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ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

El passat 29 de març va tenir lloc el Plenari de l’iiEDG. La memòria fou aprovada 

per les membres assistents. Continuem recollint les dades de recerca dels grups i 

de les investigadores individuals de l’iiEDG per incorporar-les en un annex a la 

memòria. En breu trobareu penjada a la web la memòria 2014/15 
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6-4-2017 Jornada Economia Feminista: Acció Institucional i Lluites Socials 

organitzada per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, que tindrà lloc el proper 

dijous 6 d’abril, a l’Auditori Meier del MACBA (pl. dels Àngels, 1). 

A la trobada hi participaran persones del món acadèmic, de l’administració pública 

i referents de moviments i lluites socials, així com representants de l’Ajuntament 

de Barcelona i d’altres municipis de l’estat i d’arreu. A la jornada, s’abordaran des 

d’una perspectiva de gènere, camps clau de l’economia local com els pressupostos, 

la política fiscal, el mercat laboral i els treballs de cures.  

Al web hi trobareu més informació, així com el formulari per inscriure’s. 

 

 

6-4-2017 a les 19:30h Seminari “Participación electoral femenina después de la 

extensión del sufragio: el papel de la industrialización y la formación de la 

ideología”  organitzat pel Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) 

Lloc: Seminari d’Història Contemporània, Facultat de Geografia i Història de la UB 

(2 planta) 

 

 

5, 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2017 (dimecres) Taller “Què tenen a veure la salut i 

el gènere? Taller d'intervenció en salut psicològica amb un enfocament de gènere i 

social”. Tallers amb perspectiva de gènere organitzats conjuntament pel Centre 

Joan Rivière- Des-subjectant amb l'Observatori per la Igualtat de la UAB.  

Veure més informació dels tallers a : http://www.uab.cat/web/l-

observatori/estudiants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-

1345685927557.html 

 

 

Fins el 7-4-2017 Exposició "Canviant la mirada sobre les relacions de parella" de 

la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic, que estarà exposada a la Facultat 

d'Economia de la UAB. 

 

Del 7-4-2017 al 5-5-2017 Exposició "Canviant la mirada sobre les relacions de 

parella" de la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic, que estarà exposada  al Hall 

de la Biblioteca de socials, Facultat de Dret de la UAB 

Exposicions sobre construcció de relacions afectives i prevenció de violències 

http://barcelona.cat/jornada-economia-feminista
http://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-1345685927557.html
http://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-1345685927557.html
http://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-1345685927557.html


 
 

masclistes a la UAB organitzades pel centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere- 

Des-subjectant. Veure més informació a: 

http://ice2.uab.cat/UAP/plafons_expo.pdf 

 

 

20-4-2017 de 14-16h Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, participarà 

com a formadora en el curs “Especialització lletrada en violència domèstica i de 

gènere” organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC). 

Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

 

 

24-4-2017 tindrà lloc la cinquena sessió del Cicle de “Jornades de Perspectives 

Crítiques i Feministes en Investigació i Intervenció Psicosocial” amb les 

conferències “Putting Black Feminist Theory to Work” a càrrec de Suryia Nayak, 

(Universidad de Salford) i “Putting Intersectionality into Practice: Feminist and Post-

colonial, Debates for Research” a càrrec d’Ilana Mountian (Universidad de Sao 

Paulo) 

Dia i hora: 24-4-2017 a les 17h  

Lloc: l’Associació Cultural Casa Orlandai (C/Jaume Piquet 23, davant de l’estació 

FGC Sarrià) 

 

24 i 25 d'abril de 2017 tindrà lloc a Barcelona la tercera reunió internacional del 

projecte europeo UsvReact "Universities Supporting Victims of Sexual 

Violence", per millorar la intervenció en casos de violència sexual, coordinat a 

Catalunya per Barbara Biglia, professora de la URV i membre del IIEDG. Més 

informació: http://usvreact.eu/ca/“ 

  

 

25-4-2017 a les 12:15h Xerrada/Taller sobre "Desigualtats de gènere en el món 

laboral", Facultat d'Economia de la UAB, organitzat pel Centre Joan Rivière- grup 

Des-subjectant.  

 

 

27-4-2017 Acte d’entrega del Premi Equit@T que organitza els Estudis 

d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.  

Dia i hora: 27-4-2017 a les 18h  

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. 

La inscripció a l’acte és gratuïta però cal confirmar assistència mitjançant aquest 

formulari o bé escrivint a eimt@uoc.edu 

Pàgina oficial dels premis. 

Programa: descarregar-lo 

 

 

Durant el mes d’abril, dins del XI Seminari d’Anàlisis Feminista del Dret organitzat 

pel Grup d’Estudis sobre Dones i Drets tindran lloc les següents sessions:  

5 de abril 14-16h Violència de gènere: elements problemàtics en la protecció de les 

víctimes a càrrec de la Dra. Argelia Queralt i la Sra. Celeste Arella. 

