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El dia 24 de gener a les 18h de la tarda  inaugurarem oficialment la segona edició 

del Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societat i Polítiques i 

per això hem organitzat una taula rodona que tindrà com a temàtica principal 

“Reptes de la recerca feminista. Els treballs de cura. Cura i drets”.  

 

La taula, especialment oberta a les estudiants de màster de l’IIEDG i a tothom que 

tingui interès en la temàtica, serà moderada per la professora Dolors Comas 

d’Argemir (Catedràtica d’Universitat. Antropologia Social i Cultural, URV) i es 

plantejarà a manera de diàleg entre investigadores sèniors i joves. Per això hem 

convidat a les professores Lourdes Beneria (Professora emèrita. Economia. Cornell 

University), Teresa Torns (Professora jubilada. Sociologia. UAB), Sandra Ezquerra 

(Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la UVic-UCC), Sara 

Moreno (Professora Agregada Interina. Sociologia. UAB) i Christel Keller (estudiant 

del programa de doctorat). 

Lloc: Sala Gran, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona 

C/Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. 

 

 

 

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

i control social” organitza, 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”.  

 

El Seminari vol contribuir a l'intercanvi d'idees, arguments, nous plantejaments i 

projectes entre investigadores que participen a la Xarxa GENCPOLIS, i també al 

diàleg amb altres investigadores que treballen els mateixos temes a nivell de 

Catalunya i de l'Estat espanyol. Així mateix, també pretén, potenciar l'anàlisi de les 

diversitats familiars, especialment, de les monoparentals i de la gestació 

subrogada, i fomentar les reflexions entorn als treballs de cures, les relacions 

amoroses i les violències masclistes, en relació a les institucions. 

 

El seminari tindrà lloc el dia 25 de gener de 9.:30h a 20:00h a la Sala de Juntes de 

la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (edifici 696 

Avinguda Diagonal 696, 08034 Barcelona) 

 

Cliqueu per descarregar-vos el programa complet i tota la informació  

https://www.iiedg.org/ca/doctorat
https://www.iiedg.org/ca/recerca/LogoactualitzatProgramadefinitiucatal1.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/LogoactualitzatProgramadefinitiucatal1.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/LogoactualitzatProgramadefinitiucatal1.pdf


 
 

 

 

 

Estada de recerca a l'iiEDG de la Doctoranda Rosmary Garzón, psicòloga i 

doctoranda del doctorat de Salut Pública de la Universitat Nacional de Colombia. 

La seva línia de recerca principal és la "Violència de Gènere en adolescents" i les 

temàtiques de violència contra la dona i els drets sexual i reproductius. La 

doctoranda Garzón farà l'estada de recerca del 10 de gener al 8 de juliol i esperem 

que es puguin establir fórmules de col·laboració amb grups que desenvolupen 

temàtiques afins.  
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La investigadora Dra. Lourdes Beneria Farré va ser guardonada amb la Medalla al 

treball President Macià 2016 al acte de concessió dels guardons del 21/12/16. 

 

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 

gener tindrà lloc:  

Al districte de l’Eixample, (Centre Cívic Sagrada Família, Provencá 480) 

Exposició: Del 2 de gener a l’1 de febrer 

Les taules rodones  

 El nostre cos, les nostres vides amb Rosa Ros, Carme Valls. Modera: Anna 
Morero 11 de gener. 19.30 h.  

 Les dones canvien els barris i la ciutat Rosa Miró, Isabel Fernández 
Delgado. Modera: Carmen Alemany 25 de gener. 19.30 h.  

Cineforums  

 Antonia’s Line Marleen Gorris, 1995. 93’18 de gener. 19.30 h.  

 Yo decido. El tren de la libertad Obra col·lectiva de 80 cineastes, 2014. 42’ 
1 de febrer. 19.30 h.  

Al districtes de les Corts, (Seu del Districte Pl.Comas, 18)  

Exposició: Del 9 al 31 de gener  

Taules Rodones:  

 Allò que és personal és polític Mireia Bofill, Montserrat Minobis, Carmen 
Alcalde Modera: Empar Pineda, 17 de gener. 19 h 

 El dret a viure sense por Mercè Molina García, Eva Díez, Marisa Fernández 
Gálvez. Modera: Lorena A Garrido, 31 de gener. 19 h.  

