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ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

El dia 13 de setembre a les 18h tindrà lloc l’Acte Inaugural del Màster a l'Aula 

Magna (4ª planta) de la Facultat de Geografia i Història de la UB (Montalegre 6-8, 

Barcelona) amb les intervencions: 

Presentació del Màster: 

En representació de la coordinació del màster: Cristina Borderías, Antoni Vives i 

Chelo Chacartegui 

En representació de l’iiEDG: Núria Pumar 

Exalumna del Màster: Mariana Casanovas Rosell, Area d'Igualtat, Ajuntament de 

Girona 

Taula rodona “Prostitución en la calle y derecho a la ciudad”. Intervindran 

Phil Hubbard. Professor d’Estudis Urbans a King's College, Londres. 

Raúl Susín. Professor de  Filosofia del Dret de la Universitat de La Rioja. 

Lorena Garrido. Professora associada de Filosofia del Dret de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i investigadora del Grup Antígona 

Janet Merida Fernández. Membre de l’Assemblea d’Activistes Pro-Drets sobre el 

Treball Sexual de Catalunya 

 

 

L’investigador Santiago Ulloa López, doctorand en Ciències Socials de la 

Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, Mèxic, realitzarà una estància 

investigadora a partir de setembre de 2017.  

El doctorand està realitzant una tesi titulada "Memoria, espacio e identidad sexual. 

La configuración de lo gay en la ciudad de Oaxaca" 

 

 

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 call for paper ckiqueu el link: call for paper IV Jornades-

Seminari Final GENCPOLIS.  

 

 

 

Oberta la inscripció del Curs de Lectures de Teoria Política Feminista organitzat 

pel Grup de Recerca Ciutats i Persones -Institut de Ciències Polítiques i Socials 

amb la col·laboració de l’iiEDG. Tota la informació a l’enllaç. 

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.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf11-set17.pdf


 
 

 

 

Del dia 13 al 15 de setembre de 2017 tindrà lloc la IV European Geographies of 

Sexualities Conference a Barcelona (Espai Francesca Bonnemaison) organitzada per 

grup de recerca Geografia i Gènere (UAB) i el Grup de Recerca Gender & ICT 
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La investigadora del grup Antígona PhD. Encarna Bodelón participarà amb la 

comunicació titulada “Institutional Violence and Gender Violence: experiences 

from criminal justice” al 17th Annual Conference of the European Society of 

Criminology, 13-16 September 2017. Cardiff, UK. 

 

 

La investigadora del grup Antígona PhD Cristina Fernández participarà amb la 

comunicació titulada “The gender of (in)mobility. Crimigration and migrant women 

in Spain", al 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-

16 September 2017. Cardiff, UK. 

 

  

La investigadora Carmen Navarro Villanueva (UAB) presentarà la comunicacio “The 

impact of mother´s imprisonment in children. Some options to reduce the number 

of incarcerated mothers” a la 17th Annual Conference of the European Society of 

Criminology, 13-16 September 2017 Cardiff, UK,  

 

 

La Dra. Cristina Fernández, investigadora del Grup Antígona participarà en el 

Workshop “Transforming borders from below: theory and research from across 

the globe". Monash University Prato Centre, 21-22 Setembre 2017. 

 

 

El dia 27 d’octubre de 10 a 17.30h tindran lloc les Jornades “GENTALENT. 

Incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional 

de les tecnologies” a la Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, 

Sala de Graus. 

Aquestes jornades es porten a terme en el marc del projecte GENTALENT finançat 

per la convocatòria Recercaixa 2014 i dirigit per la Dra. Ana M. González Ramos 

(IN3, UOC) i la Dra. Elisabet Almeda Samaranch (COPOLIS, UB). Per l’ocasió 

es presentaran i debatran els principals resultats del projecte, així com la situació 

de les dones en el sector tecnològic i els reptes i potencials de futur. 

Paral·lelament, comptarem amb l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones catalanes en 

l’àmbit de les tecnologies: passat, present i futur” i d’una videoinstal·lació de 

Donestech.  

Descarregar el programa provisional  

La inscripció a les jornades és gratuïta i inclou el dinar. 

