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IIEDG...SOM I FEM 

 

ACTIVITATS 
IIEDG 

 

 

Inauguració del Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania impulsat per l’iiEDG.  

 

18:30h. Presentació del Màster: Cristina Borderías, coordinadora del Màster EDGC; 

Núria Pumar, directora de l’iiEDG.  

 

19h. Conferència inaugural a càrrec de la Dra. Cristina Carrasco: La economía 

feminista como experiencia en el aula. 

 

Dilluns 19 de setembre 18:30h a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història 

de la UB (Montalegre 6-8, 08001 Barcelona) 

 

Noves publicacions del Quadern de l’iiEDG 

 

Treballs de recerca de la convocatòria 2012 i 2013 que van rebre el Premi al Millor 

Treball de Recerca del Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania:  

 

- Los espacios del miedo: espacios físicos y simbólicos. Estudio de caso: 

Lavapiés” de Maria Patiño Díe (Directora: Dra. Anna Ortiz) 

 

- - “Dones, cooperativisme i autogestió” de Carme Díaz Corral (Directora 

Dra. Cristina Carrasco) 

 

 

Curs de Lectures de Teoria Feminista. Grans temes feministes a la literatura i la 

teoria. 10 edició (octubre 2016-juliol 2017).  

 

Organitzat per Grup de Recerca Ciutats i Persones i l’Institut de Ciències Polítiques i 

Socials (ICPS). Amb el suport de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la 

Diputació de Barcelona.  

Amb el reconeixement acadèmic de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i 

Gènere (iiEDG). 

Inscripcions fins el 21 de setembre de 2016 

 

 
ACTIVITATS 

MEMBRES IIEDG 
 

 

Apertura de la Web del projecte USVReact  "Suport a les víctimes de les violències 

sexuals en el context universitari: Creant models estables de formació” 

http://usvreact.eu/ca/about 

https://www.iiedg.org/ca/recerca/quaderns-de-recerca-de-liiedg-1
https://www.iiedg.org/ca/que-es/premi-treball-de-recerca-del-master-oficial-en-estudis-de-dones-genere-i-ciutadania
https://www.iiedg.org/ca/que-es/premi-treball-de-recerca-del-master-oficial-en-estudis-de-dones-genere-i-ciutadania
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf10-set16.pdf?noga=1
http://www.icps.cat/archivos/CiP/cip-tpf10-set16.pdf?noga=1
http://usvreact.eu/ca/about


 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

educació i gènere, organitzat pel Grup de recerca Educació i Gènere de la UVIC-UCC, 

el grup de formació Educació o Gènere del CIFE i VICDones-SIAD Osona 25 de 

novembre de 2016, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.  

Data màxima de presentació resum comunicacions: 23 d’octubre de 2016  

 

 

Presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

 Biglia, Barbara; Vergé, Nuria (2016) Cuestionando la perspectiva de género 

en la investigación. REIRE, 9(2): 11-29. Disponible el text complet aquí 

 http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/16078/19217  

 

 Presentació del llibre Cicatrius (in)visibles. Perspectives feministes sobre 

el càncer de mama. Serà el proper dijous 15 de setembre a Barcelona, a les 

19h a l’Espai Contrabandos (C. Junta de Comerç, 20) i comptarà amb la 

participació d’Ainhoa Irueta, Carme Valls-Llobet, Caterina Riba i Gerard Coll-

Planas. Us adjuntem la invitació. El dia 27 de setembre es presentarà al 

Museu Darder de Banyoles i, properament, a Vic.  

 

 Fins el novembre podeu visitar l'exposició Identitats ImPossibles. Gènere, 

desig i iconografia al Museu dels Sants d'Olot. 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza 

convoca XIX Premi SIEM de investigación feminista "Concepción Gimeno de Flaquer" . 

