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IIEDG...SOM I FEM 

 

 

L’iiEDG s’adhereix a les manifestacions de les universitats catalanes en defensa de 

les institucions legítimes de Catalunya i  de l’autogovern. El dret a la llibertat 

d’expressió i tots el  drets fonamentals de la persona són els principals valors 

d’una democràcia. Es per això que demanem la llibertat del presidents de 

l’Assemblea Nacional de Catalunya i d’Omnium Cultural així com la del membres 

del govern empresonats, privats de tot dret a la seva defensa. Prou violència 

institucional i repressió! 

 

 

ACTIVITATS IIEDG 
 

 

 

Us recordem 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 programa i el programa detallat ckiqueu el link: 

https://www.iiedg.org/ca/recerca/CProgramaGencpolis_IIEDG_cat.pdf 

https://www.iiedg.org/ca/recerca/CProgramadetallatGencpolis_IIEDG_cat.pdf 

Podeu inscriure-us a les Jornades de l’iiEDG a través del link : goo.gl/FcxyA7 

 

 

 

El 6/9/15-11-2017 tindrà lloc al Palau Macaya el cicle d'activitats "Homes 

cuidadors. Barreres de gènere i models emergents" on es donaran a conèixer els 

resultats finals de la recerca "Homes Cuidadors: reptes i oportunitats per reduir 

les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de la cura" dirigida per 

la Dra. Dolors Comas d'Argemir (URV) i la Dra. Diana Marre (UAB) i que ha estat 

finançada per RecerCaixa. 

 

S'han organitzat cinc sessions, amb tallers, conferències i taules rodones (vegeu 

programa)   

 

 

 

 

 

 

 

El 6-7 de novembre Paula Arce, investigadora del Grupo Antígona, participarà en el 

IV Congreso Internaiconal El tiempo de los derechos amb una comunicació en el 

panel “Violència de género”. 

 

 

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/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/CProgramaGencpolis_IIEDG_cat.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/CProgramadetallatGencpolis_IIEDG_cat.pdf
http://goo.gl/FcxyA7
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/
http://www.antropologia.urv.cat/recerca/projectes/homes-cuidadors/
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-modelos-emergentes
https://4congresohuriage.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

INVESTIGADORES 

DE L’iiEDG 

 

 

El 7 al 29 de novembre El Grup Antígona organitza el Curs Violències de gènere i 

refugi: Com fer-hi front des de l’àmbit professional? en el marc del projecte 

europeu Addressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)- Hi 

participen la IP del projecte, la Dra. Encarna Bodelón, la Dra. Cristina Fernández i 

la Maria Barcons. 

 

  

8-11-2017 tindrà lloc els Monòlegs científics- Científiques a prop, 

Hora: 19h 

Lloc: Restaurant La Monroe, que ens cedeix un espai. 

Per registrar l'activitat, prémer en aquest link i ompliu tots els camps. No oblideu 

resumir l'activitat i les vostres dades de contacte perquè segurament ens 

comuniquem amb vosaltres. 

L'activitat: Exposicions de 5-7 minuts valorades pel públic assistent. 

Els premis: Monòleg de contingut més divulgatiu, Monòleg més divertit i Monòleg 

més originalment exposat. 

Altres consideracions: No hi ha límits sobre temes ni àrees de coneixement. Tant el 

contingut com el llenguatge ha de ser respectuós i no fomentar els estereotips de 

gènere. 

 

El 9-10-11 de novembre XIII Fòrum contra les violències de gènere  

La Dra. Patsilí Toledo, investigadora del Grup Antígona, intervindrà a la taula 

rodona “Com s’entenen les violències sexuals avui en dia? Quins són els reptes per 

als feminismes al respecte?” 

