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IIEDG...SOM I FEM 

 

ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

L’iiEDG, que com vam informar en el darrer butlletí va participar en la creació de la 

Plataforma Universitària d'Estudis Feministes i de Gènere, s’hi ha adherit 

formalment a través del link 

https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/adhierete/ 

 

Si voleu adherir-vos individualment com a investigadores o investigadors ho podeu 

fer en el següent enllaç:  

https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/adhesion-individual/ 

 

 

 

El 2 de novembre l'IIEDG va participar a la jornada participativa convocada per 

l'ICD amb les diferents entitats per debatre el Decret de creació de l'Observatori 

d’Igualtat de Gènere. Aquest òrgan és un òrgan consultiu que depèn de l'ICD i 

s'encarrega de  de funcionar “com a òrgan assessor del Govern i garant del 

compliment d'aquesta llei quant al treball de dades i estadística i la recerca sobre 

les desigualtats entre dones i homes (art.58.1); proposar al Govern estratègies per a 

corregir situacions de desigualtat de les dones a Catalunya (art.58.2)”  

 

El passat dissabte 29 d’octubre es va fer una presentació i s'inicia un procés de 

fase d’al·legacions. Si alguna persona vol fer-nos arribar alguna reflexió seran 

benvingudes. (Descarregar la proposta de decret) 

 

 
ACTIVITATS 

MEMBRES IIEDG 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El passat 19 d’octubre la Dra. Encarna Bodelón va participar  en el curs del CJAS 

“Atenció específica a l’adolescència” (20a edició) amb la ponència "Drets sexuals i 

reproductius vinculats amb els drets dels i les menors d'edat" 

 

El passat divendres 4 de novembre va tenir lloc la Jornada de Commemoració del 

Xè aniversari de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de 

Catalunya. Aula Magna de la Casa de la Convalescència de Barcelona. Van 

presentar una ponència les membres de la Comissió Dona i Ciència i també 

membres de l’iiEDG: 

 Inma Pastor (URV): “Indicadors de gènere del sistema universitari català” 

 Tània Verge (UPF) i Teresa Cabruja (UdG): “Implementació de polítiques de 
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gènere en la ciència i la docència”. 

 

Diferents activitats, seminaris, jornades i conferencies dins del Programa Altres 

mirades possibles: (re)pensar des d’una perspectiva de gènere, organitzat per la 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya durant els mesos d’octubre –

desembre de 2016 

 

El proper 9 de novembre a les 9.30h la Dra. Encarna Bodelón impartirà la 

Conferència inaugural al II Congrés Serveis Socials: Violències en els escenaris 

actuals, Cotxeres de Sants. Sants, 79  de Barcelona. Programa i inscripció 

 

Lorena Garrido, del Grup Antígona, participarà en el seminari “Les violències 

sexuals als espais públics”, el dia 11 novembre de 8:30 a 14:30h a l'Espai Francesca 

Bonnemaison (Sala La Cuina), Barcelona. 

https://www.facebook.com/events/259844391080001/permalink/2618821842095

55/ 

 

En el marc del Congreso Internacional 80 aniversario de la Guerra Civil española 

(URV, Tarragona), la Dra. Coral Cuadrado moderarà la Taula Rodona Mujeres y 

milicianas: la lucha antifascista por la igualdad que tindrà lloc el divendres 11 de 

novembre a les 9:30h a l’Aula Magna de la URV (Av. Catalunya, 35. Campus 

Catalunya URV, Tarragona).  

 

El dia 17 de novembre de 2016 a les 12.15 la Dra. Encarna Bodelón impartirà la 

conferencia Proteger a las víctimas más allá de la Administración de Justicia dins 

de les Segundas Jornadas sobre violencia de género. Aula Magna. Aula Magna. 

Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza 

 

En el marc del VII Congreso Internacional Iberoamericano de la Sociedad de 

filosofia medieval en el séptimo centenario de Ramon Llull que es celebrarà els 

dies 14, 15 i 16 de novembre, la Dra. Coral Cuadrado impartirà la ponència “De 

mulierum relatione: mujeres lul·lianes, el 16-11-2016 a les 15h a l’Aula Magna 

Universitat Autònoma de Barcelona  

 

La Dra. Patsilí Toledo del Grup Antígona participarà en el III Seminari internacional 

titulat “Violencias contra las mujeres/feminicidios en América Latina y Caribe, 

Unión Europea y Estado Español”, 15 de novembre de 10 a 18h y 16 de novembre 

de 10 a 14h. Centro Cultural La Corrala (Madrid). Inscripció: comunicacion@aieti.es 

 

 

Lorena Garrida participarà al I Congrés per a l’erradicació de les violències 

masclistes des dels serveis socials i sanitaris que tindrà lloc del 21 al 24 de 

novembre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. El Congrés està 

organitzat conjuntament entre el SEPC Clínic i l’Associació Hèlia, amb el suport de 

la Unitat d’Igualtat de la UB. Podeu inscriure-us-hi al formulari 

següent: https://goo.gl/forms/VBWrWpooE1XsIzi33 O bé escrivint a 

inscripcio.congres@gmail.com.  
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La Dra. Noelia Igareda impartirà el seminari titulat "Igualdad y autonomía de las 

mujeres en sociedades multiétnicas" dins del II Ciclo de Seminarios sobre Racismo, 

Multidiscriminación y Derechos Humanos, de la Universitat de València el proper 

dia 25 de novembre de 2016, Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Socials, 

Universitat de València.  

