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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

El passat dia 26 de gener de 2018 l’iiEDG va assistir a la reunió de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de género (EUFEM) a Madrid. A la reunió 

es van iniciar els tràmits d’aprovació com associació de la qual l’iiEDG n’és 

membre. Així mateix, van ser escollides les persones que formaran la Comissió 

Permanent i les diferents comissions de la Plataforma. La Dra. Teresa Cabruja, 

vicedirectora de l’iiEDG, forma part de la Junta directiva en representació de 

l’iiEDG. 

 

 
ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 

 
 

Seminaris, 
Congressos 
Presentacions 
i Publicacions 

 

En el marc del projecte I+D “Gestación por Sustitución” (GESSUS), dirigit per la 

Dra. Noelia Igareda del Grup Antígona, s’ha creat una pàgina web del projecte 

on podreu consultar els objectius dels projectes, els resultats, notícies i 

publicacions sobre la temàtica. 

Web del projecte: http://www.gessus.es/ 

 

5 i 6- 2-2018 En el marc del projecte europeu “Build Future, Stop Bullying” (BFSB), 

els dies 5 i 6 de febrer se celebrarà a Barcelona una reunió interna de seguiment 

del projecte amb els partners d’Itàlia, Grècia i República Txeca. Hi participen la 

Dra. Encarna Bodelón, la Dra. Patsilí Toledo i la Maria Barcons, investigadores 

del Grup Antígona. El projecte BFSB finalitzarà a finals de juny amb la celebració 

d’una conferència final a la ciutat de Roma on es presentaran els resultats. 

 

15-2-2018 La Dra. Patsilí Toledo, investigadora del Grup Antígona, participarà a 

la Taula rodona “Discurs d’odi: marc legal i context actual” amb la intervenció 

titulada “Legislació anti discriminatòria en el Dret Penal”. L’acte organitzat per 

la Comissió de Defensa tindrà lloc a les 19h a Aula 62 de l’ICAB (6a planta) 

(c/Mallorca, 283).  
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Inscripció gratuïta ( a través d’on-line web www.icab.cat. Contacte:  

comissions@icab.cat 

 

16-2-2018 Seminari del Grup Antigona "Migracions, asil i violències per raons 

de gènere envers les dones” a càrrec de la Dra. Cristina Fernández Bessa, 

Doctora en Dret i Ciències Polítiques, investigadora del Grup Antigona (UAB) i 

consultora sobre drets humans per a l’administració pública. Membre del grup 

de recerca Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (UB) i professora 

col·laboradora de la UOC. 

Data i hora: 16 de febrer del 2018 – 12h. 

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

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

Publicacions i presentacions de llibres: 

28-2-2018 Presentació del llibre “Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. 

Intersecciones” de Verena Stolcke, a càrrec d’Eulàlia Lledó Cunill, a Ca la dona a 

les 18:30h. 

 

López-Gallego, Laura; Galeotti-Galmés, Raquel; Montes-Maldonado, Cecilia 

(2018): "Gestión de las sexualidades en los sistemas penales: las adolescentes 

mujeres", Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol. 

16, núm. 1, enero-junio 2018, p. 413-426. 

 

Igareda González, Noelia (2017): “Del Derecho sancionador al derecho como 

instrumento de transformación social”, En Letra, año IV, nº 8, Agosto 2017, pp. 

55-69.  

 

Arce Becerra, Paula (2018): “El modelo español de abordaje de la prostitución”, 

Papeles El Tiempo de los Derechos, Número 13, Año: 2018. 

 

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”.  

 

 

 
NOVETATS I NOTÍCIES 
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Conferències, 
Jornades i 
Cursos 

1-3-2018 Escenari de dones. Jornada sobre la situació de les dones en el sector 

cultural. Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, edifici 690, 

Aula Magna (matí), tallers (A4,8A, 8B). 

 

Enllaç amb tota la informació sobre la vaga feminista del 8 de març 

(convocatòries, comunicacions, actes, etc). 

 

I Seminario Internacional Sistemas de Bienestar y Acción Colectiva: Mujeres y 

movimiento obrero, 25- 5- 2018, Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz. 

Tota la informació:  https://seminariobienestar.wordpress.com/ 

Els resums de comunicació en espanyol o anglès amb aproximadament 300 

paraules o pòster s'enviaran abans l'1 de març de 2018 al correu del congrés:  

seminariobienestar1@gmail.com. 

 

Premis i 
Convocatòries 

Convocatòria del Premi equit@T (http://premi-equitat.uoc.edu/es/), amb la 

intenció de promocionar l’equitat de gènere a les TIC, en l’àmbit geogràfic 

d’Espanya, Portugal  i Iberoamèrica. 

Data límit de presentació de candidatures: 18 de març inclòs 

 

Convocatoria de proyectos transnacionales sobre Género y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el marco de la ERANET Cofund GENDER-NET Plus  

Data límit per a pre-propostes: fins l’1 de març de 2018. 

 

 Del 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 

 

Call for papers XXVII Congreso Internacional del Instituto Universitario de 

Estudios Feministas y de Género "Purificación Escribano". El Mayo francés del 

68: ¿olvido o esperanza?,  

Data límit propostes de participació: 20 de febrer de 2018 a l’adreça electrònica: 

mayofrances50@gmail.com<mailto:mayofrances50@gmail.com 
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