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El 20 de gener va tenir lloc a Madrid la segona reunió de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de Género, a la que van assistir la Teresa 

Cabruja i la Núria Pumar. En la reunió es va acordar nomenar una comissió 

d’estatuts per elaborar una proposta d’estatuts de la plataforma on figurés la seva  

denominació, forma jurídica, composició, formes de presa de decisions, etc.  

Alhora com accions més puntuals es va decidir que, al marge de possibles acciones 

legals per iniciativa de cada universitat, s’hauria de traslladar aquesta queixa als 

rectors de les universitats així com davant dels mitjans de comunicació i  dels 

representants polítics.  

Altra decisió ha estat  la d’iniciar una campanya de signatures per demanar la 

inclusió d’una comissió específica en el Real Decreto  415/2015, de 29 de mayo, 

que regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 

universitarios; campanya en la qual ha participat l’IIEDG i de la qual heu tingut 

notícia. 

En aquesta reunió va ser escollida la Teresa Cabruja per formar part de la comissió 

gestora de la Plataforma i la Núria Pumar per formar part de la comissió dels 

estatuts. 

 

 

 

El 24 de gener a la tarda es va fer la presentació del Doctorat Interuniversitari en 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques  a la Facultat de Geografia i 

Història de la UB . La sessió va constar de dues parts: en una primera, en format de 

seminari, les doctorandes van explicar els seus projectes de tesis doctorals davant 

de la comissió de doctorat. A continuació es va fer una taula rodona sobre “Reptes 

de la recerca feminista. Els treballs de cura. Cura i drets” moderada per la prof. 

Dolors Comas d’Argemir en la que van intervenir diferents generacions de 

recercadores: na Lourdes Beneria; Teresa Torns; Sandra Ezquerra; Sara Moreno i 

Christel Keller. 

 

 

 

El passat 25 de gener de 2017 el grup Interuniveristari COPOLIS “Benestar, 

comunitat i control social” va realitzar, dins de l’acció dinamitzadora de Redes de 

Excelencia: RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-71218-

REDT), el Seminari “Diversitat familiars, cures i gènere”.  

Varen participar una cinquantena d'investigadores i investigadors de diferents 

grups de recerca que formen part de la xarxa i de l'iiEDG així com investigadores 

https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?SURL=RZza1IrtYxAwBR0_pdW0CYiM1IV3NFPu327OldU5l9Wve_M0n07UCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGkAaQBlAGQAZwAuAG8AcgBnAC8AYwBhAC8AZABvAGMAdABvAHIAYQB0AA..&URL=https%3a%2f%2fwww.iiedg.org%2fca%2fdoctorat
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?SURL=RZza1IrtYxAwBR0_pdW0CYiM1IV3NFPu327OldU5l9Wve_M0n07UCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGkAaQBlAGQAZwAuAG8AcgBnAC8AYwBhAC8AZABvAGMAdABvAHIAYQB0AA..&URL=https%3a%2f%2fwww.iiedg.org%2fca%2fdoctorat
https://www.iiedg.org/ca/recerca/SEMINARIGENCPOLIS25GENER2017CAT..pdf


 
 

d'altres universitats de l'Estat espanyol. Es va analitzar i debatre en diversitats 

familiars, especialment sobre la monoparentalitat, la maternitat subrogada, els 

treballs de cura, les relacions amoroses i  les violències masclistes en relació a les 

institucions.  

Cliqueu per descarregar-vos les fotografies (Fot 1; Fot 2; Fot 3) 

 

 

 

La xarxa GENCPOLIS ha obert una pestanya pròpia dins de la web de l’iiEDG. En 

aquesta pestanya teniu informació del projecte GENCPOLIS i de les seves activitats.  

Accés: https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia 
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El dia 31 de gener la Dra. Barbara Biglia va presentar el projecte  USVreact: 

abordatge feminista de les violència sexuals a les universitats del qual es 

coordinadora a la Universitat de Coimbra dins del Seminari Intimate.  

 

El dia 2 de febrer la Dra. Coral Cuadrada va impartir la conferència “Mística y 

Amor cortés” al Congrés A prezencia femenina na escritura.Voces de mulleres na 

Idade Media. 1-3 de febrer de 2017, Centro Ramón Piñeiro para Investigación en 

Humanidades, Santiago de Compostela.   

