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1. Obertura Call for papers Feminismo/s, núm. 28
Títol: LAICIDAD Y CREENCIAS
Resum:
El laïcisme, tot i que no és un tema nou, segueix estant actualment vigent. Molt
més en països com el nostre amb una llarga tradició catòlica. Les creences
tenen la seua adequada fonamentació i interpretació en un entorn laic.
L’anàlisi de les diferents problemàtiques i interpretacions que té des d’una
perspectiva de gènere, excepte en ocasions molt comptades, no ha sigut
objectiu d’una atenció especial. Aquest és el perquè del títol d’aquest pròxim
volum de Feminismo/s.
Per açò, Laicidad y Creencias i qüestions/relacions de gènere són un àmbit
d’anàlisi específica oberta a investigadores i investigadors amb una perspectiva
interdisciplinar i pluridisciplinar, amb un interès particular ja siga en l’àmbit
nacional com internacional.
Aquest exemplar de Feminismo/s pretén recollir investigacions que tinguen
aquest punt d’atenció, des de diferents perspectives, tant locals, com nacionals
o internacionals.
Conseqüentment s’admeten propostes d’articles en anglès o espanyol sobre
aquesta temàtica. Us animem des d’ací a presentar les vostres aportacions.
- Les propostes que s’hi presenten poden incloure entre d’altres i a manera
d’exemple, els temes següents:
Generals:







Construcció del laïcisme a Espanya (o un altre país)
Relacions Estat - esglésies
Reforma constitucional
Llibertats individuals
Llibertats col·lectives
…

Específics:




Temes conflictius de bioètica i dret
Ús de simbologia religiosa
…
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-

Es tindran en compte per a ser publicats estudis empírics i manuscrits
teòrics, unidisciplinaris o multidisciplinaris que complisquen amb les
característiques següents:
1. Els treballs seran el resultat d’una investigació original i hauran de
contenir conclusions noves recolzades en una metodologia
plantejada i justificada degudament. Només s’admetran treballs
inèdits que no estiguen en procés d’avaluació per altres revistes.
2. L’extensió dels treballs presentats no excedirà de 9.000 paraules,
incloses les notes i la bibliografia.
3. El nombre i l’extensió de les notes al peu es reduirà al que siga
indispensable, i
4. Les autores i els autors sotmetran els seus articles en format Word a
través del correu electrònic de la revista (Revistafeminismos@ua.es),
d’acord
amb
les
normes
especificades
en
la
http://ieg.ua.es/va/publicacions/revista-feminismo-s/feminismo-s.html,
a un procés de selecció i avaluació anònim i per parells, d’acord amb
el procediment i els criteris fets públics per la revista.

Dates:
Obertura del call for papers: 17 de desembre del 2015
Recepció dels articles: fins a l’1 de juny del 2016
Notificació de l’acceptació: fins al 15 de juliol del 2016
Recepció dels articles definitius: fins al 9 de setembre del 2016
Tota la informació sobre Feminismo/s en:
http://ieg.ua.es/va/publicacions/revista-feminismo-s/feminismo-s.html