 

 

XXI Premio de Investigació María Isidra de Guzman. Termini de presentació: 31 

d’octubre de 2016 

 

 

Properament es publicaran al BOPB les bases del 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” 

 

 

L'Àrea d'Atenció a les Persones, a través de l'Oficina de les Dones i LGTBI ha obert  

el termini de presentació de sol·licituds de l'Ajut a la recerca en polítiques de 

gènere Francesca Bonnemaison, que enguany arriba a l'onzena edició. El termini de 

presentació de les sol·licituds és del 2 de setembre al 3 d'octubre. 

La convocatòria té per objecte donar suport a investigacions que obrin noves línies 

de treball per impulsar les polítiques locals de gènere i desenvolupar eines per 

aplicar-les.  

 

http://mon.uvic.cat/ceig/files/2016/09/Jornada-g%C3%A8nere-nov16-def.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/files/2016/09/Jornada-g%C3%A8nere-nov16-def.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/segona-jornada-deducacio-i-genere-2016/
http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/16078/19217
http://eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.espaicontrabandos.com/
http://www.museusdebanyoles.cat/Agenda/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/998/PRESENTACOTERTULIA-DEL-LLIBRE-Cicatrius-invisibles-perspectives-feministes-sobre-el-cancer-de-mama.aspx
http://www.olotcultura.cat/identitats-impossibles/
http://www.olotcultura.cat/identitats-impossibles/
http://wzar.unizar.es/siem/premio.html
../../../../../../../../Users/TIG/Downloads/juliol


 
 
 

 

 
CONFERÈNCIES I 

JORNADES 
 

 

Intervenció Psicosocial en Violència Masclista i Familiar, organitzat per Conexus, 

9,10,16,17 i 30 de setembre de 2016 

 

 

Jornada de presentació de la Guia pràctica per a la realització de polítiques 

transversals de gènere en l'àmbit municipal, recerca guanyadora de la darrera 

edició, a l'Espai Francesca Bonnemaison, 27 de setembre de 2016 a la 13h.  

 

 

Violència masclista: detecció, identificació i intervenció responsable, 21 i 22 

d’octubre de 2016, organitzat per TAMAIA. Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison-La Bonne, Sant Pere més baix 7, Barcelona 

 

 

9th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 12-14 de 

setembre de 2016, European Institute for gender Equality 

 

 

15a edició de la Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat 

Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Termini de preinscripció: 30 de setembre de 2016 

 

 
CURSOS I 

SEMINARIS 

 

3ª edició de la Diplomatura de Postgrau en Violències masclistes.  

Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona (Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat 

Dona-Home. Institut de  Formació Política) i el Departament de Ciència Política i 

Dret Públic de la UAB. Termini de preinscripció: 30 de setembre de 2016 

 

 

International workshop "Interrogating the Fertility Decline in Europe: Politics, 

Practices, and Representations of Changing Gender Orders" Chair of 

Sociology/Social Inequality and Gender -  Marie Jahoda Visiting Professor Program 

in International Gender Studies, 18-20 de gener de 2017 

Termini per presentar abstracts: 23 de setembre de 2016 

 

 

 
CALL FOR PAPERS 
 

 

Call for papers Congres On-line “Mujeres y liderazgo: pasado, presente y futuro” 

organitzat pel Instituto de Estudios Feministas y de Género “Purificación 

Escribano” de la Universitat Jaume I de Castelló. Termini per presentar propostes 

de comunicacions: 15 de setembre de 2016  

 

 

 

http://conexus.cat/admin/files/documents/47_ProgramaFormacioViolenciaiPractiques2016_2017.pdf
http://www.tamaia.org/ca/properes-formacions-i-activitats
http://eige.europa.eu/news-and-events/events-calendar/event/6093
http://genereiigualtat.uab.cat/
http://www.uab.cat/web/noticies/detall-d-una-noticia-1090226434100.html?noticiaid=1345705952789
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en
http://www.congresosif.uji.es/wp-content/uploads/2016/06/Call-for-papers-IV-Congreso-Online-IUEFG-Mujeres-L%C3%ADderes.pdf

