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Constituïda la Plataforma Universitària d'Estudis Feministes i de Gènere amb la 

participació de més de 40 entitats universitàries, centres de investigació i 

associacions. 

La iniciativa és el resultat de la trobada científica que sota el títol Cap on va el 

feminisme acadèmic? I Jornades de Centres Universitaris d'Estudis Feministes i de 

Gènere es va celebrar a Madrid el passat 30 de setembre. Es va debatre al voltant de 

la integració de la perspectiva de gènere en investigació i projectes; els problemes, 

reptes i èxits de la docència i la incorporació d’aquesta perspectiva en publicacions 

d’impacte. 

L’iiEDG va participar-hi amb dues intervencions “La interdisciplinariedad en los 

estudios de tercer ciclo: un ejemplo de máster y doctorado interuniversitarios” 

presentada per Núria Pumar i “Los retos de la investigación feminista y de género: 

los grupos del iiEDG y las políticas de redes de excelencia” presentada per Teresa 

Cabruja.  

Podeu accedir a diferents noticies sobre l’encontre que han aparegut a la premsa en 

el següents enllaços: 

http://tribunafeminista.org/2016/10/nace-la-plataforma-universitaria-de-estudios-feministas-
y-de-genero/ 
http://tercerainformacion.es/articulo/cultura/2016/10/04/nace-la-plataforma-universitaria-
de-estudios-feministas-y-de-genero 
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/10/05/universidad-vigo-suma-plataforma-
estudios/1545433.html 
http://www.teinteresa.es/espana/REPRESENTANTES-UNIVERSIDADES-ENTIDADES-
PLATAFORMA-FEMINISTAS_0_1662434128.html 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-04/mas-de-30-universidades-
crean-plataforma-de-estudios-feministas-y-de-genero_1029673/ 
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201610/04/deusto-suman-plataforma-
estudios-785452.html 
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=616945&s=23 
http://www.juristconcep.com/ponencias-y-comunicaciones/ 
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/04/universidades-crean-plataforma-
estudios-785440.html 
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Patsili Toledo i Maria Barcons Campmajó, investigadores del Grup Antígona, van 

participar a la primera reunió celebrada a Praga (República Txeca) del projecte 

"Build Future, Stop Bullying". 

 

 

El 4 d’octubre de 2016 el Grup Antígona, Dret i societat amb perspectiva de gènere 

(UAB) ha organitzat la conferència “La trata de persones con fines de explotación 

http://tribunafeminista.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Foto-grupo-plataforma-720x477.jpg
http://tribunafeminista.org/2016/10/nace-la-plataforma-universitaria-de-estudios-feministas-y-de-genero/
http://tribunafeminista.org/2016/10/nace-la-plataforma-universitaria-de-estudios-feministas-y-de-genero/
http://tercerainformacion.es/articulo/cultura/2016/10/04/nace-la-plataforma-universitaria-de-estudios-feministas-y-de-genero
http://tercerainformacion.es/articulo/cultura/2016/10/04/nace-la-plataforma-universitaria-de-estudios-feministas-y-de-genero
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/10/05/universidad-vigo-suma-plataforma-estudios/1545433.html
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/10/05/universidad-vigo-suma-plataforma-estudios/1545433.html
http://www.teinteresa.es/espana/REPRESENTANTES-UNIVERSIDADES-ENTIDADES-PLATAFORMA-FEMINISTAS_0_1662434128.html
http://www.teinteresa.es/espana/REPRESENTANTES-UNIVERSIDADES-ENTIDADES-PLATAFORMA-FEMINISTAS_0_1662434128.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-04/mas-de-30-universidades-crean-plataforma-de-estudios-feministas-y-de-genero_1029673/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-04/mas-de-30-universidades-crean-plataforma-de-estudios-feministas-y-de-genero_1029673/
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201610/04/deusto-suman-plataforma-estudios-785452.html
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201610/04/deusto-suman-plataforma-estudios-785452.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=616945&s=23
http://www.juristconcep.com/ponencias-y-comunicaciones/
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/04/universidades-crean-plataforma-estudios-785440.html
http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201610/04/universidades-crean-plataforma-estudios-785440.html
https://www.facebook.com/patsili
https://www.facebook.com/profile.php?id=586538690
http://www.buildfuture-stopbullying.eu/press/press-releases/about-our-meeting-in-prague/
http://antigona.uab.cat/index.php/ca


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

sexuela en México: el laberinto jurisdiccional” impartida per Alma Carina Fernández.  