La Dra. Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, participarà amb la 

xerrada titulada “Ordenances municipals, prostitució i violència institucional” 

Programa https://www.violenciadegenere.org/images/stories/pcvg/2017/2017101
3_ProgramaForumImprimible-color.pdf 
 

 

8-11-2017 Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, participarà al “Curs 

d’Especialització sobre Violència de Gènere” amb la intervenció sobre “Trata 

d’Éssers Humans. El delicte de matrimonis forçats”  

 

 

9-11-2017 al  Rich Mix (Londres) tindrà lloc la Jornada Supporting Survivors of 

Sexual Violence in Universities – learning from pan-European practice organitzada 

per projecte  

Free registration (places limited) 

Tota la informació: http://usvreact.eu/es/conferencia/ 
 

 

16-11-2017 Xerrada Ni sexismes, ni violència masclista. Tu també pots educar per 

l’equitat. Coincidint amb Dia internacional contra la violència envers les dones del 

25 de novembre, i amb motiu de la publicació del llibre Desfer la teranyina del 

gènere des de l’educació , escrit conjuntament per Isabel Carrillo, Marta Burguet, 

Rosa Guitart, Carlos Lomas i Milagros Sáinz volem compartir i debatre 

conjuntament la mirada del gènere en educació. 

https://www.google.es/maps/place/La+Monroe/@41.3784206,2.1690441,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a258e24deebd:0xf37164beee245bad%218m2%213d41.3784206%214d2.1712328
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXGKrzUgUW6uZe7e9eWIIxdAoYiQ3_mtcUN3y4l4oESYK5FQ/viewform?c=0&w=1
https://www.violenciadegenere.org/images/stories/pcvg/2017/20171013_ProgramaForumImprimible-color.pdf
https://www.violenciadegenere.org/images/stories/pcvg/2017/20171013_ProgramaForumImprimible-color.pdf
https://www.violenciadegenere.org/images/stories/pcvg/2017/20171013_ProgramaForumImprimible-color.pdf
https://www.violenciadegenere.org/images/stories/pcvg/2017/20171013_ProgramaForumImprimible-color.pdf
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94ea448240314ca9a55c6df2182c1ef5be8924c828c48e6501c7adc0527283a5f6
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa94ea448240314ca9a55c6df2182c1ef5be8924c828c48e6501c7adc0527283a5f6
https://www.richmix.org.uk/space/main-space
http://usvreact.eu/es/conferencia/
http://usvreact.eu/es/conferencia/
https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-survivors-of-sexual-violence-in-unversities-usvreact-tickets-36401399566
http://usvreact.eu/es/conferencia/
http://mon.uvic.cat/cife/agenda/xerrada-ni-sexismes-ni-violencia-masclista-tu-tambe-pots-educar-per-lequitat/
http://mon.uvic.cat/cife/agenda/xerrada-ni-sexismes-ni-violencia-masclista-tu-tambe-pots-educar-per-lequitat/
http://eumoeditorial.com/desfer-la-teranyina-del-genere-des-de-educacio-171799
http://eumoeditorial.com/desfer-la-teranyina-del-genere-des-de-educacio-171799


 
 

Data i hora: Dijous 16 de novembre de 2017, a les 18h. 

Lloc: Sala Mercè Torrents, edifici C del Campus Miramarges de la UVic-UCC. 

Inscripció: http://mon.uvic.cat/cife/agenda/xerrada-ni-sexismes-ni-violencia-

masclista-tu-tambe-pots-educar-per-lequitat/ 

 

 

17-11-2017 la Dr Noelia Igareda, Autonomous University of Barcelona (Spain) will 

participate to event “Regulating surrogacy / problems and potential solutions” 

with comunication tituled “Socio-legal arguments to legitimize surrogacy and 

obstacles and criticisms to its regulation: different national laws but common 

problems”. Lloc: University of Kent. Sponsored and supported by Kent Law School's 

Centre for Law, Gender and Sexuality (CLGS), and the Centre for Interdisciplinary 

Studies of Reproduction (CISoR).  

 

 

22-11-2017 La Dra. Cristina Fernández Bessa i la Maria Barcons Campmajó, 

investigadores del Grup Antígona participaran en la sessió “El dret d’asil en 

perspectiva de gènere: vulneració de drets humans” en el marc del Taller de Dret 

Humans, Migracions i Asil de l’Àrea de Cooperació de la Fundació Autònoma 

Solidària (UAB). 

