obertes en el treball amb 

indicadors de gènere. Així també, el curs té l’objectiu de què les persones 

participants siguin capaces d’identificar i construir nous indicadors de gènere 

a partir de l’ús de dades obertes. 

https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315 

la data límit d’inscripció és fins el 19 febrer de 2019 

 

Publicacions i tesis doctorals 

 

Vergès, Nuria; Morero, Anna; Erviti, Joaquina; Almeda, Elisabet (2019) Intimate 

partner violence in female-headed one-parent households: Generating data on 

prevalence, consequences and support. Women's Studies International Forum, 

Vol 72: 95-102  

Fins a inicis de març es pot descarregar gratuïtament en aquest enllaç 

https://authors.elsevier.com/c/1YMxj-6kqPaIr 

 

Enllaç del MOOC  del projecte d’investigació, Paisatges Espirituals  publicat 

recentment amb el títol A voice of their own: Women's Spirituality in the Middle 

Ages (amb subtítols en espanyol i català)  

Des de la WEB del projecte: 

http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es  

 

Verònica Gisbert y Ana M. González Ramos (ccord) (2019): TUITEAR, 

POSTEAR, BLOGUEAR: CIBERACTIVISMOS FEMINISTAS CONTRA VIOLENCIAS 

SEXISTAS, POR LA PAZ Y LA IGUALDAD 

escolapostgrau.dret@ub.edu
http://www.ub.edu/copolis/
http://www.ub.edu/copolis/cursos-de-extension-en-genero-diversidad-familiar-y-exclusiones/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhjE6SMoQ7-66xlZReZMh7NhSXlwg6DqyzeIhkGj-oTC7ow/viewform
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2019/postgradofamilias@ub.edu
https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315
https://www.colpis.cat/formacio/fitxa/315
https://authors.elsevier.com/c/1YMxj-6kqPaIr
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala
https://www.researchgate.net/publication/331014350_Call4Papers_Llamada_a_Colaboraciones_Revista_DEBATS_Proj_Peace_Women_Paz_y_Mujeres_Pau_i_dones_Espanyol_English_Catala


 
 

Call4Papers_Llamada a Colaboraciones_Revista_DEBATS Proj. Peace & Women_ 

Paz y Mujeres_Pau i dones_Espanyol English Catala 

 

Donestech ens ofereix aquest nou KIT contra les violències masclistes on-line 

que servirà per poder conèixer aquestes violències i avançar cap a unes 

relacions digitals lliures i segures per a totes. Des d’una posició crítica i 

feminista, introdueixen les violències masclistes on-line i, sobretot, mostren 

una sèrie de propostes, recursos i iniciatives per a que ens cuidem, ens 

defensem, contrarestem i actuem davant d’aquestes violències. 

Donestech, entre d’altres, ha comptat amb la col·laboració de Copolis de la UB 

en l’elaboració d’aquest KIT i les formacions associades. 

 

Intervenció de Noelia Igareda González, del Grup Antígona, sobre gestació 

subrogada al programa Feminismes de Ràdio 4. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-
4-gestacio-subrogada/4960583/ 

 

Intervenció de Maria Barcons Campmajó, del Grup Antígona, sobre els efectes 

i conseqüències de les ordenances municipals en el treball sexual en el marc 

de les “Jornadas sobre Derechos Humanos y Trabajo Sexual”, organitzades per 

Acción en Red Granada, APDHA i Amnistia Internacional (Granada – 25 octubre 

2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=s7inN-etV9c&feature=youtu.be 

 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 
 

Premis, 
convocatòries   

 

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. Termini màxim: 24 de febrer de 2019 

 

20-2-2019 Sessió Plenària del Consell de les Dones a les 17.30 hores  al Saló de 

Cent. 

 

Congressos, 
Conferències 

14 i 15-2-2019 Congreso Internacional sobre Igualdad: “Feminismo 4.0: 

”Lecturas sociales y políticas de la nueva ola de feminismo 

Lloc: Topic, Euskal Herria Plaza, 1, 20400 Tolosa, Gipuzkoa 

Descarrega programa. Per inscripcions cliqueu aquí 

https://donestech.net/
https://donestech.net/noticia/kit-contra-les-violencies-masclistes-line
http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-gestacio-subrogada/4960583/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/feminismes-a-radio-4/feminismes-radio-4-gestacio-subrogada/4960583/
https://www.youtube.com/watch?v=s7inN-etV9c&feature=youtu.be
http://www.amit-cat.org/index.html
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#programa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#apuntate


 
 

 

 
 
 

 

 

6 i 7-3-2019 Congrés Dones, Ciència i Tecnologia – WSCITECH, organitzat  

conjuntament pel Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, l'EUIT 

(Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa) i l'ESEIAAT (Escola Superior 

d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa) 

Lloc: Vapor Universitari de Terrassa (Carrer de Colom, 114, 08222 Terrassa) 

Termini màxim per presentar comunicació: 1-2-2019 

Per inscripcions cliqueu aquí 

 

16 i 17-5-2019 Workshop "La superación de la doble pobreza de las mujeres 

víctimas de violencia de género. Innovación y oportunidades para el empleo" 

organitzat des de la Universidad de Deusto, que se celebrarà a l’Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati  

La data límit per enviar comunicacions és el dia 1 de març de 2019 i per la 

inscripció: 25 de març de 2019. 

 

Call for paper 

 

La 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 

 

La revista Investigaciones Feministas ha obert el termini de recepció d’articles 

pel volum Vol 11, Nº1, 2020, que porta per títol: La maternidad es persona y 

política. Construyendo un nuevo discurso en torno a las maternidades i serà 

coordinat per Amparo Moreno Hernández. Departament de Psicologia 

Evolutiva i de l’Educació. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

S’acceptaran treballs fins el dia 5 d’abril de 2019. 

 

https://www.terrassa.cat/wscitech19-inici
https://www.terrassa.cat/wscitech19-treballs
https://docs.google.com/forms/d/16My7b-MXhdlyhGudNx-8r5XP3Z-QCbqdGY2vqqfgvOE/viewform?edit_requested=true
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.iisj.net/es/formulario-de-inscripci%C3%B3n-workshop-la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de#overlay-context=en/registration-form-workshop-vindicatory-justice-revenge-composition-and-reconciliation-historical-and&overlay=es/admin/content
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/la-revista/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues

