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El dimecres 29 de març de 2017 a les 17h tindrà lloc el Plenari de l’iiEDG a 

l’Auditori de la seu de l’ICD (Pl.Pere Coromines 1, 08001 Barcelona) 
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El passat divendres dia 24 de febrer es va celebrar la primera reunió a Barcelona 

del projecte europeu ASVARW "Addressing Sexual Violence Against Refugee 

Women" on el Grup de Recerca Antígona és part del projecte juntament amb CIRF 

Cattaneo (Italy), MondoDonna (Italy), Symbiosis (Greece) i CGV Research (UK). 

Aquest projecte està subvencionat per Rights, Equality and Citizenship (REC) 

Programme of the European Union. 

 

 

El dia 1 de març a les 17:30h tindrà lloc la taula rodona “Maternitats, narratives, 

experiències” amb motiu de l’exposició Matres Mundi. Lloc: Sala de Vistes, campus 

Catalunya, Universitat Rovira i Virgili. 

 

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

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

març tindrà lloc:  

Al districte de Sants-Montjuïc 

Exposició: Del 2 al 31 de març (Sala Anselm Cartañà, Creu Coberta 4) 

Les taules rodones  

 Les dones canvien els barris i les ciutats Pilar Ripoll, Assumpta Alba, Anna Rubio. 

Modera: Isabel Segura 9 de març. 19.h (Biblioteca Francesc Candel).  

 Allò que és personal és polític Anna Balletbò, Amparo Moreno. Modera: Chari Ronda 

13 de març 19h.  

Cineforums  

 Sufragistas, Sarah Gavron, 2015, 106’ 7 de març 19h Sala d’Actes Centre Cívic 

Cotxeres de Sants, Pl.Bonet i Muixí 7 

 Antonia’s Line Marleen Gorris, 1995. 93’ 22 de març 19h. Sala Anselm Cartañà, 

Creu Coberta 4 

Al districtes de Gràcia 

Exposició: Del 14 al 31 de març (Seu del Districte de Gràcia, Pl.de la Vila 2) 

Taules Rodones:  

 El nostres cos, les nostres vides, Raquel Osborne, Leonor Taboada. Modera: Julia 

Ojuel, 23 de març 19 h (Centre Cívic el Coll, Aldea 15) 

 El dret a una vida digna. Drets de les dones, drets humans i justícia social: passat, 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/pdf/cartell_2_editora_749_21_1.png
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/pdf/cartell_2_editora_749_21_1.png
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca


 
 

present i futur, Neus Moreno, Eulàlia Vintró. Modera: Teresa Torns , 28 de març 

19h Centre Cívic La Sedeta, Sícilia 321 

 Cineforum:  

 Las mujeres de verdad tienen curvas, Patricia Cardoso, 2002, 90’, 21 de març 19h 

Centre La Violeta, Sant Joaquim 14 

 La quadratura del cercle. Història del Bloc Feminista de Tarragona (1977-2001), Les 

Filles de Lilith (Sara Alcina, Ariadana Costa, Caterina Mas, Anna Mercadé, Joana 

Zapata), 2005, 47’ 29 de març 19h Centre Cívic la Sedeta, Sícilia 321 

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

Exposició: Del 26 de març al 30 d’abril  

Taula Rodona:  

 El dret a una vida digna. Drets de les dones, drets humans i justícia social: passat, 

present i futur, Alba García, Sara Berbel. Modera: Noelia Igareda 29 de març 18h  

 

A partir del  3 de març de 2017 es pot veure l’exposició “El barraquisme a 

Tarragona, fa cinquanta anys. La ciutat no reconeguda i els seus habitants” al CRAI 

del Campus Catalunya de la Universitat Rovira y Virgili (data exposició: 3 al 27 de 

març) 

 

El dia 8 de març a la 13h Taller "Creus que ens influeix la publicitat? Taller sobre 

la construcció identitària del gènere en els mitjans de comunicació, organitzat 

pel Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere – Grup Des-subjectant.  

Lloc: Facultat de Psicologia (obert a la població universitària de la UAB) 

 

 Dimarts 7, 14, 21 i 28 de març i el 4 de abril de 2017, de 12:30-15:30h. 

