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ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

El proper 24 de gener de 2017 a les 18h de la tarda inaugurarem oficialment la 

segona edició del Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societat 

i Polítiques i per això hem organitzat una taula rodona que tindrà com a temàtica 

principal “Reptes de la recerca feminista. Els treballs de cura. Cura i drets”.  

 

La taula, especialment oberta a les estudiants de màster de l’IIEDG i a tothom que 

tingui interès en la temàtica, serà moderada per la professora Dolors Comas 

d’Argemir (Catedràtica d’Universitat. Antropologia Social i Cultural, URV) i es 

plantejarà a manera de diàleg entre investigadores sèniors i joves. Per això hem 

convidat a les professores Lourdes Beneria (Professora emèrita. Economia. Cornell 

University), Teresa Torns (Professora jubilada. Sociologia. UAB), Sandra Ezquerra 

(Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la UVic-UCC), Sara 

Moreno (Professora Agregada Interina. Sociologia. UAB) i Christel Keller (estudiant 

del programa de doctorat). 

 

Lloc: pendent de confirmar (us enviarem un correu posteriorment) 
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El passat 28 de novembre, a les 19:00 hores, a la Sala Moragues del Born, es va 

presentar “en moviment [s]. dones de Barcelona. 40 anys i més. 1976-2016”.  

El projecte commemoratiu, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, pretén donar 

valor, recuperar i transmetre “la memòria de les mobilitzacions de les dones per la 

millora de la vida als barris de la ciutat i per la construcció de relacions socials 

més democràtiques i equitatives”. Diverses alumnes, ex-alumnes, professorat del 

màster en EDGC, investigadores i investigadors de l’iiEDG participen d’aquest 

projecte comissariat per Cristina Borderías, que inclou una exposició itinerant i un 

cicle de taules rodones i cinefòrums als districtes, que es realitzaran durant els 

propers mesos. 

Podeu llegir aquí tota la informació  

  

 

El dia 13 de desembre de 14:00h a 16.30h al portal del grup GenPORT tindrà lloc la 

e-discussió sobre mesures d'igualtat de gènere a les universitats, concretament de 

reclutament i promoció de dones investigadores “GenPORT e-Discussion on 

Recruitment and Promotion of Women Researchers” 

 

https://www.iiedg.org/ca/doctorat
https://www.iiedg.org/ca/doctorat
http://www.ajuntamentbarcelonapremsa.info/download/Fulleto
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/25/ada-colau-presenta-el-projecte-commemoratiu-en-moviment-s-dones-de-barcelona-40-anys-i-mes-1976-2016/
http://www.genderportal.eu/events/genport-e-discussion-recruitment-and-promotion-women-researchers
http://www.genderportal.eu/events/genport-e-discussion-recruitment-and-promotion-women-researchers


 
 

 

Diferents activitats, seminaris, jornades i conferencies dins del Programa Altres 

mirades possibles: (re)pensar des d’una perspectiva de gènere, organitzat per la 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya durant els mesos d’octubre –

desembre de 2016 

 

El dia 14 de desembre a les 12:00h el grup Des-subjectant organitza, conjuntament 

amb l’Associació Nexus i el Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere, dos tallers 

sobre "com vivim les nostres relacions afectives?". Lloc: Facultat d'Educació, UAB 

 

 

El dia 14 de desembre de 2016, la Dra. Coral Cuadrada impartirà la conferència 

“Acció i contemplació en temps lul·lians” al Centre d’Estudis Selvatans.  

 

El dia 16 de desembre de les 9:00 a les 18:30 el Grup de Recerca Multiculturalisme 

i Gènere organitza la jornada L’Home espanyol y els seus “altres”: masculinitat. 

Identitat i turisme. Lloc: Seminari de la Secció Departamental d’Història 

Contemporània i Món actual (Universitat de Barcelona, C/Montalegre 6-8) 

 

 

El grup de Recerca Des-subjectant GESPGI està duent a terme la exposició itinerant 

per diferents facultats de la UAB "Canviant la mirada de les relacions de parella" 

 

 

Call for paper per les XVII Jornades d’Història del Treball organitzades pel Grup de 

Recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) “Crisi i reconstrucció dels mercats de 

treball durant la industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica”. Data límit 

per presentació de propostes de comunicacions: 29 de gener de 2017 

 

 

Presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

 

 Igareda González, Noelia (2016): "La donación anónima de gametos para 

reproducción humana asistida en España: problemas y retos", Revista 

Bioética y Derecho, 38, pp.71-86. 

 Heim, Daniela (2016): Mujeres y acceso a la justícia, Buenos Aires: Ediciones 

Didot. 

