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IIEDG...SOM I FEM 

 

ACTIVITATS IIEDG 
 
 

 

L’equip directiu juntament amb la Permanent va redactar una carta adreçada als 

rectors/es de les universitat catalanes per mostra la nostra preocupació davant el 

retrocés en polítiques d'igualtat entre dones i homes a les universitats catalanes i 

espanyoles i pel futur de la recerca transversal i especialitzada en gènere, dones i 

igualtat. La carta va estar enviada a les set universitat durant el mes de juliol 

d’enguany. Us podeu descarregar la carta clicant l'enllaç  

(Les cartes contenien el mateix text per a tots els rectorats. Enllacem aquí la de la 

UB) 

 

 

Els dies 22,23 i 24 de novembre tindrà lloc el Seminari Internacional de la Xarxa 

d’Excel·lència GENCPOLIS: Gènere, Ciutadania i Polítiques /IV Jornades de Recerca 

de l’iiEDG. Durant el mes de setembre trobareu tota la informació, programa, 

comunicacions, ponències internacionals, etc, a la web de l’iiEDG.  

 

 

 

El dia 7 de juliol de 2017 va tenir lloc la Segona Reunió del "Grup de treball amb 

perspectiva feminista sobre violències sexuals en les universitats (GtFVsU)"  

grup de treball organitzat arran de les necessitats detectades en la investigació 

acció Suport a les víctimes de violències sexuals en el context universitari -

universitària Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVrecat) JUST / 

2014 / RDAP / AG / Vict / 740- cofinançada per la Comissió Europea. El grup es 

configura a més com a activitat de l'Eix 4 de l’acció dinamitzadora de Redes de 

Excelencia: RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Políticas" (FEM2015-71218-

REDT)  

La Jornada es va realitzar a la Facultat de Geografia i Història de la UB 

Cliqueu per descarregar-vos el cartell.  

 

 

 

L’investigador Santiago Ulloa López, doctorand en Ciències Socials de la 

Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, Mèxic, realitzarà una estància 

investigadora de quatre mesos a l’iiEDG a partir de setembre de 2017.  

 

El doctorand està realitzant una tesi titulada "Memoria, espacio e identidad sexual. 

La configuración de lo gay en la ciudad de Oaxaca" 

 
 

El dia 7 de juliol a les 19:30h al Centre Cívic Jardins de la Pau (El Prat de Llobregat) 

https://www.iiedg.org/ca/que-es/AlatencidelSr.JoanEliasRectorUB.pdf
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/xarxa-excel-lencia/
https://www.iiedg.org/ca/xarxa-excel-lencia/
../../../../../../Redes%20excelencia/Factures-Contabilitat/Grup%20de%20violencies/Programa%20II%20jornada%20.pdf


 
 

ACTIVITATS 

MEMBRES IIEDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Dra. Patsilí Toledo, investigadora del Grup Antígona, va participar en el Cicle de 

debats feministes: "Les violències sexuals. Incidència feminista i model 

d'abordatge" organitzats per Dones amb Iniciativa. 

 

 

Durant el mes de juliol dins dels actes, repartits pels diferents districtes de 

Barcelona, del projecte “en moviment [s]. dones de Barcelona. 40 anys i més. 1976-

2016, van tenir lloc:  

Districte de Sant Marti (Biblioteca El Clot- Josep Benet Edifici DHUB, Pl.Glòries 

Catalanes, 37) 

Exposició: Del 3 al 19 de juny 

Taula Rodona:  

 - Les dones canvien els barris i la ciutat a càrrec d’Aurora Àlvarez, marta Mas. 

Modera: Encarna Bodelón 

 6 de juliol 18:30 Biblioteca El Clot- Josep Benet Edifici DHUB, Pl.Glòries Catalanes, 

37 

 - El nostre cos, les nostres vides a càrrec de Cristina Garaizabal, Vicen Laguna. 

Modera: Sara Cuentas 

 12 de juliol Biblioteca El Clot- Josep Benet Edifici DHUB, Pl.Glòries Catalanes, 37 

 Cinefòrums: 

 - Sufragistes, Sarah Gavron, 2015, 106’ 

 Dia 4 de juliol 18:30 Biblioteca El Clot- Josep Benet Edifici DHUB, Pl.Glòries 

Catalanes, 37 

 - Made in L.A Almudena Carracedo, 2007, 70’ 

 Dia 18 de juliol 18:30h Biblioteca El Clot- Josep Benet Edifici DHUB, Pl.Glòries 

Catalanes, 37 

 

 

Del dia 13 al 15 de setembre de 2017 tindrà lloc la IV European Geographies of 

Sexualities Conference a Barcelona (Espai Francesca Bonnemaison) organitzada per 

grup de recerca Geografia i Gènere (UAB) i el Grup de Recerca Gender & ICT 

 

 

Presentacions de llibres, lectures de tesis, exposicions i noves publicacions:  

 El dia 26 de juny a les 19h a l’Espai Contrabanda va tenir lloc la presentacio 

del llibre ECONOMIA FEMINISTA. Desafíos, propuestas, alianzas” amb 

Cristina Carrasco i Carme Díaz.  

 Igareda González, Noelia (2017): “Subrogación de la maternidad” en R. 

Lucas Platero, María Rosón y Esther Ortega (eds.): Barbarismos queer y 

otras esdrújulas, Barcelona: Ediciones Bellaterra, pp. 396-402.  

 Barcons Campmajó, Maria (2017): “Mancances de la resposta institucional 

envers les violències masclistes a Catalunya”, Debat juvenil, Nº 103, pp. 

18-19. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/donesenmoviment/ca
https://egsc2017.wordpress.com/
https://egsc2017.wordpress.com/
http://geografia.uab.cat/genere/
http://gender-ict.net/


 
 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

 

 

PREMIS, 
CONVOCATÒRIES I 

INFORMACIONS 
 
 
 

 
 
Convocatòria del Premi Francesca Bartrina al millor TFG en estudis de gènere, que 

enguany arriba a la 3e edició. S'hi poden presentar treballs de final de grau 

elaborats en qualsevol de les universitats catalanes durant el curs 2016/17.  

___ 

 

Convocatòria de premis Educació i Adolescència que es va fer publica al Simposi 

Internacional organitzat per la Càtedra  Educació i Adolescència, a 

Lleida. http://www.educacioiadolescencia.udl.cat/wp-content/uploads/I-

Premi_Bases.pdf 

 

 
CONFERÈNCIES, 

JORNADES I 
CURSOS 

 

 

16ª edició de la Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat organitzat per la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona 

El període d’admissió està obert fins el 30 de setembre de 2017.  

 
 

 
CALL FOR PAPER 

 

 

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://biblioteca.uvic.cat/saapr/documents/Premi_Francesca_Bartrina_edicio2017.pdf
http://www.educacioiadolescencia.udl.cat/wp-content/uploads/I-Premi_Bases.pdf
http://www.educacioiadolescencia.udl.cat/wp-content/uploads/I-Premi_Bases.pdf
http://genereiigualtat.uab.cat/
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index