 

 

Dins dels actes, repartits pels diferents districtes de Barcelona, del projecte “en 

moviment [s]. dones de Barcelona. 40 anys i més. 1976-2016, durant el mes de 

febrer tindrà lloc:  

Al districte de Sarrià-Sant Gervasi  

Exposició: De l’1 al 28 de febrer (Biblioteca Sant Gervasi- Joan Maragall, Sant 

Gervasi de Cassoles 85) 

Les taules rodones  

El nostre cos, les nostres vides amb Montse Cervera, Chelo García. Modera: Marta 

Jorba 14 de febrer. 19 h. Biblioteca Sant Gervasi- Joan Maragall, Sant Gervasi de 

Cassoles 85) 

 Allò que és personal és polític. Dolors Calvet, Magda Oranich. Modera: 

Mercè Otero, 28 de febrer. 19.h. Centre Cívic Vil·la Florida, Muntaner 544  

Cinefòrums  

 Pago justo, Nigel Cole, 2010, 113’ 7 de febrer 18h , Biblioteca Sant Gervasi- 

Joan Maragall, Sant Gervasi de Cassoles 85 

 En rereguarda, Marta Vergonyós, 2006, 40’ 21 de febrer 19h Centre Cívic 

Vil·la Florida, Muntaner 544  

 

 

El divendres 10 de febrer al matí tindrà lloc la Jornada Cruïlles: Recursos per a 

l’acció i la reflexió sobre la interseccionalitat entre diversitat sexual i religiosa a 

l’Escola de l’Administració Pública de Barcelona (c/ Girona, 20). La jornada 

s’inscriu en el projecte “Diversitat sexual i identitat religiosa”, finançat per la 

Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/activitats-de-la-xarxa-gencpolis
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/Foto1.jpg
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/Foto2.jpg
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/Foto4.jpg
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia
http://www.usc.es/estmedin/wp-content/uploads/2017/01/Programa.pdf
http://www.usc.es/estmedin/wp-content/uploads/2017/01/Programa.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
https://cruillesdiversitat.wordpress.com/jornada/
https://cruillesdiversitat.wordpress.com/jornada/
https://cruillesdiversitat.wordpress.com/


 
 

 

La jornada comptarà amb Andrew Yip (University of Nottingham) que impartirà la 

conferència titulada “Quan la religió es troba la sexualitat: dues històries 

d’intersecció”. A continuació hi haurà dues taules rodones, una centrada en com 

enfocar el creuament entre diversitat sexual i religiosa, i una altra que reflexionarà 

entorn a experiències pràctiques i estratègies d’intervenció. 

 

Aquí podeu veure el programa. 

Us podeu inscriure (gratuïtament) en aquest enllaç. 

 

 

Integrants del Grupo de Estudios Feministas (GEF) del Instituto de Derechos 

Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid 

organitzen amb la col·laboració del Instituto de Estudios de Género (UC3M) i del  

Grup Antígona (UAB) el  Taller Feminista: “En defensa de los derechos de las 

mujeres: Voces feministas” amb les intervencions de Samara de las Heras Aguilera 

(GEF. Universidad Carlos III de Madrid / Grupo Antígona. Universitat Autònoma de 

Barcelona) amb la ponència Clara Campoamor. Feminismo y Derecho. (dijous 16 de 

Febrer 2017) i Maria Barcons Campmajó (Grupo Antígona. Universitat Autònoma 

de Barcelona) amb la ponència Nancy Fraser. La Justicia en un mundo globalizado 

(dijous 23 de febrer de 2107). 

Lloc: Aula 18.0.A.10 del Campus de Getafe - Universidad Carlos III de Madrid 

Horari: 14.00 a 15.45h. Información e inscripciones:  eugenia.rodriguez@uc3m.es 

 

 

El dia 17 de febrer tindrà lloc un col·loqui amb Lucas Platero dins del Cicle 

“Jornades de Perspectives Crítiques i Feministes en Investigació i Intervenció 

Psicosocial” organitzades pel Màster en Investigació i Intervenció Psicosocial (UAB).  

Lloc i hora: Asociación Cultural “Casa Orlandai” (C/Jaume Piqué 23, davant 

ferrocarrils de Sàrria) 17-1-2017 17h. 

 

 

Els dies 23 i 24 de febrer el grup de recerca Multiculturalisme i Gènere organitza 

les Jornades “Turisme, gènere i nació: una perspectiva postcolonial des de la 

identitat local” . Les jornades tindran lloc al Seminari d’Història Contemporània de 

la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona 

Tota la informació  

 

 

http://www.ub.edu/facgh/infogih/events/jornades-turisme-genere-i-nacio/ 

El grup de recerca SoPCI (Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives) que forma 

part del CEIG de la UVIC-UCC inicia el projecte sobre el rol que pot jugar el 

coneixement tradicional agrari i alimentari en l’adaptació al canvi climàtic 

 

 

Call for paper per presentar comunicacions a les jornades anuals organitzades pel 

https://cruillesdiversitat.files.wordpress.com/2017/01/rect3491.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIDZkaVO1kugOLd9hweOo7uFZIYr2eZenOkCpSeYnN5EoQg/viewform
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/talleres1617/taller-feminismo1617.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/talleres1617/taller-feminismo1617.pdf
http://%20eugenia.rodriguez@uc3m.es/
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
http://www.ub.edu/facgh/infogih/events/jornades-turisme-genere-i-nacio/
http://www.ub.edu/facgh/infogih/events/jornades-turisme-genere-i-nacio/
http://www.ub.edu/facgh/infogih/events/jornades-turisme-genere-i-nacio/
http://mon.uvic.cat/lapunt/un-projecte-del-sopci-estudiara-el-paper-del-coneixement-agrari-tradicional-en-ladaptacio-al-canvi-climatic/
http://mon.uvic.cat/lapunt/un-projecte-del-sopci-estudiara-el-paper-del-coneixement-agrari-tradicional-en-ladaptacio-al-canvi-climatic/


