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IIEDG...SOM I FEM 
 
 

 

Els passats dies 22-23 i 24 de novembre va tenir lloc les IV Jornades de Recerca 

de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere: Gènere, Ciutadania i 

Política: Debats i Transformacions Socials amb el Seminari Final de la Xarxa 

d’Excel·lència GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-71218-

REDT). 

 

A la web de l’iiEDG podeu llegir el resum i veure les fotografies de les Jornades-

Seminari 

 

 

 

II Jornada del Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques. Se 

celebrarà el 31 de gener a la Facultat de Geografia i Història. Comptarà amb 

una sessió interna dirigida a les doctorandes i directores de tesis (de 15.30 a 

18h) i una taula rodona oberta al pública on reflexionarem sobre l'evolució de 

la recerca sobre les violències de gènere (de 18 a 20h).  

 

 

 
ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 

 
 

Tesis 
Doctorals i 
Publicacions 

 

 

Castaño, C; Vázquez-Cupeiro, S; & Martínez-Cantos, JL. Gendered management 

in Spanish universities: functional segregation among vice-rectors. Gender and 

Education (first online: 28 Nov 

2017). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2017.1410109. 

Copias gratuitas para las primeras 50 descargas desde esta 

dirección: http://www.tandfonline.com/eprint/5huFZbFDktYjqwsIVz3c/full 

 

http://www.iiedg.org/
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/iv-jorrnades-de-recerca
https://www.iiedg.org/ca/recerca/resumCATV1.pdf
https://www.iiedg.org/ca/recerca/resumCATV1.pdf
https://www.iiedg.org/ca/doctorat/linias-de-recerca
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2017.1410109
http://www.tandfonline.com/eprint/5huFZbFDktYjqwsIVz3c/full


 
 

 

Carrillo Flores, Isabel (2017) "Los nudos de Género. Apuntes para la Formación 

Ética de Educadoras y Educadores" en Revista Internacional de Educación para 

la Justicia Social, Vol. 6, Núm. 2, Monográfico: Educación Feminista para la 

Justicia Social (http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol6-num2/art2.htm) 

 

Enllaç al vídeo de la Conferència "La Model: dona i presó" en la que intervé la 

Dra. Encarna Bodelón, celebrada el 22 de novembre del 2017 en el marc del 

Cicle “Drets i presons”. https://www.youtube.com/watch?v=J8-U_Vaq1Oo 

 

Conferències, 
Jornades i 
Cursos 

 

1-12-2017 es va celebrar la Jornada Enxarxant universitats front les violències 

sexuals: experiències i reptes 

Hora: de 9.30 a 19h 

Lloc: Campus Catalunya (Sala de graus), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

URL: http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-
front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/ 
 
 

04-12-2017 La Dra. Noelia Igareda, investigadora del Grupo Antigona, participa 

en el Seminario permanente de Filosofía del derecho en el ciclo "Seminarios de 

Bioética" titulado "Gestación por sustitución: propuestas de regulación jurídica"  

Lloc:  Aula 8 - Edificio principal de la Facultad de Derecho de la UB (Avenida 

Diagonal 684). 

 

 

19-12-2017 tindrà lloc la Taula rodona “Les lluites per la conquesta i la defensa 

dels drets” amb una ponència sobre “Gènere i LGTBI” a càrrec de la investigadora 

del Grup Antígona Maria Barcons Campmajó. 

Lloc i hora: Casal Pere Quart, Rambla 69, Sabadell, 19h a 21h.  

 

 

 
NOVETATS I NOTÍCIES 

 
 

Conferències, 
Jornades i 
Cursos 

 

14-12-2017 a les 19:30 tindrà lloc la conferència “Jutjar amb perspectiva de 

gènere” a la seu de l’ICAB (aula 63 C/Mallorca 285, Barcelona) organitzada per la 

Comissió de Dones Advocades i per la Asociación de Mujeres Juezas de España 

(AMJE) 