Taller Parlem de violència masclista. Tallers d'intervenció psicosocial en 

violència en les relacions socioafectives des d’un enfocament de gènere  

  

 Dimecres 29 de març, 5, 19 i 26 d'abril i 3 de maig de 2017, de 15h-18h: 

Taller “Què tenen a veure la salut i el gènere? Taller d'intervenció en salut 

psicològica amb un enfocament de gènere i social  

Organitzats conjuntament pel Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere – Grup 

Des-subjectant i l'Observatori per la Igualtat de la UAB          

 

 

Fins el 10 de març Exposició "Violència masclista en la parella: desmuntem 

mites?" de l'Institut Català de les Dones, Hall de la Facultat de Psicologia (24 de 

febrer al 10 de març) .  

A partir del 20 de març Exposició "Canviant la mirada sobre les relacions de 

parella" de la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic, Hall de la Biblioteca de 

socials (20 de març al 7 d'abril)   

Exposicions organitzades pel Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere – Grup 

Des-subjectant sobre construcció de relacions afectives i prevenció de violències 

masclistes a la UAB 

 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/exposicions/77/nova-exposicio-al-crai-catalunya-el-barraquisme-a-tarragona-fa-50-anys-la-ciutat-no-reconeguda-i-els-seus-habitants
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/exposicions/77/nova-exposicio-al-crai-catalunya-el-barraquisme-a-tarragona-fa-50-anys-la-ciutat-no-reconeguda-i-els-seus-habitants
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
http://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-1345685927557.html
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/exposicio_desmuntem_mites/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/exposicio_desmuntem_mites/
http://ice2.uab.cat/UAP/plafons_expo.pdf
http://ice2.uab.cat/UAP/plafons_expo.pdf


 
 

El dia 14 de març de 2017 Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, 

participarà en la “XII Jornadas sobre la interrelación entre violencias machistas y 

VIH: Abordando las violencias sexuales” amb la ponència titulada “Contextualizar 

y redefinir las violencias sexuales en el marco de los derechos”. Són unes 

jornades sobre violència de gènere i VIH dirigides a professionals sociosanitaris/es 

de tot l’Estat.  

Organitza: Creación Positiva 

Lloc: Centro Cultural La Corrala, C/ Carlos Arniches, 3 y 5 28005 – Madrid 

 

 

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

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

sessions:  

15 de març 14-16h “La gestació per substitució a debat” a càrrec de Monica 

Navarro i Núria Pumar.  

22 de març 14-16h “Regulación jurídica internacional y mujeres trabajadoras” a 

càrrec de Laura Huici  

29 de març 14-16h “Igualtat retributiva i eines jurídiques contra la discriminació 

salarial” a càrrec de Eva Pons i Aida Ruiz 

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

 

 

El dia 16 de març a les 14h Neus Tur, investigadora del Grup Antígona, participarà 

al Taller "En defensa de los derechos de las mujeres. Feminismos 

contemporáneos", amb la ponència "Monique Wittig y la Teoría Queer. 

Cuestionando el binarismo de género".  

Organitza: Integrants del Grupo de Estudios Feministas (GEF) del Instituto de 

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

Madrid. 

 

 

El dia 20 de març a les 18:30h la doctoranda Rosmary Garzon Gonzalez, qui està 

duent a terme la seva estada doctoral a l'IIEDG presentarà el seu projecte de tesi 

doctoral titulat "Violència en les relacions eròtic afectives entre adolescents a 

Colòmbia", inscrita al Doctorat en Salud Pública de la Universidad Nacional de 

Colombia. Aquesta presentació es portarà a terme en el marc de les reunions del 

grup de recerca de la professora Genoveva Sastre. 

Lloc: Edifici Psicologia Universitat de Barcelona, cinquè pis. 