 
 

grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG). Data límit per enviar propostes 

a les XVII Jornades d’Història del Treball titulades “Crisi y reconstrucció dels 

mercats de treball durant la industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica” 

acaba el 10 de febrer de 2017. Més informació 

 

Lectures de tesis, presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

 

 Andrea Santesmases llegirà la tesi doctoral  "Cuerpos (im)pertinentes: un 

análisis queer-crip de las posibilidades de subversión desde la diversidad 

funcional"  el proper 17 de febrer a les 11h a la Universitat de Barcelona ( 

Saló de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa (Avinguda Diagonal, 

690, 08034 Barcelona) 

 

 

 

 
 
 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 
 
Segona edició del Premi equit@T, l’objectiu del qual és la promoció de l'equitat de 

gènere dins de les TIC de tal manera que hi hagi més dones que estudiïn carreres 

tecnològiques i que es dediquin professionalment a aquestes. Està obert a 

qualsevol persona, grup o institució que hagi dut a terme accions o projectes per 

promoure l'equitat de gènere dins de les TIC, tant en l'àmbit acadèmic com el 

professional. 

 

El període per presentar les candidatures estarà obert des d'avui fins al dia 13 de 

març. La candidatura es presentarà a través del formulari que hi ha a la pàgina 

web del mateix premi: http://premi-equitat.uoc.edu/es/, on es troben les bases i 

altres informacions.  

 

 
 
 
 
 

CONFERÈNCIES, 
JORNADES I 

CURSOS 
 

 

A partir del 7 de febrer s’obre la inscripció pels tallers de psicologia amb 

perspectiva de gènere que organitzat el Centre Joan Rivière en psicologia i gènere i 

l’Observatori per la Igualtat de la UAB.  

Tota l informació a: http://www.uab.cat/web/genere/formacio-genere/tallers-

centre-joan-riviere-de-psicologia-1345681074675.html 

 

 

El proper 10 de febrer de 9:30h a 13:40h tindrà lloc la Jornada taller Kit bàsic de la 

carrera científica”, dins de la  jornada commemorativa del  dia internacional de la 

dona i de la noia a la ciència, organitzada per la Facultat de Ciències, l’Observatori 

per a la Igualtat de la UAB i l’Associació de dones investigadores i tecnològiques a 

Catalunya. 

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici C, UAB 

L’acte és gratuït i no requereix inscripció prèvia. Tanmateix, aquelles persones que 

necessitin certificat d'assistència hauran de realitzar la petició prèvia 

avdg.estudiants.ciencies@uab.cat 

http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/XVIIJornadasHistrabajowb.pdf
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/XVIIJornadasHistrabajowb.pdf
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/XVIIJornadasHistrabajowb.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/doctorat/properes-lectures/
http://www.ub.edu/economiaempresa/doctorat/properes-lectures/
http://premi-equitat.uoc.edu/es/
http://www.uab.cat/web/genere/formacio-genere/tallers-centre-joan-riviere-de-psicologia-1345681074675.html
http://www.uab.cat/web/genere/formacio-genere/tallers-centre-joan-riviere-de-psicologia-1345681074675.html
http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1192521459808.html?noticiaid=1345717800646
http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1192521459808.html?noticiaid=1345717800646
mailto:vdg.estudiants.ciencies@uab.cat


 
 

 

Matrícula oberta  pel nou curs virtual "Fonaments de metodologia 

d'investigació feminista", organitzat pel SIMREF -Seminari Interdisciplinari de 

Metodologia d'Investigació Feminista.  

Per a més informació http://www.simref.net/actividades/ 

 

 Cicle de debats “Polítiques del desig”, que tindrà lloc al CCCBentre del 18 de gener 

a l’1 de març ( a l’enllaç trobareu tota la informació)  

 

 
CALL FOR PAPERS 

 

Call for paper “Gender Approaches in the Translation Classroom: Training the 

Doers 

 

Call for paper revista  Cuestiones de Género nº12 “Alter/Natives Feministas”. Data 

límit 28 de febrer de 2017 

 

  

Call for paper “Transnationalisms, Transgressions, Translations”, 12th Conference of the 

International Federation for Research on Women’s History/ Federation 

Internationale Pour la Recherche en Histoire des Femmes (IFRWH/FIRHF 

 

http://www.simref.net/actividades/
http://www.cccb.org/ca/marc/fitxa/politiques-del-desig/225611
http://www.londonmet.ac.uk/media/repository/emails/marketing/comms/Other/Call%20for%20Papers_PM.pdf
http://www.londonmet.ac.uk/media/repository/emails/marketing/comms/Other/Call%20for%20Papers_PM.pdf
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/announcement/view/62
http://www.femst.ucsb.edu/ifrwh/call

