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1. LABORATORI DE TESI. Eulàlia Ferrer i Montserrat i la impremta en 
la Barcelona del segle XIX 

 

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i 

pensament de les dones, organitza el laboratori de tesi de Marta Ortega de la 

Universitat de Barcelona. La seua tesi doctoral, titulada "Eulàlia Ferrer i 

Montserrat: capacitat jurídica de les dones en el món de la impremta i edició 

barcelonina del segle XIX", analitza, a partir del treball d'Eulàlia Ferrer i 

Montserrat, el lloc de la dóna en relació a la qüestió jurídica en la impremta i en 

l'edició en la ciutat de Barcelona del segle XIX. El Laboratori de tesi, dirigit per 

Rosa Rius Gatell i coordinat per Georgina Rabassó, és una experiència 

d'innovació docent que consisteix a compartir els itineraris d’investigació durant 

el període d'elaboració de la tesi doctoral.  

 

Dimarts 19 de maig de 2015 a les 17h 

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la 

Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona  

C/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona 

Organitzen: Seminari Filosofia i Gènere, GRC Creació i pensament dels dons, 

Projecte " Pensadoras del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias "  

 

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es 

2. CONGRÉS  Sentits i sensualitat en l'Edat Mitjana 

 
L'Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinària en Cultures Medievals 

(ARDIT), amb la col·laboració del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat 

de Barcelona, organitza l'II Congrés Internacional ARDIT de Medievalistes. En 

aquest esdeveniment es busca obrir la porta als múltiples punts de vista i 

reflexions sobre els sentits i la sensualitat en l'Edat Mitjana, que ofereix una 

àmplia gamma d'aspectes relacionats amb les múltiples narracions que aquest 
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tema inspira: les formes de coneixement, el plaer sensorial i espiritual o les 

formes artístiques i literàries que han capturat l'univers sensorial en l'Edat 

Mitjana. D'aquesta manera, amb una intenció interdisciplinària, el congrés 

pretén donar veu a recerques innovadores en àrees múltiples i corresponents, 

com la Història, la filosofia, la història de l'art o la filologia, entre uns altres. 

Comptarà amb intervencions de Lucía Conte (Universitat Pompeu Fabra), 

María del Mar Graña Gil (Universitat Pontifícia de Cometes), Josep Maria 

Romero Baró i Raimon Sebastian (Universitat de Barcelona).  

 

Del 20 al 22 de maig de 2015 

Facultat de Filologia, Gran Via dels Corts Catalans, 585 / Facultat de Geografia 

i Història, c/ Montalegre, 6-8 / Institut d'Estudis Catalans. c/ del Carme, 47 

Organitza: ARDIT Cultures Medievals (UB) 

Col·laboren: Seminari Filosofia i Gènere, Institució Milá i Fontanals, CSIC, 

Institut de Recerca en Cultures Medievals, Màster Cultures Medievals, UB, 

Societat Espanyola d'Estudis Medievals, Societat Catalana de Filosofia, IEC 

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es 

3. TALLER DE TESI. Tercer Taller de Tesi del Doctorat CRIC 

 
Enguany se celebra el Tercer Taller de Tesi del Doctorat CRIC, coordinat per 

Dolores Resano i Andrea Ruthven (Centre Dóna i Literatura), el qual convida a 

l'alumnat del Doctorat que es trobe en la fase d'elaboració de la tesi a presentar 

els seus projectes, en una versió ja siga general o parcial, i plantejar les 

dificultats o els dubtes metodològics o teòriques amb les quals s'han trobat. Es 

tracta d'oferir un ambient idoni per a debatre en un context acadèmic amb el 

professorat i la resta d'alumnat del Màster i el Doctorat CRIC, fomentant una 

conversa interdisciplinària i enriquidora. El taller comptarà amb la participació 

de Gemma Barea (Universitat de Barcelona), qui explicarà els tràmits 

administratius necessaris per a la defensa de la tesi doctoral. El Centre Dóna i 

Literatura col·labora en aquest Taller CRIC. 
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Divendres 22 de maig de 2015 de 9h30 a 17h30 

Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner  

Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona  

c/ Aribau 2, planta -1 - 08007 Barcelona 

Organitza: Doctorat Construcció i Representació d'Identitats Culturals 

 

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/ 

 
 

4. AMIT: científica de maig 2015. María Ángeles García del Capellà 

 
L'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) ens comunica que 
María Ángeles García del Cura (Madrid, 1949) és la científica per a aquest 
mes de maig . 
 
L'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues agraeix que es faça 
difusió de la iniciativa amb l'objectiu de contribuir a la visibilitat de sòcies 
d'AMIT  que destaquen per les seues aportacions a la ciència o la tecnologia i 
divulgar així les seues biografies.  
 
Més informació en: http://www.amit-es.org/ 
 
 

5. 1ª SETMANA D'ESCRIPTURA PER A INVESTIGADORES 

 

El Campus de Guipúscoa de la UPV/EHU, en col·laboració amb la Direcció per 
a la Igualtat, organitza la 1ª Setmana d'escriptura per a investigadores, tant 
pertanyents a la comunitat universitària de la UPV/EHU com a alienes a la 
mateixa. 

Aquesta convocatòria engloba les següents accions correctores per a avançar 
en la igualtat d'oportunitats en la recerca: 

 5 Beques d'allotjament gratuït en el Campus de Guipúscoa 
(Residència universitària Agud Querol) durant 7 dies consecutius (de l'1 
al 7 de juliol)  per a investigadores amb un article científic concernent a 
les àrees d'humanitats, ciències jurídiques i socials en fase d'elaboració. 
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 Taller d'escriptura. El taller tindrà lloc en el Centre Carlos Santamaría 
Zentroa (CCSZ) de l'1 al 7 de juliol i es durà a terme de 10:00 a 13:00 
del matí. 

 Conferències sobre escriptura acadèmica. Els dies 2 i 6 de juliol se 
celebraran en el Centre Carlos Santamaría dues conferències obertes al 
públic en general en horari de vesprada sobre escriptura acadèmica. 

 
El termini de sol·licitud acaba el 31 de maig 
 
Més informació en: http://www.ehu.eus/és/web/gipuzkoa/deialdia-
emakumeentzat 
 

6. Conferència MIGUEL LORENTE: "Posmachismo i violència de 
gènere" 

 
La Unitat d'igualtat de la Universidad de Alcalá, en col·laboració amb 
l'Associació de dones "Eleanor Roosevelt", ha organitzat la Conferència 
Magistral de D. Miguel Lorente Acosta " Posmachismo y violencia de género". 
Tindrà lloc el dimarts 19 de maig a les 17:30hs en la Sala de Conferències 
Internacionals (Rectorat-UAH).  
 
Més informació en: 
http://www.uah.es/otros/igualdad/noticias/docs/conferencia_miguel_lorente__m
ayo_2015_.pdf 
 
http://www.uah.és/altres/igualtat/inicie.asp 
 
 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO 
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