 

http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol6-num2/art2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=J8-U_Vaq1Oo
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://usvreact.eu/ca/programa-definitiu-jornada-enxarxant-universitats-front-les-violencies-sexuals-experiencies-i-reptes/
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/seminario-maternidad-subrogada-barcelona
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/seminario-maternidad-subrogada-barcelona
http://www.sabadell.cat/es/fitxa-agenda/72957-agenda-1120471
http://www.sabadell.cat/es/fitxa-agenda/72957-agenda-1120471
http://www.icab.cat/files/242-498920-DOCUMENTO/02032017%20Conf%20Dones%20Advocades.pdf
http://www.icab.cat/files/242-498920-DOCUMENTO/02032017%20Conf%20Dones%20Advocades.pdf


 
 

 
 
 

El Grup Antígona juntament amb la Fundació SURT organitza la 2ª edició el Curs 

Violències de gènere i refugi: Com fer-hi front des de l’àmbit professional? des 

del 9 al 31 de gener del 2018 en el marc del projecte europeu Addressing Sexual 

Violence Against Refugee Women (ASVARW).  

Hi participen la IP del projecte, la Dra. Encarna Bodelón, la Dra. Cristina 

Fernández i la Maria Barcons. Hi participen les entitats CCAR, SICAR i IRIDIA. 

La matrícula és gratuïta i es pot realitzar fins el 5 de gener del 2018 (enviant un 

correu electrònic a curs.violenciesdones.refugi@gmail.com. El curs es realitza 

dimarts i dimecres, i es podrà escollir horari de matins (de 10 h a 14 h) o de 

tardes (de 15,30 h a 19,30 h). Les classes s’impartiran a l’Escola Rosa Sensat (Av. 

De les Drassanes, 3. Barcelona). 

 

Cicle de cinc conferències sobre gènere, salut i igualtat organitzat per la 

Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – UB.  

L'objectiu és analitzar, fer reflexionar i qüestionar diversos aspectes que 

influeixen en la construcció de la identitat de les dones i la seva trajectòria de 

vida, com ara les desigualtats en el treball o la representació en els mitjans, així 

com les violències masclistes atesa la seva gravetat, per contribuir a fer visible 

aquest fenomen tant des de la perspectiva d’algunes protagonistes com de les 

pautes de detecció i actituds dels professionals de la salut. 

Dies 27/11, 14/12 ,15/2, 8/3 i 17/5 als campus de Bellvitge i el Clínic segons 

s'indica. 

Les inscripcions són limitades i estan obertes fins el 26 de novembre 

Tota la informació, programa i inscripcions: 

http://www.ub.edu/…/igualtat/conferenciesmedicina/index.html  

 

Exposicions i 
Presentacions 
de llibres 

 

Fins el 15 de desembre, exposició itinerant «Huellas de Mujeres Geniales», a la 

Facultat de Dret UB  

 
Premis i 
Convocatòries 

 

 

Call for 
Papers 

 

Convocatòria per a enviament d’articles originals i inèdits pel monogràfic nº 13 

de la Revista Cuestiones de Género sobre “Mujeres rompiendo la división sexual 

de los espacios laborales” i coordinat per Pilar Ballarín Domingo i Elena Aguado 

Cabezas. Termini de presentació: 28 de febrer de 2018 

 

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-forma-en-violencies-de-genere-i-refugi-1345667174054.html?noticiaid=1345737336266
mailto:curs.violenciesdones.refugi@gmail.com.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ub.edu%2Fub%2Figualtat%2Fconferenciesmedicina%2Findex.html&h=ATOY7uaEqVUbQf9FFzFmZV82JEnDNG1wcXk6gIb8r6ON4fEx49qKar0ueJksxwFpPcjBOlH5ee-TJJh-5nnzlg4YTsB3CKV4B5XxOmzaqmjIHzE67lrD8Qx6iifsXZXsKu2oUt2nhAWJpWrBbxBw04KazhwXkllXle9F5zeHgwcITE3xwuTPfjOFMGxm9Twwi8grPhJOtsh_vXEQabpZ8bugx7fnPyVcBe2YZdT7K_bFPf1feP8HoKQqdXND59uiEVOlP2iRHZzuRYfFQJBDKGgdRjRFkM_MUuzrKA
https://www.ub.edu/portal/web/dret/detall/-/detall/del-28-11-al-15-12-de-10-a-20-30-h-exposicio-itinerant-huellas-de-mujeres-geniales-a-la-facultat-de-dret
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index


 
 

 


