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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El dia 25 d'abril de 2018 tindrà lloc el Plenari anual de l'iiEDG que reuneix les 

investigadores i investigadors de l’iiEDG i on es presentarà la memòria de l’any 

2017. . 

 

25/04/2008 16-19h. En el marc del Doctorat Interuniversitari en Estudis de 

Gènere: Cultures, Societats i Polítiques tindrà lloc el taller per doctorandes 

"Com bregar amb la metodologia sense morir en l'intent" a càrrec de la Dra. 

Barbara Biglia, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 

Barcelona. 

 

Fins el mes de juny el Dr. Jorge Alberto Chávez, psicòleg i treballador social de 

la Universitat de Guadalajara, Mèxic, es troba realitzant una estada al iiEDG.   

 

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 
 

Seminaris, 
Congressos 
Presentacions  
Publicacions 

 

El passat 14 de març va tenir lloc la taula rodona "L'Efecte me too" en què van 

participar Elvira Altés, periodista i professora de la UAB, fundadora de 

l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya; Carla Turró, directora i 

presentadora del programa El balcó de la Cadena SER Catalunya i Yanna Roig, 

cantant del grup Anna Roig i L'ombre de ton chien 

 

19-3-2018  la Dra. Teresa Cabruja, vicedirectora de l’iiEDG va presentar el 

documental Three Lives (1971) projectat dins del programa “Pensadores” en el 

marc de la programació anual de la 26a Mostra de Films de Dones. 

 

20-4-2018 12h. Seminari del Grup Antígona “Feminicidi: ¿debat jurídic o 

polític?” a càrrec de la Dra. Patsilí Toledo Vásquez, Professora de Filosofia del 

Dret de la UAB i investigadora del Grup Antígona. 

Lloc: Sala de Juntes (B2/125) de la Facultat de Dret (UAB) 

http://www.iiedg.org/
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/4919879/L%27efecte+me+too.pdf/36ad5008-9d4d-1c99-b1a0-8e4f7ef863ea
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/three-lives/
http://www.mostrafilmsdones.cat/pensadora-kate-millet/
http://www.mostrafilmsdones.cat/programacio/


 
 

Organitza: pel Grup Antígona, Dret i societat amb perspectiva de gènere 

Publicacions i lectura de tesis: 

 

La Dra. Núria Vergés Bosch ha coordinat la investigació i publicació del Instituto 

de Administración Pública de la Junta de Andalucía 

"https://donestech.net/files/redessociales.pdf.  Aquesta publicació planteja en 

clau iberoamericana una visió de les xarxes socials en perspectiva de gènere i 

s'endinsa en una de les principals problemàtiques, les violències de gènere en 

línia. Aquestes violències es presenten al detall acompanyades d'iniciatives, 

accions i propostes feministes per contrarestar-i resulta de molta utilitat per a 

les feministes. A més inclou un apartat de recomanacions generals per a les 

dones, les institucions públiques, així com les plataformes on-line. 

 

El divendres 6 d’abril va tenir lloc, la Universitat Pompeu Fabra, la lectura de 

la tesis: Distribución del tiempo de trabajo e igualdad efectiva:la inspección de 

trabajo como garante de la doctoranda Telma Vega Felgueroso dirigida per la 

Dra. Consuelo Chacartegui (UPF). 

 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 
 

 
Conferències, 
Jornades i 
Cursos 

 

Dins de la commemoració oficial de l'any 2018 el cinquantenari de la mort de  

Amparo Poch y Gascón, que impulsa l’Institut Català de les Dones i comissariat 

per Antonina Rodrigo Garcia, biògrafa de la metgessa, periodista i anarco 

feminista, fundadora de "dones Lliures". Amb aquest motiu, se celebrarà la 

Presentació de l'Any Amparo Poch i Gascón, que es realitzarà el dia 26 d'abril, 

a les 10.30h, a l'Auditori de l'ICD (Pl. Pere Coromines, 1 - Barcelona). 

Durant l'acte es presentaran les actuacions previstes per part de l'ICD per 

commemorar l'Any Poch i participaran la comissària de l'Any, Antonina 

Rodrigo, i la historiadora especialitzada en "Mujeres Libres", Mary Nash. 

 

Durant els dos propers divendres d’abril i el primer de maig, en la Mostra de 

Cinema de Dones es dedica a Documentalistes llatinoamericanes 

 

25 i 26 d’abril II Fòrum Rosa Virós, enguany sota el títol "Desigualtats de gènere 

a les feines i pobresa de les dones. Què s'ha de fer?", Museu d'Història de 

Catalunya (Sala Martí l'Humà), Plaça del Rei s/n. 

La inscripció, que és gratuïta, la podeu realitzar a la web del fòrum: 

http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html 

 

https://donestech.net/files/redessociales.pdf
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/commemoracions-2018/amparo-poch-y-gascon/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonina_Rodrigo_Garc%C3%ADa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mujeres_Libres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mary_Nash
http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://www.agendadonesbcn.org/files/IIForumRosaViros1.pdf
http://www.agendadonesbcn.org/files/IIForumRosaViros1.pdf
http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html
http://www.bcn.cat/cesb/jornades/dd2018/inscripcions.html


 
 

 
 
 

 

"RECORDAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ. Congreso Internacional, 450 

aniversario de la Guerra de las Alpujarras" Invitació a participar a la taula 

"Diferencia y Diversidad en la edad moderna: cuerpos y discursos", 

Universidad de Granada, 21 al 24 de novembre de 2018 

(http://congresos.ugr.es/450alpujarras/) 

Premis i 
Convocatòries 

 

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 

 

http://congresos.ugr.es/450alpujarras/
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2018/fcg@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Premi_AuroraGomez_2018_traz.pdf