 

 II Jornada d’Educació i Gènere. Saltar obstacles o superar barreres? Nous reptes en 

educació i gènere, divendres 25 de novembre de 9:00h a 19:00h a 

l’Edifici el Sucre. Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals 5. Vic. Jornada 

organitzada pel Grup de recerca educativa (GREUV) de la UVic‐UCC,  

Grup de formació Educació i Gènere del CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Ed

ucació de la UVic‐UCC) i VicDones‐SIAD Osona. 

 

 

Presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

 

 Edurne Jiménez, Barbara Biglia, Sara Cagliero (2016) “De les teories a les 

pràctiques: reflexions sobre el procés d'investigació-acció feminista” GAP 

Work Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 5 (1): 

79-104 Disponible 

a http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/article/view/300  

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

matrimonios forzados en el Estado espanyol” a La Barbera, Maria Caterina i 

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. 

 

Lectura de tesi doctoral:  

 

 Defensa de la tesi doctoral “Tendenze della letteratura algerina in lingua 

araba 1970-1980: Identità nazionale, Cittadinanza e Condizione della 

donna” de la doctoranda Iolanda Guardi i dirigida per Barbara Biglia i Jordi 

Roca Girona. Lloc i data: 4 de novembre a les 16h a la Sala de Juntes del 

Campus Catalunya de la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya. 

 
 Defensa de la tesi doctoral "Víctimas de Violencia. Resistencias al pleno 

reconocimiento de sus derechos jurídico penales" de la doctoranda Eva 

Díez i dirigida per la Dra. Noelia Igareda. Lloc i data: Dijous 11 de 

novembre a les 11h a  Sala de Graus - Facultat de Dret Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) 

 
 El passat 27 d’octubre la Dra. Luisa Pilar Moreno Cuerva  va defensa la seva 

tesi doctoral "La distancia entre la legislación vigente en materia de 

género y su aplicación" dirigida per  la  Dra. Noelia Igareda.  
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NOVETATS I NOTICIES 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

XI Premi 25 de Novembre - Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers 

les Dones. El premi d'enguany estarà dedicat a promoure projectes que tinguin 

com a finalitat  la sensibilització, prevenció i el coneixement dels “Estereotips 

sexistes en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials”. Termini de 

presentació de projectes: 24 d’octubre de 2015  

          

L’Associació Catalana de Sociologia, en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i 

Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i sota el patrocini de la Fundació Bancària La 

Caixa, convoca el Premi Catalunya de Sociologia, en la seva 7a 

edició.(http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=18) 

 

 
 
 
 
 

CONFERÈNCIES I 
JORNADES 

 

 

El 7 de novembre a les 19h tindrà lloc la presentació del llibre "Ni princeses ni 

pirates. Educar noies i nois en llibertat" de Núria Solsona Pairó amb pròleg de 

Marina Subirats a la Llibreria Al·lots. C/ Consell de Cent, 266 Barcelona - Consell 

de Cent, 266 Barcelona. 

 

 

La UPF va inaugurar el passat dia 4 l'espai Viquidones, per al curs 2016-2017, amb 

l'objectiu principal de corregir la poca participació de les dones a la Viquipèdia, 

tant a nivell de continguts, com de participació, introduint al mateix temps una 

perspectiva de gènere. Aquest espai significa un punt de trobada permanent obert 

a dones i homes que vulguin editar continguts a la Viquipèdia, en qualsevol 

llengua. L'Espai Viquidones UPF sorgeix fruit de la col·laboració entre UPF Igualtat, 

la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i 

les Comunicacions de la UPF,  l'Amical Wikimedia i Wiquimujeres Grup d’usuàries. 

Tota la informació: 

https://www.upf.edu/upfigualtat/actualitat/JornadaViquidonesUPF.html#.WBn5Jz

GG9V5 

 

Seminari sobre L’amor lliure que tindrà lloc els dies 16, 23 i 30 de 

novembre. http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/flexo-2-6-lamor-lliure/224337 

Aquest seminari forma part de Flexo. Lectures compartides  

 

 

 
CALL FOR PAPERS 
 

 

Call for papers “Violencia de genero y relaciones internacional”, revista CIDOB 

d’Afers Internacionals 117. Data límit per presentar resums (300 paraules): 15 de 

desembre de 2016  

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/publicacize-de-les-bases-del-x-premi-25-de-novembre-dia-internacional-per-a-leliminacize-de-la-violzuncia-vers-les-dones
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/publicacize-de-les-bases-del-x-premi-25-de-novembre-dia-internacional-per-a-leliminacize-de-la-violzuncia-vers-les-dones
http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=18
https://www.upf.edu/upfigualtat/
https://portal.upf.edu/ca/web/etic/inici
https://portal.upf.edu/ca/web/etic/inici
https://wiki.wikimedia.cat/wiki/P%C3%A0gina_principal
http://wikimujeres.wiki/
https://www.upf.edu/upfigualtat/actualitat/JornadaViquidonesUPF.html#.WBn5JzGG9V5
https://www.upf.edu/upfigualtat/actualitat/JornadaViquidonesUPF.html#.WBn5JzGG9V5
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/flexo-2-6-lamor-lliure/224337
../../../../Users/TIG/Downloads/Flexo.%20Lectures%20compartides
http://www.cidob.org/actividades/temas/cidob/convocatoria_de_articulos_violencia_de_genero_y_relaciones_internacionales