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Dret, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

El 6 d’octubre a les 16:45h la Dra. Noelia Igareda, membre del grup Antígona,  

impartirá la conferencia titulada "El nuevo delito de matrimonio forzado desde la 

perspectiva de género" en el marc de la Xornada O novo delito de matrimonio 

forzado dende a perspectiva de xénero. LLoc:  Salón de Grados de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y del Trabajo. Campus Universitario Vigo. 

 

El 7 d’octubre de 14 a 16h tindrà lloc el seminari The contribution of Nancy 

Fraser’s critical theory to the philosophical foundations of  Anti-‐discrimination 

law organitzat pel Grup d’Estudis de Dret i Dones. Comptarà amb la participació de 

Alberto Coddou, professor Dret Constitucional de la Universitat Diego Portales 

(Chile), recercador LERU de la University College of London. Lloc: Facultat de Dret, 

Universitat de Barcelona, Seminario 2 

 

El 7 d’octubre, Maria Barcons, investigadora del grup de recerca Antígona de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), impartirà la conferència “Obstacles i 

oportunitats legals per abordar els matrimonis forçats”. 

Data: 7 d’octubre de 2016 a les 12 h. 

Lloc: Sala d’actes de la Diputació de Lleida. Carrer del Carme, 26. Lleida 

Inscripció: les places són limitades i cal inscripció prèvia emplenant el següent 

formulari  

Organitza: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials 

 

 

El 17 d’octubre a les 17h tindrà lloc la primera reunió del Grup de treball amb 

perspectiva feminista sobre violències sexuals a les Universitats (gtFVsU) organitzat 

per l’eix 4 del projecte Género, Ciutadanía y Políticas GENCPOLIS (FEM2015-71218-

REDT) en el marc de la investigació acció Apoyo a las víctimas de violencias sexuales 

en el contexto universitario -Universitaria Universities Supporting Victims of Sexual 

Violence (USVrecat) JUST/2014/RDAP/AG/VICT/740  

Lloc: Aula 40.039 de l’Edifici Roger de Llúria, Campus Ciutadella, UPF  
 

 

Panell de discussió: Xarxes de (Des)Igualtat. Sobre els riscos i les promeses de 

l’abundància de dades, organitzat pel grup de recerca Gènere i TIC de l'Internet 

Interdisciplinary Institute (IN3), centre de recerca de la UOC, el 28 d'octubre a les 18 

h a CaixaForum Barcelona.Més informació i registre aquí. 

 

II Jornada d’Educació i Gènere. Saltar obstacles o superar barreres? Nous reptes en 

educació i gènere, organitzat pel Grup de recerca Educació i Gènere de la UVIC-UCC, 

el grup de formació Educació o Gènere del CIFE i VICDones-SIAD Osona 25 de 

novembre de 2016, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.  

Data màxima de presentació resum comunicacions: 23 d’octubre de 2016  

 

 

Presentacions de llibres, exposicions i noves publicacions:  

http://antigona.uab.cat/index.php/ca
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=7770&year=2016&month=10&day=06&Itemid=13
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=7770&year=2016&month=10&day=06&Itemid=13
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/conferencia_obstacles_oportunitats_legals_abordar_matrimonis_forcats_DIXIT_Lleida
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/conferencia_obstacles_oportunitats_legals_abordar_matrimonis_forcats_DIXIT_Lleida
http://dixit.gencat.cat/ca/aux_intern/formulari_lleida_03/index.html
../../Redes%20excelencia/Eixos%20activitats/eix%204/Grup%20treball%20octubre/cartel%20jornada%20todos%20los%20logos.pdf
../../Redes%20excelencia/Eixos%20activitats/eix%204/Grup%20treball%20octubre/cartel%20jornada%20todos%20los%20logos.pdf
../../Redes%20excelencia/Eixos%20activitats/eix%204/Grup%20treball%20octubre/USVreactFlyerCAT.pdf
../../Redes%20excelencia/Eixos%20activitats/eix%204/Grup%20treball%20octubre/USVreactFlyerCAT.pdf
http://www.gender-ict.net/gender-sna/index.php/panel-discussion/
http://www.gender-ict.net/gender-sna/index.php/panel-discussion/
http://www.gender-ict.net/gender-sna/index.php/panel-discussion/
http://mon.uvic.cat/ceig/files/2016/09/Jornada-g%C3%A8nere-nov16-def.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/files/2016/09/Jornada-g%C3%A8nere-nov16-def.pdf
http://mon.uvic.cat/ceig/segona-jornada-deducacio-i-genere-2016/


 
 

 Taula Rodona en motiu de la presentació del llibre Amor, educación y 

cambió. Modelos organitzadores y aprendizaje.  L’acte tindrà lloc el 13 

d’octubre a les 19h a la llibreria Alibri.  

