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1. CONFERÈNCIA Els desafiaments del s. XXI a la narrativa gallega
Quins condicionants i quines conseqüències té el boom de les narradores
gallegues de començament de segle? Es pot parlar d'una "moda d'escriptores"
a Galícia? Com es negocia la (in)visibilitat del gènere i la sexualitat? Quines
són les fórmules de renovació de la narrativa criminal i el thriller? Quin lloc
ocupen les emocions i l'hibridisme en l'assaig recent? Dolores Vilavedra
(Universidade de Santiago de Compostela), especialista en literatura gallega
contemporània, plantejarà aquests interrogants a partir de la seua anàlisi de la
producció més recent en la conferència titulada "A narrativa galega diante dos
desafiaments do s. XXI". L'acte s'emmarca en el projecte de recerca "Teoría de
les emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI". Intervenció en gallec.
Assistència oberta.
Dilluns 2 de novembre de 2015 de 12h30 a 14h
Sala del Professorat, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de
Barcelona, c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
Organitzen: Centre Dóna i Literatura
Estudis Gallecs i Portuguesos, UB
Minor en Estudis Gallecs, UAB
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es

2. Butlletí gènere i família núm. 240 octubre 2015. Publicacions.
http://us9.campaignarchive1.com/?u=d67907e49354ace13bcd4ba4c&aneu=6i1b0b0924&i=8693888d9c#do
cuments
3. Jornades On va el feminisme? 21, 22 i 23 d'octubre en UC3M
Els pròxims 21, 22 i 23 d'octubre se celebren en la Universitat Carlos III de
Madrid les Jornades On va el feminisme?, organitzades per l’ Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, l’Instituto de Estudios de Género, el Grup
Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere, i l’ Ayuntament de Getafe.
L'objectiu d'aquestes jornades és reflexionar sobre el moment actual dels
estudis de gènere, analitzar la perspectiva de la igualtat en les polítiques,
establir el debat dels assumptes de gènere en la vida acadèmica i política, i
finalment, analitzar l'apoderament i la presència de les dones en la vida pública
i directiva.
El dimecres 21 d'octubre parlarem sobre ‘Propostes Feministes per a un
projecte de país’ en una sessió oberta, que començarà amb la inauguració de
l'Exposició “GALERIA DE MUJERES ILUSTRES”, i en la qual abordarem
qüestions com ‘Reforma o revolució? Desafiaments del feminisme en
l'actualitat’, ‘Economia i cures’, ‘Poder polític i empresarial’, ‘Violència contra les
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dones’, ‘Drets sexuals i reproductius’ i ‘Propostes feministes en programes
electorals’.
Els dies 22 i 23 celebrarem un seminari intern de l'Instituto de Estudios de
Género de la UC3M en el qual analitzarem el present i futur dels estudis sobre
dones, gènere i feminisme.
Programa
Inscripcions
Si quieres assistir a
aquestes jornades, envia un correu electrònic a
eugenia.rodriguez@uc3m.es o violetah_a@hotmail.com.

4. LABORATORI DE TESI
Representació literària de les minories sexuals
El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i
Pensament de les Dones, organitza el laboratori de tesi d'Estrella Díaz
Fernández, investigadora en formació de la Universitat de Lleida. La seua tesi
doctoral, titulada "Representaciones literarias de las minorías sexuales en
España: la colección “La sonrisa vertical'", ofereix una anàlisi de les diverses
modalitats discursives que van afavorir la representació de personatges lèsbics
entre 1977 i 2014. 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 de recerca durant el període de l'aboració de la tesi
doctoral.
Dilluns 26 d'octubre 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
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es

Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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