  25N: ¿Hacia una justicia con perspectiva de género?" de Concepción Torres 

(UA) http://agendapublica.es/25n-hacia-una-justicia-con-perspectiva-de-

genero/ 

 'Resum de l'Informe de la Diagnosi de la Xarxa d'Atenció i Recuperació 

Integral per a les dones en situació de violència masclista' Autoria: 

Encarna Bodelón, Gemma Nicolás Lazo, Fernando Antón Alonso, Neus Tur, 

Maria Barcons Campmajó, Paula Arce Becerra, Cristina Fernàndez Bessa, 

Laura Àlvarez Rodríguez, Andrea Martínez i Sergi Salvador. El resum de 

l'informe és el resultat de la diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 

Integral per a les dones en situació de violència masclista (VM), encàrrec de 

http://mon.uvic.cat/ust/altres-mirades-possibles-repensar-des-duna-perspectiva-de-genere/
http://mon.uvic.cat/ust/altres-mirades-possibles-repensar-des-duna-perspectiva-de-genere/
http://www.ub.edu/dphc/
http://www.ub.edu/dphc/
http://serveis.uab.cat/ice-uap/content/q%C3%BCesti%C3%B3-de-g%C3%A8nere-parlem-ne
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/XVIIJornadasHistrabajowb.pdf
https://gallery.mailchimp.com/002f6ac099bba449dcb2f6b0b/files/rbyd38_05_art_igareda.pdf?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=bf4d86f024-RBD38_2016_11_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-bf4d86f024-206979569
https://gallery.mailchimp.com/002f6ac099bba449dcb2f6b0b/files/rbyd38_05_art_igareda.pdf?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=bf4d86f024-RBD38_2016_11_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-bf4d86f024-206979569
http://agendapublica.es/25n-hacia-una-justicia-con-perspectiva-de-genero/
http://agendapublica.es/25n-hacia-una-justicia-con-perspectiva-de-genero/
https://www.facebook.com/encarna.bodelon
https://www.facebook.com/gemma.nicolaslazo
https://www.facebook.com/neus.tur.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=586538690
https://www.facebook.com/paula.arcebecerra
https://www.facebook.com/laura.alvarezrodriguez.9


 
 

l’ICD al Grup de recerca Antígona, de la UAB, amb la col·laboració del 

Departament d’Interior, el Departament de Justícia i la Secretaria de 

Família. L'informe complet està disponible al Centre de Documentació de 

Dones de l'Institut Català de les Dones (ICD). 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/inf

ormes_estudis_avaluacions/ 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 
 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

Premios Alma Máter Ávila de poesia, traducción y comunicación. Data límit per 

presentar candidatures: 15 de gener de 2017. Bases i tota la informació cliqueu el 

link. 

 

Premi Victoria Kent, data límit: 20 de gener de 2017 

http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-

mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/ 

 

XXIV Premi de divulgació feminista "Carmen de Burgos", Data limit: 31 de gener de 

2017  

http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatori

a-xxiv-premio-de-divulgacion.html 

 
 

CONFERÈNCIES I 
JORNADES 

 

 

Del dies 12 al 16 de desembre de 2016, el grup de recerca GREDI 

(http://www.ub.edu/gredi/) organitza el Seminari Casa Nostra Casa Vostra al 

Campus Mundet de la UB. El dia 14 es dedica al debat sobre les Fronteres amb 

perspectiva de gènere. El programa i tota la informació 

aquí https://www.facebook.com/events/341407976228214/ 

 

IV Congreso Internacional Online del Instituto Universitario de Estudios Feministas 

y de Género “purificación Escribano” Mujeres y liderazgos, 30 de enero-12 de 

febrer de 2017 

 

 

 
CALL FOR PAPERS 
 

 

Call for paper de Feminismo/s nº 29 Títul: La (in)visibilidad de las mujeres en la 

educación superior: retos y desafíos en la academia .Recepció d’articles fins el 16 

de gener de 2017. Més informació.   

  

Ampliació del Call for paper G-NET Summit 2017 sobre Integración regional y 

herramientas para el desarrollo de políticas de igualdad de género y Políticas 

sectoriales con perspectiva de género convocada per la xarxa d’universitats G-NET 

s. Data límit de recepció de ponències: 20 de desembre de 2016 

 

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avaluacions/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avaluacions/
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/
http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoria-xxiv-premio-de-divulgacion.html
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoria-xxiv-premio-de-divulgacion.html
http://www.ub.edu/gredi/
https://www.facebook.com/events/341407976228214/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
http://www.congresosif.uji.es/
http://www.congresosif.uji.es/
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
http://www.gendertraining.eu/eventos/summit/
http://www.gendertraining.eu/eventos/summit/call-for-papers/
http://www.gendertraining.eu/eventos/summit/call-for-papers/
http://www.gendertraining.eu/eventos/summit/call-for-papers/