 Fins el novembre podeu visitar l'exposició Identitats ImPossibles. Gènere, 

desig i iconografia al Museu dels Sants d'Olot. 

 

Lectura de tesi doctoral:  

 Defensa de la tesi doctoral de la doctoranda Núria Sánchez Mira “La divisió 

social i sexual del treball en transformació. Un análisis de clase en un 

contexto de crisis”, tesi dirigida per Fausto Miguélez i Joan Miquel Verd. 

Lloc i data: 14 d’octubre a les 11h a la Sala de Graus B1/021 de la Facultat de 

Ciències Polítiques i Sociologia 

 

 
NOVETATS I NOTICIES 

 

PREMIS I 
CONVOCATÒRIES 

 
 
 

 

XXI Premio de Investigació María Isidra de Guzman.  

Termini de presentació: 31 d’octubre de 2016 

 

 

XI Premi 25 de Novembre - Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers 

les Dones. El premi d'enguany estarà dedicat a promoure projectes que tinguin com 

a finalitat  la sensibilització, prevenció i el coneixement dels “Estereotips sexistes en 

els mitjans de comunicació i en les xarxes socials”. Termini de presentació de 

projectes: 24 d’octubre de 2015 

 

 
 
 
 
 

CONFERÈNCIES I 
JORNADES 

 

 

 

Simposi El cuidado, necesidad y compromiso. Hacia una democratización de los 

cuidados en el marc del XIV Congreso de Antropologia, Antropologías en 

transformación: sentidos, compromisos y utopies. València 5-8 de setembre de 2017 

Termini de presentació d’abstracts: 15 d’octubre de 2016 

 

 

 L’Arxiu Històric de la Ciutat, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, ha 

organitzat pel dimecres 5 d’octubre del 2016, de 16 h a 19 h, unes xerrades-

col·loqui sobre el paper i la situació de les dones en el període convuls, marcat per 

la Guerra Civil, el franquisme i la posterior transició democràtica. L’acte tindrà lloc a 

les dependències de l’ Arxiu Històric de la Ciutat, carrer Santa Llúcia, 1. 08002, 

Barcelona. Aquestes xerrades són una activitat complementària de l'exposició, que, 

sota el mateix títol, es pot visitar al vestíbul de l'Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona fins al 31 d’octubre. 

 

 

Congres Igualdad y Conciliación, 27 y 28 d’octubre, Donostia-Sant Sebastián, Kursal.  
 
 

 

Jornades “Museus i perspectiva de gènere”, 18 i 20 d’octubre de 2016, organitzades 

pel Museu d’Història de Catalunya i el Museu Comarcal de Cervera. Cal inscripció 

prèvia. Lloc: Museu d’Història de Catalunya i Museu Comarcal de Cervera 

http://www.alibri.es/information/news/detail?news_id=754
http://www.alibri.es/information/news/detail?news_id=754
http://www.olotcultura.cat/identitats-impossibles/
http://www.olotcultura.cat/identitats-impossibles/
../../../../Users/TIG/Downloads/juliol
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/publicacize-de-les-bases-del-x-premi-25-de-novembre-dia-internacional-per-a-leliminacize-de-la-violzuncia-vers-les-dones
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/publicacize-de-les-bases-del-x-premi-25-de-novembre-dia-internacional-per-a-leliminacize-de-la-violzuncia-vers-les-dones
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/el-cuidado-necesidad-y-compromiso-hacia-una-democratizacion-de-los-cuidados/
http://congresoantropologiavalencia.com/
http://congresoantropologiavalencia.com/
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/veusDones_cartell.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/veusDones_cartell.pdf
http://www.gipuzkoa.eus/es/etorkizuna-eraikiz/congreso
http://www.mhcat.cat/activitats/jornades_cursos_i_conferencies/jornades_museus_i_perspectiva_de_genere?utm_source=catalana&utm_medium=email&utm_campaign=mhccultura&utm_content=Jornades+%27Museus+i+perspectiva+de+g%C3%A8nere%27+%7C+18+i+20+d%27octubre+al+Museu+d%27Hist%C3%B2ria+de+Catalunya+i+al+Museu+Comarcal+de+Cervera


 
 

 