Cineforum:  

 Sufragistas Sarah Gavron, 2015. 106’ 10 de gener. 19 h. 

 El gran vuelo Carolina Astudillo, 2014. 60’. 24 de gener. 19 h 

 

 

Estan disponibles en la pàgina web de la Secretaria d’Universitats i Recerca els 

continguts de la Jornada commemorativa del 10è aniversari de la Comissió 

Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, que va tenir lloc el 

passat dia 4 de novembre en la Casa de la Convalescència. En breu estaran 

accessibles també les gravacions en vídeo de les diferents intervencions.   

Els podreu trobar clicant en aquest enllaç. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/enllacos/jornada-de-commemoracio-del-10e-aniversari-de-la-comissio-dona-i-ciencia-del-consell-interuniversitari-de-catalunya/


 
 

 

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

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 29 de gener de 2017. Més informació 

 

Presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

 

 Cagliero, Sara y Biglia, Barbara (2016): "Critica femminista alle norme 

italiane sulle violenze di genere”, AboutGender - Rivista Internazionale Di 

Studi Di Genere, 5(10), pp. 282-304. 

Link: http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/296 

 Igareda González, Noelia (2016): "La donación anónima de gametos para 

reproducción humana asistida en España: problemas y retos", Revista 

Bioética y Derecho, 38, pp.71-86. 

 Barcons Campmajó, Maria (2016): “Legislación y políticas públicas sobre 

matrimonios forzados en el Estado español” en La Barbera, Maria Caterina 

y Cruells López, Marta (coords.):Igualdad de género y no discriminación en 

España: evolución, problemas y perspectivas. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia, pp. 425-451. 

 

 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 
El 27 de desembre es va publicar al BOPB la convocatòria ordinària per a la 

concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte 

i de ciutat per a l'any 2017.  

El període de presentació de sol·licituds serà del dia 5 de gener al 2 de febrer de 

2017, ambdós inclosos. 

Bases: http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_27-12-2016-

_bases_2017.pdf 

 

Premios Alma Máter Ávila de poesia, traducción y comunicación. Data límit per 

presentar candidatures: 15 de gener de 2017. Bases i tota la informació cliqueu el 

link. 

 

Premi Victoria Kent, data límit: 20 de gener de 2017 

http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-

mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/ 

 

XXIV Premi de divulgació feminista "Carmen de Burgos", Data limit: 31 de gener de 

2017  

http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatori

a-xxiv-premio-de-divulgacion.html 

 

 
 

 
S'obre la matrícula gratuïta pels cursos “Violències Sexuals a la universitat: 

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.aboutgender.unige.it/index.php/generis/article/view/296
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/17046
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/17046
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros?IDP=2664
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros?IDP=2664
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_27-12-2016-_bases_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_27-12-2016-_bases_2017.pdf
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premioalmamater1.html
http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/
http://www.uma.es/seminario-de-estudios-intedisciplinarios-de-la-mujer/cms/menu/premio-victoria-kent/convocatoria/
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoria-xxiv-premio-de-divulgacion.html
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoria-xxiv-premio-de-divulgacion.html


 
 

 
 
 

CONFERÈNCIES, 
JORNADES I 

CURSOS 
 

reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta” a la Universitat Rovira i 

Virgili, emmarcades en el projecte europeu Suport a les víctimes de les violències 

sexuals en el context universitari: creant models estables de formació (Usvreact), 

que es desenvoluparan entre gener i març de 2017. 

Per a més informació http://usvreact.eu/ca/cursos-usvreact-urv/  

 

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.  

 

 
CALL FOR PAPERS 
 

 
Call for paper de Feminismo/s nº 29 Títol: La (in)visibilidad de las mujeres en la 

educación superior: retos y desafíos en la academia . 

Recepció d’articles fins el 16 de gener de 2017. Més informació. 

 

Call for paper per Congrés   "Critique féministe des savoirs : corps et santé" 

organitzat per Collectif Arpège-EFiGiES Toulouse que es realitzarà a la université 

de Toulouse Jean Jaurès les 29 et 30 mars 2017. 

Data límit per presentar propostes : 25 de gener de 2017 

 

http://usvreact.eu/ca/cursos-usvreact-urv/
http://www.simref.net/actividades/
http://www.cccb.org/ca/marc/fitxa/politiques-del-desig/225611
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-s/call-for-papers-feminismo-s-num-29.html
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/2493