 

 

24-11-2017 a les 12h Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona, participarà 

amb la “xerrada formativa: què són les violències sexuals?”. Aquest acte forma 

part del Programa 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de les 

Violències vers les Dones de Sabadell 

 

 

1-12-2017 tindrà lloc la Jornada Enxarxant universitats front les violències sexuals: 

experiències i reptes 

Hora: de 9.30 a 19h 

Lloc: Campus Catalunya (Sala de graus), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

URL: http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-

front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/ 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

Publicades al BOPB les Bases Generals del XII Premi 25 de Novembre - Dia 

Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, enguany sota el títol 

'Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista' 

El termini de presentació de les propostes s’iniciarà el 27 de setembre de 2017, 

l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i acabarà el 20 d’octubre de 

2017. 

 

Convocatòria de projecte de reflexió. Obra Social La Caixa. Palau Macaya. 

http://mon.uvic.cat/cife/agenda/xerrada-ni-sexismes-ni-violencia-masclista-tu-tambe-pots-educar-per-lequitat/
http://mon.uvic.cat/cife/agenda/xerrada-ni-sexismes-ni-violencia-masclista-tu-tambe-pots-educar-per-lequitat/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017018391.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017018391.pdf&1
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/584315/bases_convocatoria_palau_macaya_2017_es.pdf/6bc4edd9-70d4-4ff5-a402-d8ba8a419b69


 
 

Data convocatòria: 12-09-2017 

Data límit de presentació: 12-11-2017 

Organisme convocant: Obra Social La Caixa 

 

 

 

17-11-2017 tindrà lloc la XVI edició del Seminari ciutats i persones organitzat per 

l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) dedicat a polítiques de memoria, 

gènere i ciutat. 

Lloc: Centre Bonnemaison, Barcelona 

Tota la informació i inscripcions a l’enllaç: 

http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2017.pdf?noga=1 

 

 

CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 

CURSOS, 

VERKAMIS 

 

 

Gatamaula Feminista han llençat una campanya de micromecenatge juntament 

amb Pol·len Edicions per a fer possible la publicació del llibre col·lectiu "Terra de 

ningú. Perspectives feministes sobre la independència!" Encarna Bodelon i Patsili 

Toledo del Grup Antígona són unes de les 47 veus. http://vkm.is/terradeningu 

#47veus; #Terradeningú 

----------------------- 

#SomHEROIES * / #SomosHÉROAS * 

Tamaia Viure sense violència 

Des del Grup Antígona us animem a ajudar a TAMAIA a fer possible el nou taller 

d'escriptura terapèutica que oferirà a dones que pateixen maltractament una eina 

més per nodrir els seus processos de recuperació i sortir del cercle de la violència. 

Ens volem vives i ens necessitem juntes. 

#SomHEROIES 

https://ca.goteo.org/project/heroies 

 

 

CALL FOR PAPER 

 

 

Convocatòria per a enviament d’articles originals i inèdits pel monogràfic nº 13 de 

la Revista Cuestiones de Género sobre “Mujeres rompiendo la división sexual de 

los espacios laborales” i coordinat per Pilar Ballarín Domingo i Elena Aguado 

Cabezas. Termini de presentació: 28 de febrer de 2018 

  

 

http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2017.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2017.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cipnovembre2017.pdf?noga=1
https://www.facebook.com/encarna.bodelon?fref=mentions
https://www.facebook.com/patsili?fref=mentions
https://www.facebook.com/patsili?fref=mentions
http://vkm.is/terradeningu
https://www.facebook.com/hashtag/47veus?source=feed_text&story_id=810890175746162
https://www.facebook.com/hashtag/terradening%C3%BA?source=feed_text&story_id=810890175746162
https://ca.goteo.org/user/tamaia
https://www.facebook.com/hashtag/somheroies?source=feed_text&story_id=828389077329605
https://ca.goteo.org/project/heroies
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index