2. VII Aula de Debat de Joves Investigador@s en Temàtiques de Gènere
L'Institut Universitari d'Estudis de la Dona 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/as 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
investigacions de gènere en l'àmbit universitari i identificar les oportunitats i
dificultats que existeixen a l'hora d'investigar en aquest tipus de temes.
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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 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.
3. XVIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D'AEIHM. “AUTORIDAD, PODER E
INFLUENCIA: MUJERES QUE HACEN HISTORIA”
Zaragoza, 19-21 d'octubre de 2016
En el mes d'octubre de 2016, l'AEIHM celebrarà en la ciutat de Saragossa el
seu XVIII Col·loqui Internacional, que tindrà com a tema monogràfic “Autoridad,
poder e influència: Mujeres que hacen Història”. Aquest col·loqui pretén reunir a
investigadores i investigadors nacionals i internacionals del camp de la Història
de les Dones i la Història de Gènere per a dirigir la mirada a l'àmbit de l'agència
de les dones en la Història, renovat en els últims anys, amb el propòsit
d'incorporar les aportacions més innovadores. Ens interessa visibilizar l'acció
de les dones en la Història en el seu vessant d'exercici d'autoritat, poder i
influència. En tots els àmbits (polític, social, cultural) les dones han
desenvolupat estratègies diverses davant la seua exclusió o relegació dels
espais de comandament i autoria. La seua presència i protagonisme en les
estructures polítiques o religioses, els mitjans laborals i econòmics, els
moviments socials o en la generació i transmissió de coneixements i expressió
artística en tots els espais i etapes històriques seran aspectes que aquest XVIII
Col·loqui Internacional abordarà des de noves perspectives, arreplegant l'avanç
actual de la historiografia.
El congrés de dividirà en quatre sessions, a les quals us convidem a participar
a través de comunicacions.
Més informació: : http://aeihm.org/actividad/xviii-coloquio-internacional-aeihm%E2%80%9Cautoridad-poder-e-influencia-mujeres-hacenhistoria%E2%80%9D
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4. WORKSHOP: Pràctiques i ficcions alternatives: gènere i emocions
El workshop "Prácticas e ficcións alternativas? Xénero, cultura e emocións no
s. XXI", coordinat per Helena González Fernández, directora del Centre Dona i
Literatura, i Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela)
proposa reflexionar sobre la ciència-ficció actual i sobre algunes pràctiques
culturals que impliquen la creació de comunitats textuals, la modelització de les
emocions i els rols de gènere. A més de les coordinadores, hi participen
Fernando Moreno (Universidad Complutense de Madrid), Montserrat Pena
Presas (Universidade de Santiago de Compostela) i Saleta de Salvador Agra i
Andrea Ruthven (Universidade de Vigo). El workshop s'emmarca dins el
projecte de recerca "Teoria de les emocions i el gènere en la cultura popular del
s. XXI".
Inscripció gratuïta a cdona@ub.edu fins al dia 21 de gener de 2016.
Dissabte 23 de gener de 2016 de 10h a 14h30
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, Praza da
Universidade 4 -15782 Santiago de Compostela
Organitzen: Centre Dona i Literatura
Instituto da Lingua Galega, USC
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

5. I CIEG INTERNATIONAL CONGRESS
Interdisciplinary Centre for Gender Studies (CIEG) announces that the deadline
for the abstract submission for the International Congress Gender Studies in
Debate: Pathways, challenges and interdisciplinary perspectives was extended
until 15 December 2015.
For further information please refer to the congress website that is now
available.
If you have any question please feel free to contact us (cieg@iscsp.ulisboa.pt or
congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt)
We look forward to receiving your contribution to the congress programme on email congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt
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6. The UN Women Training Centre eLearning Campus
Visit our e-Learning Campus!
https://trainingcentre.unwomen.org/
The UN Women Training Centre eLearning Campus is an online platform for
training for gender equality. It is open to everybody interested in using training
or learning as a means to advance gender equality, women's empowerment
and women's rights. We are committed to deliver high quality training for gender
equality by offering a diverse range of self-paced, moderated, blended and
face-to-face courses, tools and services.
Download our latest course catalogue, also available in Spanish and French.

7. Save the Date: Conference on "International Migration and Current
Challenges"
We are pleased to announce the first conference of the UNU Migration
Network: “International Migration and Current Challenges: Transforming the
Debate on Human Mobility”, taking place 28 January 2016 in Barcelona.
This is a crucial contemporary topic, connected to key concerns of our world,
including, among others, human and international security, sustainable
development and gender issues. As a consequence, questions arising in the
field of international migration provoke discussions among a variety of experts,
stakeholders and citizens on how to better deal with human mobility. This
conference aims to provide the audience with an interdisciplinary and
multifaceted analysis of these dynamics.
To register, please email franzil@unu.edu with your full name and ID number by
Friday, 22 January 2016.
Please see the event page and attached conference programme for more
details.

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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