Per tal de poder-hi assistir, és necessari omplir el següent formulari d’inscripció 

fins el 15 de setembre de 2017: goo.gl/v27nJM 

 

 

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

http://www.genderportal.eu/events/iv-european-geographies-sexualities-conference-barcelona-2017
http://www.genderportal.eu/events/iv-european-geographies-sexualities-conference-barcelona-2017
http://geografia.uab.cat/genere/
http://gender-ict.net/
https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=123#1007
https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=123#1007
https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/
https://www.eurocrim2017.com/
http://www.ub.edu/copolis/wp-content/uploads/2017/07/ProgramaJornades_Gentalent.pdf
http://goo.gl/v27nJM


 
 

 

 Lectura de la tesis “Las políticas de Igualdad de Género en la Universidad 

Española: un estudio de estructuras y planes” defensada per Ana Acosta 

Sarmiento I dirigida per M.Inmaculada Pastor Gosalvez dins del Programa 

de doctorat “Doctorat en Intervenció Social: Joventut i Gènere”. L’acte de 

defense tindrà lloc el 25-9-2017 a ls 11:30 a l’aula 309 del Campus 

Catalunya de la URV 

 Biglia, Barbara y Bonet-Martí Jordi (2017) DIY: Towards feminist 

methodological practices in social research. Annual Review of Critical 

Psychology, 13: 1-16 Available 

https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2017/08/arcpbarbarab.pdf 

 Disponible el video de la xerrada “USV React: abordatge feminista de les 

violències sexuals a la universitat” 

Barbara Biglia, coordinadora de l’equip català, presente el project 

#USVreact a Coimbra (Portugal), 31.01.2017. 

Una reflexió, entre altres coses, sobre el paradigma interpretatiu de les 

violencies sexuals que sosté el projecte i la seva relació amb la visió 

pedagògica i de la seva intervenció social que es proposa a les formacions. 

http://saladeimprensa.ces.uc.pt/index.php?col=canalces&id=17103#.WXcv

MiOLRaF 

 Igareda González, Noelia (2017): “Derecho y prisión: el análisis desde la 

perspectiva de los derechos de las mujeres” en Campoy, Ignacio (ed.): Los 

derechos de los reclusos y la realidad de las cárceles españolas. Perspectivas 

sociales, políticas, jurídicas y filosóficas, Madrid: Dyckinson. 

 Número monográfico curato da Encarna Bodelón González e Noelia Igareda 

González. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza - Vol. XI - N. 2 – 

Maggio-Agosto 2017:  

o Igareda Noelia (2017): “Forced marriage in Europe: from a migration 

problem in a global world to the old phenomenon of gender 

violence”, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XI - 

N. 2, pag. 4 (doi: 10.14664/rcvs/7222). 

o Heim, Daniela (2017): “Victims of gender violence: a rocky road to 

justice”, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XI - N. 

2, pag. 29 (doi: 10.14664/rcvs/723) 

o Toledo, Patsilí (2017): “Criminalisation of femicide/feminicide in 

Latin American countries”, Rivista di Criminologia, Vittimologia e 

Sicurezza, Vol. XI - N. 2, pag. 43 (doi: 10.14664/rcvs/724) 

www.vittimologia.it/rivista 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 
Tercera edició del  Premi Francesca Bartrina al millor TFG en estudis de gènere al 

millor Treball de Final de Grau en estudis de gènere 

 

Des del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere convoquem la tercera edició 

https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2017/08/arcpbarbarab.pdf
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2017/08/arcpbarbarab.pdf
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2017/08/arcpbarbarab.pdf
http://saladeimprensa.ces.uc.pt/index.php?col=canalces&id=17103#.WXcvMiOLRaF
http://saladeimprensa.ces.uc.pt/index.php?col=canalces&id=17103#.WXcvMiOLRaF
http://www.vittimologia.it/rivista
http://biblioteca.uvic.cat/saapr/documents/Premi_Francesca_Bartrina_edicio2017.pdf


 
 

del Premi Francesca Bartrina al millor Treball de Final de Grau (TFG) en estudis de 

gènere, que és possible gràcies al suport de l’Institut Català de les Dones. És un 

premi dotat amb 1.000 euros, al qual es poden presentar TFG de qualsevol 

disciplina i de totes les universitats catalanes. Per a més informació, n'adjuntem 

les bases de la convocatòria. 

 

Amb aquest premi volem estimular la recerca en estudis de gènere al mateix 

temps que recordem la companya, amiga i gran recercadora que va ser 

la Francesca Bartrina. 

 

 

CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 

CURSOS 

 

 

4ª edició de la Diplomatura de Postgrau en Violències masclistes. 

El període d’admissió està obert fins al 30 de setembre del 2017. 

A la pàgina web està disponible tota la informació:  

http://violenciesmasclistes.uab.cat/ 

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

16ª edició de la Diplomatura de Postgrau Gènere i Igualtat. 

El període d’admissió està obert fins al 30 de setembre del 2017. 

A la pàgina web està disponible tota la informació:  http://genereiigualtat.uab.cat/ 

 

 

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://violenciesmasclistes.uab.cat/
http://genereiigualtat.uab.cat/
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index

