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1. "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 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 de 5.000,0 euros - 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 investigació
que la professora Rosario Valpuesta va desenvolupar al llarg de la seua vida
acadèmica i en la seua projecció pública. Per açò, els treballs d’investigació
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.
Per a ampliar informació:
http://www.upo.es/diario/infoupo/2014/12/convocado-el-premio-deinvestigacion-rosario-valpuesta/
http://www.asociacionrosariovalpuesta.es/news/bases-de-la-convocatoria-delpremio-de-investigacion-rosario-valpuesta/

2. GÈNERE, MUSEUS, ART I MIGRACIÓ. II CONGRÉS, del 6 al 8 de
març a LUGO
“II Congrés Gènere, Museus, Art i Migració” que se celebrarà a Lugo els
dies 6 al 8 de març del 2015 sota el lideratge de la Xarxa Museística Provincial
de Lugo i amb el suport de primer nivell d'institucions museístiques, universitats
espanyoles i professionals de l'àmbit.
La informació del programa, inscripcions o novetats del Congrés es poden
consultar en:
http://www.museolugo.org/iigeneromuseosarte/portada.asp
Amb la finalitat d'estimular la presentació de comunicacions s'ha introduït en
aquesta edició el format “video-comunicacions”, per la qual cosa no fa falta
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la presència. Igualment compta amb “taules de diàleg” i inscripció gratuïta,
per a afavorir la participació.
3. Jornada "La crisi de les polítiques públiques contra la violència de
gènere" organitzada pel Grup de recerca Antígona. Universitat
Autònoma de Barcelona.
L'acte tindrà lloc dimecres que ve 25 de febrer de 2015 a les 09:30h. en
l'Auditori del Centre d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning (C/
Montalegre, 7 - Barcelona)
Tota la informació en: http://web.ua.es/es/cem/boletin-iuieg/boletin-2015.html
http://web.ua.es/va/cem/boletin-iuieg/butlleti-2015.html

4. Curs online "Combativitat i resistència: art i feminisme a Amèrica
Llatina"
El pròxim 16 de febrer s'inicia la tercera edició del curs online "Combativitat i
resistència: art i feminisme a Amèrica Llatina" en la plataforma de formació
Feminicidio.net.
Més informació:
http://www.feminicidio.net/articulo/curso-online-combatividad-y-resistencia-artey-feminismo-en-am%C3%A9rica-llatina-1

5. Entrevista a Rosa Cobo Bedía en el programa de “La Ventana” de
la Cadena Ser.
http://cadenaser.com/programa/2015/02/03/la_ventana/1422978486_731031.ht
ml
6. ONU DONES
Educació i capacitació de la dona.
Tota la informació en:
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/education-andtraining?utm_source=say+NO+%I2%80%93+UNiTE+to+End+Violence+against
+Women&utm_campaign=ca6af02c5dMonthly+Updates+Education&utm_medium=email&utm_term=0_713f7be9fcca6af02c5d-71075453
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7. La Fundació iS+D per a la Investigació Social Avançada dóna a
conèixer la seua última investigació: “El suïcidi masculí: una
qüestió de gènere”.
Un estudi publicat en el nº 13 de la Revista d’investigació social Prisma Social,
en el qual s'aborden els orígens i causes del suïcidi masculí a Europa.
Rosat, M.J., García, F., Alfeo, JC i Rodríguez, J. (2014). “EL SUÏCIDI
MASCULÍ: UNA QÜESTIÓ DE GÈNERE“. Prisma Social, Revista de Ciències
Socials [en línia], nº 13
Accés al text complet
Per a qualsevol consulta o més informació, poden contactar en
ismasd@isdfundacion.org o en el telèfon +34 91 630 09 58.
8. Convocatòria d'ajudes a la investigació pel Centre d’Investigacions
Sociològiques.
Ajudes a la investigació en matèries d'interès per a CIS . Any 2015
El Centre d'Investigacions Sociològiques convoca 5 ajudes per a l'explotació
del seu banc de dades i 2 ajudes per a la finalització de tesis doctorals en
ciencia política o sociologia, en matèries d'interès per a l'organisme. De les 5
ajudes per a l'explotació del banc de dades del CIS, 2 seran per a investigadors
individuals i 3 per a equips d’investigació.
En la pàgina web del Centre d’Investigacions Sociològiques (www.cis.es) es
poden conèixer els detalls de la convocatòria.
El termini de sol·licitud finalitza el dia 20 de febrer de 2015.
9. Nº 37 REVISTA AMB L'A
Activitats del mes de febrer:
http://url.snd25.ch/visu-2c6fb76b-4c9c-4fb1-88c9-1bc5aca0fec2-377200835-56749402022015.html