 

 

Jornades Internacionals “Rebels i amb veu pròpia. La literatura femenina entre dos 

segles (XIX-XXI)”, 31 de març i 1 d’abril, organitzades pel Reial Monestir de Santa 

Maria de Pedralbes en col·laboració amb la Universitat de Vic (Societat Verdaguer  i 

grup el  Grup d’Estudis de Gènere: traducció, Literatura, Història i Comunicació) 

 

http://creacionpositiva.org/onewebmedia/Programa%20XII%20jornadas%20Violencias%20de%20g%C3%A9nero%20y%20VIH%20logos%20cast%2015-02.pdf
http://creacionpositiva.org/onewebmedia/Programa%20XII%20jornadas%20Violencias%20de%20g%C3%A9nero%20y%20VIH%20logos%20cast%2015-02.pdf
http://www.ub.edu/dretaldret/documentos/XSeminariDones.pdf
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://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/jornades-internacionals-rebels-amb-veu-pr%C3%B2pia-literatura-femenina-entre-dos
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/activitats/confer%C3%A8ncies/jornades-internacionals-rebels-amb-veu-pr%C3%B2pia-literatura-femenina-entre-dos
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PREMIS I 
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Informe Científicas en Cifras 2015, Secretaria de Estudio de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad 

 
 
 
 
 

CONFERÈNCIES, 
JORNADES I 

CURSOS 
 

 

Dijous 2 de març tindrà lloc la inauguració de l’exposició Dones: ficcions i 

realitats, dijous 2 de març a les 19h al Museu d’Història de Catalunya (P.Pau Vilà 3, 

Barcelona) 

 

 

El dia 7 de març a les 16 tindrà lloc l’acte “Treball feminitzats i precarització 

laboral. Les professionals de neteja dels hotels” organitzat per la Comissió 

d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa.  

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història (edifici 690) 

 

 

El dia 8 de març la Secretaria de Estado de I+D+i  en motiu del Dia Internaconal de 

les Dones organitzar un Encuentro de proyectos europeos para la igualdad de 

género en la ciencia en los que participan entidades españolas (projectes 

finançats per el programa Horizonte 2020 o per l’últim any del 7º Programa 

Marco). Després de la presentación s’obrirà un torn de preguntes/respostes. 

Hora i lloc: 16.00 a 18.00. Sala F (1ª planta) del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Paseo de la Castellana, 162, Madrid (Metro Cuzco). 

 

 
El dimecres 29 de març tindrà lloc la I Jornades del Centre d'Estudis de Gènere 

(CEdGE) de la UPF. Sala Calsamiglia (edifici Jaume I), campus Ciutadella de la 

Universitat Pompeu Fabra. Una setmana abans s'anunciarà el contingut de les 

jornades a la web: https://www.upf.edu/web/genere.  

 

Cicle “Jornades de Perspectives Crítiques i Feministes en Investigació i Intervenció 

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

1 de marzo a las 17 h 

"Education, Ethics and the Psy Complex".  Ian Parker (Universidad de Leicester) 

"Deconstructing Developmental Psycchology", Erika Bauman (Universidad de 

Manchester) 

17 de marzo a las 17 hrs.  

Mesa redonda "Homonacionalismo, género y racialitzación, e identidad lesbiana 

arabe-islamizada" presentada por Diana Al-Rahmoun (activista y doctoranda UB), 

Carmen Romero Bachiller (UCM) y Salma Amzian (investigadora).  

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

ferrocarrils de Sàrria). 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_preparacio/dones_ficcions_i_realitats
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_preparacio/dones_ficcions_i_realitats
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/wp-content/uploads/2017/03/Dia-de-la-dona-3.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/butlleti/publicacio/wp-content/uploads/2017/03/Dia-de-la-dona-3.pdf
https://www.upf.edu/web/genere
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
https://perspectivescritiquesifeministes.wordpress.com/
https://parkerian.com/
https://ericaburman.com/
https://ericaburman.com/
https://www.ucm.es/masteranalisissociocultural/prof-carmen-romero-bachiller-coordinadora-del-master


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

 

Call for paper de la Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas, 

publicación del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la 

Universidad de Zaragoza, abre convocatoria de recepción de artículos para la 

sección de Estudios.  

Los textos serán enviados a filanderas@unizar.es  con fecha límite del 31 de marzo 

de 2017. 

 

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 límite propuesta de artículos: 31 de mayo de 2017 

 

 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index
https://es.scribd.com/document/338049960/normas-publicacion-FILANDERAS
mailto:filanderas@unizar.es
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

