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El dia 19 de maig de 2017, dins de l’acció dinamitzadora de Redes de Excelencia: 

RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-71218-REDT), 

s’organitza el Seminari Políticas de empleo y tiempos: una perspectiva de género 

El Seminari tindrà lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili de les 

9h a les 17:30h. 

Cliqueu per descarregar-vos el cartell del Seminari 

 

 

 

Us anunciem que les IV Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis 

de Dones i Gènere: Gènere, Ciutadania i Política: Debats i Transformacions Socials 

és celebraran els dies 22, 23 i 24 de novembre coincidint amb el Seminari Final de 

la Xarxa d’Excel·lència GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-

71218-REDT).  

Per descarregar-vos el call for paper ckiqueu el link: call for paper IV Jornades-

Seminari Final GENCPOLIS.  
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3 de maig de 2017 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 

 

 

L’11 de maig a les 19h, el grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) 

organitza la sessió de seminari "Hallazgos, balance y nuevos problemas en los 

estudios del Paternalismo Industrial en Chile (1910-1950)" presentat per Diego 

Morales (Universidad de Santiago de Chile) . L’acte tindrà lloc al Seminari 

d’Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història (2ªplanta) de la UB.  

 

 

El 18 de maig a les 19h, el grup de recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG) 

organitza la sessió de seminari Conflictivitat i gènere en el mon rabassaire, 1880-

https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/Publicacin52.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/PreprogramaIVJornadesdeRecerca.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/PreprogramaIVJornadesdeRecerca.pdf
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


 
 

1910 presentada per Josep Colomer. L’acte tindrà lloc al Seminari d’Història 

Contemporània de la Facultat de Geografia i Història (2ªplanta) de la UB.  

 

 

Fins el 26 de maig tindrà lloc el curs dirigit per Meri Torras i Miriam Solá Posar el 

cos. Activismes feministes i queer organitzat per l’Institu d’Humanitats de 

Barcelona. El curs es celebra a l’Institut de Cultura C/Montalegre 5, 08001 

Barcelona els dies 19-26 d’abril i 3,10,17,24 i 26 de maig de 2017 de 18:30h a 

20:00h 

 

Durant el mes de maig, dins del XI Seminari d’Anàlisis Feminista del Dret 

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

sessions:  

3 de maig 14-16h Polítiques d’igualtat a les Universitats a càrrec de la Dra. Trinidad 

Donoso Vázquez . 

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

 

 

Durant el mes de maig, 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:  

Districte de Nou Barris (seu del Districte de Nou Barris, Pl.Major de Nou Barris, 1) 

Exposició: Del 1 al 31 de maig  

Taula Rodona:  

 Les dones canvien els barris i la ciutat a càrrec de Lourdes Ponce, Conxa García, 

Amparo Iturriaga Modera: Carolina Recio 

 9 de maig 19h Ateneu Popular de Nou Barris, Portlligat, 11-15 

 El nostre cos, les nostres vides a càrrec de Marcela Güell, Rosa Almirall. Modera: 

Montse Benito 

 23 de maig 19h Centre Cívic Can Basté, Paseig.Fabra i Puig 274-276 

 Cinefòrums: 

 Antonia’s line, Marleen Gorris, 1995, 33’.  

 Dia 16 de maig 19h Biblioteca Zona  Nord, Vallcivera 3 d’abril 18h  

 Aguantando el tipo, Encarna Martínez, Núria París, Karo Noret, Nathalie Archer, 

2007, 27’.  

 Canyelles, Historia de un barrio, Ernest Blasi, Gustavo Hernández, 1979-1977, 50’  

 Dia 30 de maig 19h La Masia de la Guineuta, Pl. De ca N’Ensenya, 4 

 

 

Presentacions de llibres, lectures de tesis, exposicions i noves publicacions:  

 

 Carrillo, Isabel (ed.), Burguet, Marta; Guitart, Rosa; Lomas, Carlos; Sáinz, 

Milagros (2017). Desfer la teranyina del gènere des de l’educació. Vic, Eumo 

editorial  

 

 Fins el 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 
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organitzades pel centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere- Des-subjectant.  

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS, 
CONVOCATÒRIES I 

INFORMACIONS 
 
 
 

 
 
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.  

___ 

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

Fundació Josep Irla. Data límit per presentar el projecte: 31 de maig de 2017 

___ 

La professora Fina Birulés Bertran, investigadora del Centre de recerca ADHUC-

Teoria, Gènere, Sexualitat i fundadora del Seminari Filosofia i Gènere a la 

Universitat de Barcelona, ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi, concedida 

per la Generalitat de Catalunya, per la seva intensa tasca de traducció, estudi i 

divulgació de la producció filosòfica femenina al voltant dels nuclis de la 

subjectivitat política, història i acció, qüestions de teoria, i especialment l’obra de 

Hannah Arendt i d’altres filòsofes del segle XX. 

___ 

Nova versió del Cercador d’Expertes una eina en línia desenvolupada per l’Institut 

Català de les Dones amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení i les aportacions 

de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i, especialment, en 

aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina. Actualment, 

el Cercador d’Expertes inclou perfils de prop de 500 dones expertes en una gran 

varietat d’àmbits professionals, acadèmics, culturals, artístics, científics i 

tecnològics. 

___ 

Ajuts a la recerca RecerCaixa 2017- 13782 - Recercaixa-ACUP 

Data Límit presentació: 02/07/2017 

___ 

Ajuts a la Recerca: B- Debate International Center for Scientific Debate Barcelona. 

Data Límit presentació: 21/06/2017 
 

 
CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 
CURSOS 

 

 

3 de maig de 2017 Taula Rodona: La despatologització dels cossos i del gènere, 

organitzada pel Grup de Treball d’Investigació per la incorporació sexe-gènere en 

psicologia de la Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del COPC.  

La taula rodona tindrà lloc a la Seu del COPC (C/Rocafort 129, 08015 Barcelona) de 

19h a 21h.  

 

 

 

 

 

 

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" 
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CALL FOR PAPERS 

 

___ 

Call for paper de "Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género”. 

Data límit per presentar treballs: 15 de maig de 2017. 

Els articles poden estar redactats en espanyol, anglès, portuguès i francès. 

Autors/es han d’enviar els seus textos al mail: revistafemeris@uc3m.es segons 

normes d’edició que es poden consultar a: http://e-

revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/about/submissions#authorGuidelines. 

___ 

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 
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