10. BOLETINA DE CLÀSSIQUES I MODERNES
Boletina nº 150- 30/1/2015
Més informació: http://www.clasicasymodernas.org/
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11. Informacions de les secretaries de Dona i Igualtat de CCOO
. Illes Balears. Grècia: inadmissible una democràcia representativa sense dons ministres
http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/arees:Dóna:Actualitat:774901-Grècia__inadmissible_una_democràcia_representativa_sense_dons_ministres
. Cantàbria. La Secretaria de Política Social presenta tres documents sobre la igualtat, la gestió del
temps i la coresponsabilitat
http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/areas:Politica_Social,_Dona_i_Inmigracion:Actualitat:775
340--La_Secretària_de_Politica_Social_presenta_tres_documents_sobre_la_igualtat,_la_gestion_de
el_temps_i_la_coresponsabilitat
. Cantàbria. Vídeo: Perquè és de justícia. Ni més, ni menys. #ACTIOONequalPAY
http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/areas:Politica_Social,_Dona_i_Inmigracion:Projecte_AC
CTIOON_EQUAL_PAY:777785-Video__Perquè_és_de_justícia._Ni_mes,_ni_menys._#ACTIOONequalPAY
.C-LM. CCOO-Conca convoca concursos de relat breu i fotografia digital per al 8 de març "Dia de la
Dona Treballadora
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webcastillalamancha/areas:Dona:Actualitat:777883--CCOOConca_convoca_concursos_de_relat_breu_i_fotografia_digital_per
a_el_8_de_març_Dia_de_la_Dona_Treballadora
. Euskadi. L'increment de l'atur a Euskadi té rostre de dona
http://www.ccoo-euskadi.net/webeuskadi/inicio:777580--El_increment_de
el_atur_a_Euskadi_té_rostre_de_dona
. Extremadura. CCOO i UGT reclamen que no s'aprove la Llei de Dona Embarassa i de Suport a la
Natalitat promoguda pel Pàg
http://www.extremadura.ccoo.es/webextremadura/areas:Dones:Notícies:780201-CCOO_i_UGT_reclamen_que_no_es_aprove_la_Llei_de_Dona_Embarassa_i_de_Suport_a_la_Nat
alitat_promoguda_per_el_Pàg
. Agroalimentària. Signat elP lan d'Igualtat de SIRO Briviesca
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/agroalimentaria/areas:Dona_i_igualtat:Actualitat:780020-Signat_el_Pa_de_Igualtat_de_SIRO_Briviesca
. Sanitat. La nova reforma de la llei de l'avortament i la realitat de les menors que avorten sense el
permís parental (art. Silvia Espinosa)
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/secciones:Dones:Notícies:778822-La_nova_reforma_de_la_llei_de
el_avortament_i_la_realitat_de_les_menors_que_avorten_sense_el_permís_parental

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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12. Call for articles n.8 - About Gender. Calls for Papers &
Announcements
We are happy to inform you that the 8th call for articles of AG-About Gender International
journal
of
gender
studies
is
now open
at:
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis
Issue number 8 will be entirely devoted to the journal section that is open to the
reception of theoretical and/or empirical contributions - within a gender
perspective - from any disciplinary field.
The papers must be written in one of the two languages - Italian/English - in
which the journal is edited, and sent within the deadline of the 30th April 2015.
Guidelines for proposal submission can be found at the following link:
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/about/submissions#onlin
eSubmissions
For further information please contact:
redazione.aboutgender@gmail.com
Calls for Papers & Announcements: February 2015
http://us2.campaignarchive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=97dee78998&e=a74f48011
7
13. Butlletí gènere i família nº 224 gener 2015
http://us9.campaignarchive1.com/?u=d67907e49354ace13bcd4ba4c&aneu=ecb3i32b09&i=8693888d9c

14. Butlletí eConectadas nº 12
http://us8.campaignarchive2.com/?u=726c2ac1b1c7a65cae32aed3e&aneu=ff72d6dadf&i=[UNIQID]

Una salutació cordial,
Un cordial saludo,
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GÉNERO
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

