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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

En aplicació del Reglament de Funcionament de l'Institut Interuniversitari 

d'Estudis de Dones i Gènere (UB, UAB, URV, UdL, UVIC, UdG, UPC) s’han 

convocat eleccions per la direcció de l'iiEDG amb el següent calendari:  

- Data de convocatòria: 9 de novembre de 2018 

- Presentació de candidatures: 10 de novembre de 2018 - 12 de desembre de 

2018 ( per correu electrònic info@iiedg.org / info.iiedg@gmail.com) 

- Proclamació de la candidatura: 13 de desembre de 2018 

- Eleccions: 14 de desembre de 2018 

  

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

18, 19 i 20-10-2018 la Dra. Bàrbara Biglia va participar al Congrés Internacional 

sobre Violències Sexistes que va tenir lloc a Pamplona presentant una ponència 

amb el títol "Repensant les violències des d'un enfocament feminista i 

interseccional".  

 

15-11-2018 19:30h tindrà lloc la ponència “Trata de mujeres con fines de 

prostitución forzada” a càrrec de Laura Labiano, de Genera i Maria Barcons 

Campmajó, del Grup Antígona.  

Lloc: Cabildo de Gran Canaria 

 

21-11-2018 a la 18:30-20:00h tindrà lloc la conferència Reflexions i estratègies 

per una intervenció socioeducativa de la prevenció de la violència de gènere 

situada, no heterosexista i interseccional a càrrec de Desiré Rodrigo, sociòloga 

especialitzada en gènere, famílies i polítiques socials. 

Lloc: la Sala Mercè Torrents (Edifici C-Campus Miramarges) de la UVIC-UCC. 
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22-11-2018 de 9.15 a 18:30 tindrà lloc les Jornades Atender a las víctimes de 

violencia machista desde la reparación en les que intervindrà la Dra. Lorena 

Garrido del Grup Antígona.  

Lloc: Andoain (País Vasco) 

 

21, 22 i 23- 11-2018 la Dra. Barbara Biglia i la Dra. Sara Cagliero del grup de 

recerca GREDI-URV presentaran dues ponències en el "I Congrés Dones i 

Universitat sense xifres. La violència invisible" organitzat per Associació 

Valenciana d'Antropologia.  

 

29-11-2018 la Dra. Barbara Biglia, IP del projecte UsvReact a Catalunya, 

presentarà els resultats del projecte en la VI Trobada d'Igualtat de la Xarxa 

Vives d'Universitats amb una ponència amb el títol "Projecte USV React sobre 

violències sexuals a les universitats”  

 

30-11-2018 a la 13h tindrà lloc la xerrada: Recomanacions per informar 

d'agressions sexuals a càrrec de Ana Sández (Màster de Gènere i Comunicació 

de la UAB i associació FAMUVI-AADAS) Lloc: Sala Mercè Torrents, C/ Sagrada 

Família 7 (Vic) Organitza: Maria Forga (FEC) i Anna Pérez-Quintana (Unitat 

d'Igualtat UVic-UCC) Adreçat a estudiants de comunicació i a professionals 

dels mitjans. 

Publicacions i tesis doctorals 

 

- Binimelis-Adell, M; Espasa Borrás,  Eva (2018): "La participación de las mujeres 

cineastas en el crowdfunding. Análisis de la plataforma Verkami", a Annette 

Scholz, Marta Álvarez (eds.), Cineastas emergentes: mujeres en el cine del siglo 

XXI, Madrid: Vervuert:69-88. 

 

- Igareda González, N (2018). La donación anónima de óvulos en Europa. Los 

problemas sobre el discurso de “donar vida”, en Revista de Antropología Social 

27(1), 247-260. 

 

- Igareda González, N (2018): “La gestación por sustitución: una oportunidad 

para repensar la filiación y la reproducción humana”, Revista Bioética y 

Derecho, 44: 57-72. 

 

- Us anunciem la publicació en obert del llibre "Las violencias machistas contra 

las mujeres" (2011), coordinat per Ricardo Rodríguez i Encarna Bodelon, del 

Grup Antígona. Disponible al Depòsit Digital de Documents (DDD) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): https://ddd.uab.cat/record/196959 

 

 
 

NOVETATS I NOTICIES 

http://www.andoain.eus/es/-/indarkeria-matxistaren-biktimak-artatu-erreparazioaren-ikuspegitik
http://www.andoain.eus/es/-/indarkeria-matxistaren-biktimak-artatu-erreparazioaren-ikuspegitik
https://mujeresyuniversidadsincifras.com/?fbclid=iwar0us1cply1rqxugxhg-q1h6eeyixustw7cvtyn8jeq7mwjbtczyinigg9m
https://mujeresyuniversidadsincifras.com/?fbclid=iwar0us1cply1rqxugxhg-q1h6eeyixustw7cvtyn8jeq7mwjbtczyinigg9m
https://www.vives.org/events/vi-trobada-digualtat-de-genere-de-la-xarxa-vives-duniversitats/
https://www.vives.org/events/vi-trobada-digualtat-de-genere-de-la-xarxa-vives-duniversitats/
http://www.vic.cat/ajvic/events/xerrada-201crecomanacions-per-informar-d2019agressions-sexuals201d
http://www.vic.cat/ajvic/events/xerrada-201crecomanacions-per-informar-d2019agressions-sexuals201d
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155145&ISBN=9788491920083&TITULO=Cineastas%20emergentes%20:$bmujeres%20en%20el%20cine%20del%20siglo%20XXI%20/$cAnnette%20Scholz,%20Marta%20%C3%81lvarez%20(eds
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=155145&ISBN=9788491920083&TITULO=Cineastas%20emergentes%20:$bmujeres%20en%20el%20cine%20del%20siglo%20XXI%20/$cAnnette%20Scholz,%20Marta%20%C3%81lvarez%20(eds
https://revistas.ucm.es/index.php/RASO
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/20574
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/20574
https://ddd.uab.cat/record/196959?fbclid=IwAR0nUsu81yR_aEoX25xuR7ALsbmG6Pj08aBTl-17RXa9f493ehc3ekTGjdk


