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1.- Call for papers del nº 26 de Feminismo/s:
Tota la informació en:
http://web.ua.es/es/cem/publicaciones/feminismos/call-for-papers-revistafeminismo-s/call-for-papers-26.html

2.- CALL FOR PAPERS Congrés Dones públiques, ciutadanes conscients
Tota la informació en:
http://www.congresosif.uji.es/?page_id=151

3.- PRIGEPP. Programa Regional en Gènere i Polítiques Públiques
Oberta la inscripció Cicle 2015
http://www.prigepp.org/emails/2014/12_22/mail01.htm

4.- Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística. Universitat
d'Alacant. Convocatòria d'Ajudes
CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A l'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER A l'ANY 2015

5.-

IV Jornades Internacionals sobre la MGF: Respostes per a la
prevenció i l'eradicació.
Amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero a la Mutilació Genital
Femenina, UNAF organitza amb la col·laboració d'UNICEF, les IV Jornades
Internacionals sobre la MGF: Respostes per a la prevenció i l'eradicació.
Tota la informació en:
http://us4.campaignarchive2.com/?u=bf886886c916fe7cbff64ef3a&aneu=f792351a1c&i=04ddccb2a
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6.- Campus Relatores: Iª Convocatòria d'Autoretrats "Veure'm per a
arribar a comprendre'm"
Tota la informació en:
http://campusrelatoras.ipzone.com/mailing/176149/22.html?t=565349485f0706555d490102060c016750
020f54080d5355090055020250520107464e5a5451005c1056

7.- Comunicat de la Plataforma Feminista d'Alacant en
companyes feministes.

suport a les

La Plataforma Feminista d'Alacant, formada per organitzacions socials,
polítiques i sindicals, treballa des de fa ja quasi 10 anys amb una fi comuna:
aconseguir la igualtat entre les dones i els homes.
Atès que entrem de ple en any electoral, aquesta Plataforma creu necessari
declarar els suports que està prestant i els que va a prestar a les companyes
feministes, que, sense distinció de partit polític, van a concórrer als comicis.
Així, recolzem a les dones feministes que decideixen presentar-se als llocs de
responsabilitat i de representació de les organitzacions.
Des d'aquesta Plataforma ens basem en els principis del moviment feminista
d'igualtat i d'equitat, i per a açò, exigim la participació i l'accés de les dones en
els espais públics, en l'àmbit polític, en els llocs de responsabilitat i de presa de
decisions.
Volem, exigim, estar presents, no solament en les bases, sinó en els centres de
decisió social i política. Perquè no és concebible una representació política de
tota la societat integrada només pel 50% d'aquesta.
Sota la màxima, no hi ha democràcia sense la participació quantitativa i
qualitativa de les dones en les organitzacions, la Plataforma Feminista
d'Alacant, dóna el seu respatler a totes i cadascuna de les companyes que
formen part d'aquesta Plataforma en el seu camí a treballar per un món
igualitari.
Plataforma Feminista d'Alacant
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8.- Nº 37 REVISTA AMB L'A
El número 37 “Elles en les arts escèniques” de la Revista amb l'A, ja està en la
xarxa. Pots veure-la punxant en:
http://url.snd25.ch/visu-58f46d9f-6f0d-4470-885d-7b1d4cc26eb2377205360-556095-26012015.html

9.- BOLETINA DE CLÀSSIQUES I MODERNES
Boletina nº 149- 23/1/2015
Més informació: http://www.clasicasymodernas.org/

10- Informacions de les secretaries de Dona i Igualtat de CCOO
. CyL. CCOO de Castella i Lleó demanda que totes les treballadores de
dependència tinguen en 2015 l'opció d'aconseguir l'acreditació de l'experiència
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/areas:Dones:Actualitat:76718
1-CCOO_de_Castella_i_Leon_demanda_que_totes_les_treballadores_de_depen
dència_tinguen_en_2015_la_opcion_de_aconseguir_la_acreditacion_de_la_ex
periència
. Ceuta. Comissions Obreres convoca una nova edició del premi Maite Alascio
http://www.ceuta.ccoo.es/webceuta/areas:Dona:767423-Comissions_Obreres_convoca_una_nova_edicion_de el_premi_Maite_Alascio
. País Valencià. Curts narrats amb humor per a tractar la igualtat
http://www.pv.ccoo.es/pv/inici:768202--Curts_narrats_amb_humor_per
a_tractar_la_igualtat
. Ensenyament. Premiem les iniciatives que promouen actituds respectuoses
amb la diversitat afectiva sexual
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/condiciones_de_trabajo:Dona_i_Igualtat:Inici:
767840-Premiem_les_iniciatives_que_promouen_actituds_respectuoses_amb_la_diver
sitat_afectiva_sexual
. FSC. Besades contra la Violència
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/inicio:769681--Besades_contra_la_Violència
. Serveis. EPA 2014: desocupació, precarietat i resistents bretxes de gènere
Tel. 965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99 I-03080 Alacant
e-mail: cem@ua.es
web: http://web.ua.es/cem

