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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

Per acord de la Comissió Permanent de l’iiEDG, el Premi al millor Treball Fi de 

Màster de la convocatòria 2016 ha estat atorgat al treball de  Liliana Aragón 

Castro “Activistas y defensores de derechos humanos en Chihuahua, 

México, desde la narrativa de Lucha Castro” (directora: Montserrat 

Carbonell).  

 

El proper dimecres 12 de setembre a les 18: 00h tindrà lloc a la Sala Gran (4a 

planta) de la Facultat de Geografia i Història l'acte d’inauguració del Màster 

del curs 2018-19. Intervindran:  

En representació de la coordinació del Màster: Dr. Antoni Vives i Dra. Núria 

Pumar. 

Alumna del Màster: Kika Moragues  

 Conferència “La història dels feminismes, una escola de ciutadania 

igualitària”, a càrrec de la Dra. Susanna Tavera. 

 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 
 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

Publicacions: 

-   Lourdes Beneria, Gunseli Berik i Maria Floro (2018): Género, Globalización 

y Desarrollo: Una Visión desde la Economia Feminista, Barcelona, Edicions 

Bellaterra. 
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Conferències, 

Jornades i 
Cursos 

 

3-5-2018 al 1-11-2018 el Museu  Marítim de Barcelona impulsa el projecte 

Dóna’m la mar  Taules rodones sobre dones i mar 

 

Premis i 

Convocatòries 

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVIC-UCC convoca la 

quarta edició del Premi Francesca Bartrina al millor Treball de Final de Grau 

(TFG) en estudis de gènere, amb el suport de l’Institut Català de les Dones. És 

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

disciplina i de totes les universitats catalanes. Enllaç bases 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. 

 

Convocatòria del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista a l’àmbit laboral– 

2018. Data de presentació de candidatures 15-9-2018. Fer arribar la 

candidatura a fcg@ccoo.cat. Consultar les bases 

 

IV Premio de Investigación Rosario Valpuesta en Ciencias Sociales y jurídicas.  

Termini: 10-9-2018 ( Descarregar bases) 

  

http://mmb.cat/activitats/donam-la-mar/
http://mon.uvic.cat/ceig/quarta-edicio-del-premi-francesca-bartrina-al-millor-treball-de-final-de-grau-en-estudis-de-genere/
http://mon.uvic.cat/ceig/files/2018/06/Premi_Francesca-Bartrina-IV-edici%C3%B3.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/francesca-bartrina/
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2018/fcg@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Premi_AuroraGomez_2018_traz.pdf
http://asociacionrosariovalpuesta.es/wp-content/uploads/Bases4%C2%AAEdici%C3%B3nPremioRosarioValpuestaVdef.pdf