19 d’abril 14-16h La coresponsabilitat a Espanya i a Europa a càrrec de la Sra. 

Sònia Bardají i la Dra. Núria Pumar 

26 d’abril 14-16h Anàlisi feminista del dret (II) a càrrec de la Dra. Gemma Nicolas 

http://ice2.uab.cat/UAP/plafons_expo.pdf
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
http://usvreact.eu/ca/%E2%80%9C
http://premi-equitat.uoc.edu/
https://symposium.uoc.edu/event_detail/7939/tickets.html
javascript:void(window.open('/horde/imp/dynamic.php?page=compose&to=eimt%40uoc.edu&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://premi-equitat.uoc.edu/
http://premi-equitat.uoc.edu/es/acte/
http://www.ub.edu/dretaldret/documentos/Triptic%20XI%20Seminari%20Dones%202017.pdf


 
 

Lloc: Seminari 2n (edif Principal) Facultat de Dret, UB. 

 

 

Durant el mes d’abril, dins dels actes, repartits pels diferents districtes de 

Barcelona, del projecte “en moviment [s]. dones de Barcelona. 40 anys i més. 1976-

2016, tindrà lloc:  

Al districtes d’Horta (Biblioteca El Carmel-Juan Marsé, Murtra 135-145) 

Exposició: Del 26 de març al 30 d’abril  

Taula Rodona:  

 Les dones canvien els barris i la ciutat a càrrec de Custodia Moreno i Trinidad 

Cuesta. Modera: Clara Parramón 

 Cinefòrums: 

 Yo decido. El tren de la libertad, obra col·lectiva de 80 cineastes, 2014, 42’. Dia 5 

d’abril 18h  

 Pay y Rosas, Ken Loach, 2000, 110’, dia 26 d’abril a les 18h  

 Al districte de Ciutat Vella (Centre Civil Patí Llimona, Regomir 3):  

 Exposició: del 4 al 27 d’abril 

 Taula Rodona:  

 El dret a viure sense por a càrrec de Mercè Claramunt i Beatriu Macià. Modera: 

Leonor Cantera, 12 d’abril a les 19:30h 

 Allò que és personal és polític a càrrec de Laura Tremosa i María Morón. Modera: 

Maria Rodó de Zárate, 26 d’abril 19:30h 

 Cinefòrums:  

 Pago justo, Nigel Cole, 2010, 113’, 5 d’abril 19:30h 

Barraques. La ciutat oblidada, Alonso Carnicer, Sara Grimal, 2009, 75’, 19 d’abril a 

les 19:30h 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 
 
Convocatòria del Premi Francesca Bartrina al millor TFG en estudis de gènere, que 

enguany arriba a la 3e edició. S'hi poden presentar treballs de final de grau 

elaborats en qualsevol de les universitats catalanes durant el curs 2016/17.  

Adjuntem les bases.  

 
Convocatòria de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza promoguda per la 

Fundació Josep Irla http://irla.cat/becayarza2017/ 

 

 
CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 
CURSOS 

 

 

5-4-2017 la UNED celebrará  la IX Jornada  de Igualdad: “Unas y otros crean”. 

Distintas manifestaciones artísticas en torno a ellas: las mujeres 

 

 

 
 
 
 

 

Call for paper de "La camera blue", journal of gender studies edited by the 

University of Naples "Federico II". The Topic is "Sport contexts and gender 

perspectives" 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://mon.uvic.cat/udivulga/events/premi-francesca-bartrina-al-millor-treball-de-final-de-grau-en-estudis-de-genere/
https://www.uvic.cat/system/files/PremiFBok.pdf
http://irla.cat/becayarza2017/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firla.cat%2Fbecayarza2017%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxfZEFY4PXcq5TO00LNK1p9LH1Rw
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/PROGRAMA.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/PROGRAMA.PDF
http://www.tema.unina.it/index.php/camerablu
http://www.tema.unina.it/index.php/camerablu/announcement/view/75
http://www.tema.unina.it/index.php/camerablu/announcement/view/75


 
 

 
 
 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Call for Paper West Croatian History Journal  /  Časopis za povijest Zapadne 

Hrvatske SPECIAL ISSUE "Revolutions and Revolutionaries: a Gender Perspective”A 

Proposal should be sent to the editorial board by March 15th 2017.  

Deadline for article  submission: May 1st 2017. 

Please submit your proposal with a paper title and a short abstract to the 

following e-mail address: panoptikon@ffri.hr 

 
Call for paper  Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios 

Culturale número 4 Identidad, belleza y género en las artes. 

Data límit proposta d’articles: 31 de maig de 2017 

 

 

http://hrcak.srce.hr/cpzh?%20lang=en
mailto:panoptikon@ffri.hr
https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/announcement/view/108
https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/announcement/view/108

