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IIEDG...SOM I FEM 
 

 

L’iiEDG recolza la vaga feminista del 8 de març convocada per organitzacions 

feministes i sindicats.  Enllaç a la informació sobre la vaga feminista del 8 de 

març . 

 

El proper mes d’abril l’iiEDG realitzarà reunió de la Permanent i del  Plenari anual 

(s’enviarà un correu electrònic concretant la data i els detalls del Plenari més 

endavant)  

 

 

 
ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 

 
 

Seminaris, 
Congressos 
Presentacions 
i Publicacions 

 

Ens alegrem de comunicar-vos que la nostra companya, la historiadora Mary 

Nash serà investida doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili. 

L’acte tindrà lloc el dia 9 de març a les 12h al Paranimf de la Universitat (c. de 

l’Escorxador, s/n, Tarragona).    

 

6-3-2018 18.30h tindrà lloc la presentació de l'estudi 'Conciliació i 

corresponsabilitat. Una perspectiva feminista' amb les intervencions de les 

autores Cristina Sànchez Miret i Núria Villena Tudela, amb la moderació de 

l'escriptora i actriu Estel Solé, organitzat per la Fundació Josep Irla a l'Espai 

Francesca Bonnemaison. Inscripció gratuïta al web www.irla.cat/feminisme 

Lloc:  Sala d'Actes de la Biblioteca Francesca Bonnemaison (carrer de Sant Pere 

Més Baix 7, Barcelona) 

 

9-3-2018 Noelia Igareda, investigadora del Grup Antígona, participa al Seminario 

"¿Prohibir o regular? El debate en torno a la gestación por sustitución" a la taula 

titulada "A la búsqueda de un modelo para España: Lecciones aprendidas desde 

el Derecho internacional y comparado" 

Lloc: Salón de Grados de la Facultad de Derecho Universidad de Alcalá 
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13.3-2018 Soledad Bengoechea, historiadora i investigadora del Grup Treball, 

Institucions i Gènere (TIG) realitzarà la conferència “Dir prou! Vagues de dones 

en la història en el Seminari Debats sobre Feminisme, organitzat per la 

Diplomatura de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores, la 

Fundació Cipriano García i la Fundació Nous Horitzons. 

Lloc: seu de la Fundació Cipriano García, Espai Assemblea, Via Laietana 16, 

soterrani, Barcelona. 

 

14-2-2018 14h-16h Sessió “Igualtat retributiva i el tractament de les dones per a 

l’OIT” a càrrec de Laura Huici Sancho, Professora Titular de Dret Internacional 

Públic i  Eva Pons Parera, Professora de Dret Constitucional, Universitat de 

Barcelona, dins del  XII Seminari Anàlisi  Feminista del Dret, organitzat pel Grup 

d’Estudi sobre Drets i Dones (UB). 

Lloc: Seminari 3 (Edif. Principal), Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. 

 

16-3-2018 – 12h Seminari del Grup Antígona “La gestació per substitució: debat, 

propostes de regulació i dret comparat” a càrrec de la Dra. Noelia Igareda 

González, 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) 

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

 

20-3-2018 XIII Jornadas Violencias Machistas y VIH, organitzades por Creacion 

Positiva. Noelia Igareda, del Grupo Antígona, participarà a la inauguració de la 

jornada amb la ponència titulada "Marco jurídico conceptual para la garantía de 

los derechos".  

Per poder assistir es necessari emplenar aquest formulari abans del 9 de març 

del 2018. 

 

21-2-2018 14h-16h Sessió “Feminisme postcolonial, immigració i estrangeria” a 

càrrec de Natalia Caicedo Camacho, Professora lectora de Dret Constitucional, 

Universitat de Barcelona i Rosa Ortiz Monera, investigadora del grup COPOLIS, 

dins del  XII Seminari Anàlisi  Feminista del Dret, organitzat pel Grup d’Estudi 

sobre Drets i Dones (UB). 

Lloc: Seminari 3 (Edif. Principal), Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. 

 

22-3-2018 Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret de la UAB i directora 

del Grup Antígona, participarà a l’acte Debats sobre Feminisme amb la 

conferència “Un balanç de les polítiques contra les violències masclistes” 

organitzada per la Diplomatura de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques 

Transformadores, la Fundació Cipriano García i la Fundació Nous Horitzons.  

Lloc: Seu de la Fundació Nous Horitzons (Passeig del Rellotge 3, Barcelona) 
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Publicacions i presentacions de llibres: 

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. 

 

 
NOVETATS I NOTÍCIES 

 
 

 
Conferències, 
Jornades i 
Cursos 

 

5-3-2018 11:30-14h  la Comissió d'Igualtat de la UB, el Vicerectorat d'Igualtat i 

la Unitat d'Igualtat, amb la col·laboració de l'AMIT (Associació de dones 

investigadores i tecnòlogues) organitza la Jornada Dona i Ciència  

Lloc: Aula Magna, Universitat de Barcelona 

 

6-3-2018 12h l’Observatori d’Igualtat de la UAB organitza una seguit d’activitats 

coincidint amb el Dia Internacional de les Dones Treballadores. En el següent 

enllaç trobareu totes les activitats: enllaç 

 

7 al 13- 3-2018 l’Observatori d’Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili organitza 

la XI Setmana per la Igualtat coincidint amb el Dia Mundial de la Dona. En el 

següent enllaç trobareu totes les activitats: enllaç  

 

8-3-2018  L’Associació d’Amics de la UAB amb la col·laboració de l’Observatori 

per la Igualtat de la UAB celebra el Dia Internacional de les Dones amb el col·loqui 

“Quina violència s’infligeix sobre les dones?”. L’acte tindrà lloc el dijous 8 de 

març, a les 19 h, a la sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.  

 

7-3-2018 _ 18h Taula Rodona “Veus visibles: la veu de les dones a l’espai públic 

i als mitjans de comunicació”#veusquenoveus organitzada per l’Institut Català 

de les Dones amb motiu del Dia Internacional de les Dones. 

Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat, Barcelona 
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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 

 

 

 Del Call for 
Papers 

Obert el "call for papers" per al número 3 de la revista Filanderas, que publica 

el Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIEM) de la Universitat de  

Saragossa. Tota la informació en:  

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/announcement 
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