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1. Xornada MULLERES NA CIENCIA.
Oberta la inscripció per a participar en la XORNADA MULLERES NA CIÈNCIA, el
pròxim 15 de desembre, que organitza l'Oficina Igualdade de Xénero de la
Universidade de Santiago de Compostel·la.
Més informació en aquest enllaç

1. Oberta la inscripció PRIGEPP-FLACSO. Cicle 2016. Maestría Virtual en
Género, Sociedad y Políticas
Més informació: en est enl ace
2. Simposi "Identidade i xénero en Galícia des d'unha
multidisciplinària"

perspectiva

El Centre Dona i Literatura col·labora en el simposi "Identidade e xénero en Galicia
desde unha perspectiva multidisciplinaria", organitzat per la Universitat de
Varsòvia. Els estudis de gènere i sexualitat han proporcionat eines teòriques
fonamentals per a la construcció de les identitats que es conformen des dels marges
i l'exclusió, i, alhora, els estudis sobre globalització han conduit els seus
posicionaments teòrics cap a aquests suposats marges. En conseqüència, les
identitats minoritzades han esdevingut centre dels estudis que analitzen les
construccions identitàries en contextos transculturals. El simposi, que comptarà,
entre d'altres, amb les ponències plenàries d'Helena González Fernández
(Universitat de Barcelona), María Xosé Agra i Dolores Vilavedra (Universidade de
Santiago de Compostela), abordarà totes aquestes qüestions. La data límit per
enviar propostes de comunicació és el 15 de desembre de 2015.
Del 9 a l'11 de maig de 2016
Uniwersytet Warszawski
Més información: http://www.ub.edu/cdona/
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3. LLIBRE: Masculinitats alternatives

Àngels Carabí, investigadora del Centre Dona i Literatura, i Josep M. Armengol han
editat el volum Masculinidades alternativas en el mundo de hoy, publicat en la
col·lecció "Mujeres y culturas" (Icaria, 2015). El present volum explora pràctiques de
gènere igualitàries per a la creació de masculinitats noves o "alternatives" des d'una
perspectiva interdisciplinària. Els textos inclosos en aquest llibre reflexionen sobre
aquestes qüestions des de les humanitats i les ciències socials, més enllà de les
representacions hegemòniques, i aprofundeixen en l'estudi de models alternatius de
masculinitat a través de l'anàlisi literària dels itineraris que segueixen personatges de
ficció de la literatura contemporània americana en les obres de Paul Auster,
Jonathan Franzen, Toni Morrison o Richard Ford. Aquestes anàlisis contribueixen a
repensar la identitat masculina, tot posant l'èmfasi en la figura paterna, en models no
violents o en relacions de gènere alternatives. Col·laboren en el volum Mercè
Cuenca, David Leverenz, Sara Martín, Bob Pease, Barbara Ozieblo, Teresa
Requena-Pelegrí i Victor J. Seidler, entre d'altres.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/
4. VII Aula de Debat de Joves Investigador@s en Temàtiques de Gènere
L'Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universitat Autònoma de
Madrid, per setè any consecutiu, organitza la VII Aula de Debat de Joves
Investigador@s en temàtiques de gènere 2016.
Aquestes jornades estan dirigides a joves investigadors/es que realitzen actualment
o han realitzat recentment la seua recerca doctoral o treball fi de màster en
temàtiques de gènere, tant en universitats espanyoles com en l'estranger. Aquesta
activitat pretén abordar la situació actual quant a les recerques de gènere en l'àmbit
universitari i identificar les oportunitats i dificultats que existeixen a l'hora d'investigar
en aquest tipus de temes.
Us animem al fet que envieu les vostres propostes de comunicació al correu
electrònic auladebate.iuem@uam.es fins al 7 de febrer de 2016, amb el següent
contingut:





Títol de la comunicació
Nom dels/as autor/a o autors/as i adscripció institucional
Resum de la comunicació o abstract (150 paraules)
Paraules clau de la comunicació

Una vegada complit el termini d'enviament de propostes, es realitzarà una selecció i
es notificarà per correu electrònic les comunicacions acceptades. La inscripció tindrà
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un cost de 10 euros per als participants i 5 euros per als assistents. Tota la
informació s'anirà actualitzant en la pàgina web de l'esdeveniment.

5. Weekly News from ATGENDER (December 10, 2015)
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=af45249i8c&i=a74f480117

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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