 
 

 
 

 
Conferències, 

Jornades i 
Cursos 

 

 

14-11-2018 En el marc de la Jornada "Violències estructurals, desmuntant el 

patriarcat" tindrà lloc la ponència marc "Sororidad. Pacto indispensable entre 

Mujeres" a càrrec de la Sra. Marcela Lagarde y de los Ríos i una taula 

d'experiències. L’acte, organitzat per la Diputació de Barcelona se celebrarà a 

Espai Francesca Bonnemaison. 

 

15/16 -11- 2018 V Seminari Internacional del Grup Deméter, Madres y 

familias en la Antigüedad ¿Patrones femeninos en la transmisión de 

emociones y patrimonio?.  Sala d’Actes de la Biblioteca "María Moliner", 

Zaragoza.  La data límit per tramitar la inscripció és el 9 de novembre.  

Premis, 
convocatòries   

 

IV Premi AMIT-CAT per treballs de recerca de 2n de batxillerat. Aquest premi 

fomenta la inclusió de la perspectiva de gènere en els treballs de batxillerat de 

qualsevol temàtica. Els treballs poden ser sobre qualsevol especialitat sempre 

que es ressaltin o presentin dades sobre el paper de la dona als àmbits de 

treball. 

Call for paper 

 

 Call for paper a la Taula: Transformacions i reordenaments de gènere en 

temps de postguerra (coordinada per Antoni Vives Riera (tonivives@ub.edu) 

dins del Congrés Postguerres/ Aftermaths of War que organitza la Secció 

d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (5,6,7 juny 2019) 

 

Taula: Transformacions i reordenaments de gènere en temps de postguerra 

De la mateixa manera que les guerres han esdevingut al llarg del segle XX 

moments d’empoderament femení en la mesura que s’ha requerit de la 

participació de les dones en l’esforç bèl·lic, els contextos de postguerra has 

esdevingut escenaris de reordenament dels sistema i les jerarquies de gènere 

on no només s’han proposat nous models femenins, sinó també masculins. Tot 

i això l’experiència de guerra no sempre s’esborra fàcilment i això pot provocar 

conflictes amb la recepció dels nous models familiars. 

Termini per presentar abstract: 10 de desembre de 2018 

 

Iniciatives i 

campanyes de 

difusió 

El Grup Antígona forma part de la campanya MUJERES CON DERECHOS, 

articulació feminista pels drets de les dones en situació de tràfic amb finalitats 

de prostitució forçada. Trobareu el decàleg amb les claus de la campanya així 

com la resta de informació a la pàgina web. 

Us convidem a seguir-la en les xarxes socials durant les pròximes setmanes i, 

sobretot, a fer-la vostra i difondre-la! Suma’t! 

#Mujeresconderechos 

https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25N-2018
https://www.diba.cat/web/dones/jornada-25N-2018
https://web.unican.es/unidades/igualdad/SiteAssets/convocatorias-externas/congresos-cfp/Demeter.pdf
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https://www.facebook.com/hashtag/mujeresconderechos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAg6pj-3etDF_-9rdFQ4pi0JWjc17CztW6C4Wv1sCZ_NEXG_KEsi-zBXU9KV2FOsauMm2zmwqoMNdq8ZmRd1WledzFDgAMPpGjFwmLS-MtmdOvkAzN34GmCV0F88Ult1T-bBWXt64IDkIvf7Oe5Y2qD86NKm2kzsCVoORVXnJ9I--YgqLKi9NitZiV4QFqjugNBxc4rHc-cVABLbFrkzg9eSBxGyqTb_v3z9NE8KzCZvEn3Fmqo3NqepSeTDew4qsOgVQx1sVeGjlM1T0fBF_wD1VqbZEw7hngP6Qu9bZz1Vd7Pu5wfTRtS5n6xysSmC64_r7lXJgr0kgVArx0HTz-HcQ&__tn__=%2ANK-R


 
 

 

 
 
 

 

#Donesambdrets 

Més info: www.mujeresconderechos.net 

Per adhesions: http://mujeresconderechos.net/contactola  

Difusió amb #donesambdrets #mujeresconderechos 

 

El Grup Antígona (UAB) està entre els col·lectius que demana la retirada de la 

demanda per il·legalitzar el sindicat OTRAS 
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