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ
D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACION
D'ESTUDIS DE GÈNERE

http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/33015.html
. Catalunya. CCOO reclama el desenvolupament de la Llei contra l'homofòbia
http://www.ccoo.cat/dones/noticia/188801/ccoo-reclama-el-desenvolupamentde-la-llei-contra-lhomofobia
. Serveis. Banc Sabadell i el seu Pla de desigualtat
http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/32955.html
. Ceuta. Es presenta la campanya contra la Violència de Gènere de CCOO i
Delegació
http://www.ceuta.ccoo.es/webceuta/areas:Dona:773482-Es_presenta_la_campana_contra_la_Violència_de_Genere_de_CCOO_i_Dele
gacion
. País Valencià. Sense dones no hi ha democràcia: carta oberta a Alexis
Tsipras
http://www.pv.ccoo.es/pv/accio_del_sindicat:dóna_:actualitat:775000-Sense_dones_no_hi ha_democràcia__carta_oberta_a_Alexis_Tsipras
. Ensenyament. Atendre adequadament la diversitat és treballar per la pau
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/condiciones_de_trabajo:Dona_i_Igualtat:Inici:
774260--Atendre_adequadament_la_diversitat_és_treballar_per_la_pau
. Ensenyament. CCOO defensa en el Parlament Europeu un model educatiu
basat en la qualitat i l'equitat
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/condiciones_de_trabajo:Dona_i_Igualtat:Inici:
774280-CCOO_defensa_en_el_Parlament_Europeu_un_model_educatiu_basat_en_la_
qualitat_i_la_equitat
Revista Treballadora
Secretaria Confederal de la Dona i Igualtat de CCOO
facebook
Generant xarxes de solidaritat entre dones. El nostre mur continuarà
compartint informacions (que ens facen arribar) i que ajuden a aconseguir
un món més equitatiu entre gèneres.
twitter
You Tube
ISSUU
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11.- Informacions Aula de Formació i Debat Feminista
Sessió de l'Aula. La nostra companya Elena Simón ha preparat un text perquè
puguem reflexionar i debatre sobre:
EL MEU COS ÉS MEU!!!???
Dilluns 2 de febrer
A les 20'15h
Lloc: Seu Universitària, Cl. Ramón y Cajal nº 4
Amb anterioritat, és a dir a les 20h, com tots els dilluns primers de mes estem
convocades per la Plataforma Feminista d'Alacant a la Concentració mensual
que realitzem per a visibilizar nostre més enèrgic rebuig a la violència
masclista.
CONCENTRACIÓ MENSUAL EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

12.-

Monoparentalitats
transformadores.

en

transformació.

Monoparentalitats

Sota el títol Monoparentalitats en transformació. Monoparentalitats
transformadores, la Xarxa Temàtica Internacional de Recerca sobre Famílies
Monoparentals - TIIFAMO – i la Facultat de Ciències Socials de la Universitat
de València a través del grup de recerca Copolis, organitzen el IV Simposi-I
Congres Internacional sobre famílies monoparentals els dies 5 i 6 de febrer de
2015 a València.
La idea central que mou aquesta trobada és conèixer les transformacions que
s'estan produint a les famílies monoparentals arran de les decisions preses per
la gran majoria de governs respecte la gestió de l'actual crisi econòmica global i
l’afebliment de les estructures públiques de benestar. Però també volem
conèixer com estan influint les famílies monoparentals, les estratègies de
benestar dels seus membres, en la societat en la què viuen. Defensem una
mirada àmplia i integradora respecte a la vivència i resposta als canvis socials
que s'estan donant en les darreres dècades en termes de provisió de benestar
però també la capacitat de transformació que suposen les famílies
monoparentals.
La informació sobre el Simposi la podreu trobar al web de Tiifamo.
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13.- Convocatòria del "I Premi d’Investigació Rosario Valpuesta" en
Ciències Socials i Jurídiques.
Aquest premi està organitzat per l'Associació Rosario Valpuesta, la Facultat
de Dret de la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla i el col·lectiu Trobades
Carmona, i compta amb la col·laboració i finançament de l’Excel·lentíssima
Diputació de Sevilla, i està dotat amb 5.000,00 € de premi, i la publicació i
edició del treball premiat.
L'objectiu d'aquest premi és el de promocionar l'estudi i anàlisi de qualsevol
aspecte relacionat amb les diferents i diverses àrees de treball i recerca que la
professora Rosario Valpuesta va desenvolupar al llarg de la seua vida
acadèmica i en la seua projecció pública. Per tot açò, els treballs de recerca
presentats hauran de versar sobre qualsevol de les següents matèries:
1. El Dret civil.
2. La feminització del Dret privat.
3. Els Drets Humans, especialment la seua consideració i
desenvolupament a través de la teoria crítica.
4. En general, els estudis jurídics i socials en els quals predomine la
perspectiva de la igualtat de gènere, pel seu caràcter transversal.
Pot obtenir tota la informació clicant en el següent enllaç a la pàgina web.

14.- ATGENDER. Calls for Papers & Announcements
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=ecd2335886&i=a74f480
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Una salutació cordial,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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