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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

La Junta de la plataforma EUFEM , de la qual forma part l’iiEDG, el programa 

de Màster i el programa de Doctorat ha ratificat un manifest de suport 

acadèmic a les polítiques contra la violència de gènere.  

 

El dia 10 de gener, la directora de l’iiEDG, va assistir a la signatura del 

conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i  les universitats 

catalanes per a la implantació d'un procediment de canvi d'estudis 

universitaris oficials de grau, aplicable a estudiants víctimes de violència de 

gènere. 

 

El dia 17 de gener tindrà lloc una reunió de la Permanent de l’iiEDG amb els i 

les representants de les diferents universitats partícips a l’iiEDG per tractar 

principalment les conseqüències de la no presentació de candidatura a les 

eleccions per a renovar l’Equip Directiu de l’iiEDG. Us mantindrem 

informades. 

de 2018 

  

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congressos i 
Seminaris,  

Presentacions 
Publicacions 

 

14-1-2019 de 19h tindrà lloc l’acte Feminisme i sufragisme a Catalunya als 

inicis del segle XX amb la intervenció de  Montserrat Duch i Plana, catedràtica 

d’Història Contemporània (URV), i Dolors Feliu i Torrent, advocada, directora 

general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat.  

Després de l’acte tindrà lloc la inauguració de la primera de les tres exposicions 

Dones a la palestra de l’Ateneu Barcelonès, comissariada per Araceli Bruch i 

Susanna Tavera. 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/
https://www.ateneubcn.org/agenda/feminisme-i-sufragisme-catalunya-als-inicis-del-segle-xx
https://www.ateneubcn.org/agenda/feminisme-i-sufragisme-catalunya-als-inicis-del-segle-xx


 
 

Lloc: Sala d’Actes Oriol Bohiga, Ateneu Barcelonès C/Canuda 6, Barcelona 

08002 

 

13-2-2019 Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: 

experiències, eines i debats" Obertes inscripcions 

Des del projecte “Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques 

públiques” us convidem a participar al Congrés Europeu que forma part del 

projecte implementat a l’Ajuntament de Terrassa, en consorci amb la UVic-

UCC i CEPS Projectes Socials. 

El Congrés conjuga una part teòrica amb la posada en comú d’experiències en 

l'aplicació de la interseccionalitat en polítiques locals de diferents països i amb 

tallers aplicats en diferents temàtiques relacionades amb la interseccionalitat. 

Podeu consultar el programa provisional i accedir al formulari d’inscripció 

aquí: http://igualtatsconnect.cat/congres/ 

Lloc: l’Auditori de Terrassa (Carrer de Miquel Vives, 2). 

El Congrés és gratuït però cal inscripció prèvia. Les places són limitades. 

S'atorgarà certificat als assistents. 

 

25-2-2019  1st ACT International Synergy Conference. Building Communities 

of Practice for gender equality in ERA. An interactive event for practitioners to 

#ACTonGender in HE & R&I  

To register click here.  

Lloc: Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles, Belgium 

There is limited budget available for travel and accommodation costs of those 

attendees who have restricted access to such resources. If you need 

reimbursement please indicate this in the registration form and we will try to 

positively consider your request.  

Finally, we invite you to participate in the ACT community survey and to join 

efforts with other colleagues to promote gender equality in research and 

innovation! 

Publicacions i tesis doctorals 

 

Enllaç del MOOC  del projecte d’investigació, Paisatges Espirituals  publicat 

recentment amb el títol A voice of their own: Women's Spirituality in the Middle 

Ages (amb subtítols en espanyol i català)  

Des de la WEB del projecte: 

http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es  

Des de la plataforma de Coursera: 

https://www.coursera.org/learn/womens-spirituality  

Un breu vídeo de difusió: 

https://www.youtube.com/watch?v=kb-p8uAlxj0 

 

  

http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
https://www.genderportal.eu/events/1st-act-international-synergy-conference-building-communities-practice-gender-equality-era
https://www.genderportal.eu/1st-act-international-synergy-conference-register-form
https://fragebogen.joanneum.at/ACT/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es
https://www.coursera.org/learn/womens-spirituality
https://www.youtube.com/watch?v=kb-p8uAlxj0


 
 

 

NOVETATS I NOTICIES 
 
 

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. Termini màxim: 24 de febrer de 2019 

 

S’ha obert la convocatòria de “Acciones de dinamización “Redes de 

Investigación” del  Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i.  

Termini: fins el 5-3-2019 

Congressos, 
Conferències 

 

14 i 15-2-2019 Congreso Internacional sobre Igualdad: “Feminismo 4.0: 

”Lecturas sociales y políticas de la nueva ola de feminismo 

Lloc: Topic, Euskal Herria Plaza, 1, 20400 Tolosa, Gipuzkoa 

Descarrega programa. Per inscripcions cliqueu aquí 

 

6 i 7-3-2019 Congrés Dones, Ciència i Tecnologia – WSCITECH, organitzat  

conjuntament pel Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, l'EUIT 

(Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa) i l'ESEIAAT (Escola Superior 

d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa) 

Lloc: Vapor Universitari de Terrassa (Carrer de Colom, 114, 08222 Terrassa) 

Termini màxim per presentar comunicació: 1-2-2019 

Per inscripcions cliqueu aquí 

Call for paper 

 

 La Revista Cuestiones de Género ha obert el termini de recepció d'articles i 

ressenyes de llibres i pel·lícules per al seu número 14 (juny de 2019). El 

monogràfic en qüestió versarà sobre "Violència contra les dones: mirades 

sense frontera" i serà coordinat per Maria Teresa Santos i Saudade Baltazar. 

La data límit de recepció per al número acaba el 28 de febrer de 2019 

 

La revista Investigaciones Feministas ha obert el termini de recepció d’articles 

pel volum Vol 11, Nº1, 2020, que porta per títol: La maternidad es persona y 

política. Construyendo un nuevo discurso en torno a las maternidades i serà 

coordinat per Amparo Moreno Hernández. Departament de Psicologia 

Evolutiva i de l’Educació. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

S’acceptaran treballs fins el dia 5 d’abril de 2019. 

 

http://www.amit-cat.org/index.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=e331aa27bfba7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=e331aa27bfba7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#programa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#apuntate
https://www.terrassa.cat/wscitech19-inici
https://www.terrassa.cat/wscitech19-treballs
https://docs.google.com/forms/d/16My7b-MXhdlyhGudNx-8r5XP3Z-QCbqdGY2vqqfgvOE/viewform?edit_requested=true
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/la-revista/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues


 
 

 
 
 

 


