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1. Màster Universitari d’Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de 
Gènere i Ciutadania. Universitat Jaume I.  

 
Tota la informació en: 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-
feministes-2016/ 
 
Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano (IF) 
Facultat de Ciències Humanes i Socials (Despatx HC2S29DL) 
Campus Riu Sec 
Universitat Jaume I  
I-12071 Castelló de la Plana (Espanya) 
télefono: +34 964 72 99 71 
  
Correu electrònic: avalero@uji.es (Dori Valero, secretaria tècnica) 
 

2. Mestratge de llibertat. Màster en Estudis de la Diferència Sexual 

Del Centre de Recerca Duoda de la Universitat de Barcelona. És un programa a 
mesura, basat en la relació personalitzada, que es pot cursar sencer o en petits 
mòduls, tant online com, en part, en presència.  
Tota la informació en: http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/ 
Correu de contacte és: duoda@ub.edu 

3. Curso d'estiu de la UCM, "La mujer y el canon. Estudios de género y 
Estudios literarios". 

 

4-8 de juliol. Sant Lorenzo de l'Escorial, Universitat Complutense de 
Madrid. “La mujer y el canon. Estudios de género y Estudios literarios”. 
Aquest curs té com a objectiu constituir-se en fòrum de reflexió i debat 
sobre la idea de l'escriptura de dones i el cànon literari. Amb aquest 
motiu, la trobada cerca reunir a professorat i investigadors/és de 
diferents països europeus (França, Gran Bretanya, Hongria i Espanya) 
les publicacions dels quals i treballs són de reconegut prestigi en l'àmbit 
dels estudis literaris i culturals. Entre elles Laura Freixas, com a 
escriptora i Presidenta de l'Associació Clàssiques i Modernes. 
La UCM com a organitzadora del curs compta amb la col·laboració de 
l'Ambaixada de França a Espanya així com del Ministeri de Sanitat, 
Serveis. 
Hi ha possibilitat de beca fins al 31 de maig. 
Podeu accedir al programa i més informació des del nostre 
esdeveniment en la pàgina web i des de la pàgina web de la Universitat 
Complutense de Madrid. 

 
Tota la informació en:   

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-2016/
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-2016/
tel:%2B34%20964%2072%2099%2071
mailto:avalero@uji.es
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/
mailto:duoda@ub.edu
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/curso-verano-la-mujer-canon-estudios-genero-estudios-literarios/
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/curso-verano-la-mujer-canon-estudios-genero-estudios-literarios/
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf
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https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf 
 

4. Curs d'Estiu "El Papel de los hombres en el camino hacia la igualdad" 
Universitat de Múrcia 

Que tindrà lloc del 19 al 23 de setembre a Los Alcázares (Múrcia). 
 
Tota la informació en: 
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=v&cc=51474 
 
Aquestes activitats podran tenir reconeixement de crèdits segons la normativa de la 
Universitat de Múrcia. 

5. Cursos d'estiu amb participació d'associades de Clàssiques i Modernes 

25 de juny, Madrid. Taller “MENTIRAS, SECRETOS Y SILENCIOS: 

Una aproximación a la literatura escrita por mujeres.” 

Laura Freixas, escriptora i Presidenta de CyM, impartirà aquest taller sobre 

literatura escrita per dones, amb dues parts: introducció històric-teòrica sobre la 

literatura escrita per dones i lectura i comentari de textos teòrics i narratius de 

diferents autores. 

Podeu tenir més informació en l'esdeveniment de la nostra pàgina web. 

És necessari inscripció prèvia en http://fundacionentredos.org/ 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
  

 

7-10 de juliol. Menorca. Taller “Mentiras, secretos y silencios: la 

literatura escrita por mujeres” 

Laura Freixas, escriptora i presidenta de l'Associació, impartirà un taller de 

diversos dies a Menorca amb amb dos vessants: classe històric-teòrica i 

lectura i comentari de textos (relats, o fragments de novel·les, diaris, 

autobiografies, assajos…) de diferents autores: V. Woolf, Clarice 

Lispector, Carmen Martín Gaite… 

El taller està organitzat per Tallers Islados. Podeu tenir més informació 

sobre ell en l'esdeveniment de la nostra pàgina web o l'esdeveniment de 

Facebook. 

 

 

 

 

 
  

 

18-20 de juliol. Campus de Sta. Mª de la Rábida (Palos de la Frontera). 

Universitat Internacional d'Andalusia. Trobada d'estiu “Feminismo, 

Género y Cultura” 

Dirigit pels nostres socis Juan José Tamayo Acosta i Octavio Salazar 

Benítez, en la trobada s'abordarà com la cultura contribueix a mantenir el 

patriarcat i, per tant, unes relacions jeràrquiques entre homes i dones. 

Per a açò comptarem amb ponents que des de diferents manifestacions 

culturals –la literatura, el cinema, les arts plàstiques, les arts escèniques– 

ens plantejaran com la proposta emancipadora del feminisme ha de fer-se 

també present en aquests mons per a, des d'ací, construir un imaginari 

 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51474
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/taller-mentiras-secretos-silencios-una-aproximacion-la-literatura-escrita-mujeres/
http://fundacionentredos.org/
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/taller-mentiras-secretos-silencios-la-literatura-escrita-mujeres/
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/taller-mentiras-secretos-silencios-la-literatura-escrita-mujeres/
https://www.facebook.com/events/1348672955146089/
https://www.facebook.com/events/1348672955146089/
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divers al que ara com ara domina el poder masculí i la correlativa mirada 

androcèntrica. 

Dins del professorat, estaran diverses sòcies de CyM. 

Podeu tenir més informació en l'esdeveniment creat en la nostra pàgina 

web i en la pàgina web de la Universitat Internacional d'Andalusia. 

 
 

 

 
  

 

25-27 de juliol. Barcelona. Curs teòric i taller de lectura: “¿Qué dicen las 

mujeres?” 

Laura Freixas, escriptora i presidenta de Clàssiques i Modernes, impartirà 

aquest curs que consisteix en una exposició històric-teòrica sobre les dones i la 

literatura, i la lectura i comentari en classe de textos teòrics o narratius de 

diferents autores (V. Woolf, Clarice Lispector, C. Martín Gaite…). 

Podeu tenir més informació en l'esdeveniment creat en la nostra pàgina web. 

Cal inscriure's prèviament enhttp://cursos.campusdeescritura.com/es/curso/que-

dicen-las-mujeres 
 

 

6. CONFERÈNCIA: VI Cicle internacional de conferències Primaveres 
arendtianes 

 
El Seminari Filosofia i Gènere del GRC Creació i Pensament de les Dones presenta 
el VI Cicle de conferències internacionals Primaveres arendtianes. Aquesta edició 
consistirà en dos dies de conferències al voltant de dos nuclis temàtics de reflexió: el 
primer al voltant de la literatura i l'art en el pensament de Hannah Arendt, i el segon 
sobre la relació de la pensadora amb la tradició del pensament polític modern. El 
cicle compta amb les conferències de Fina Birulés, Stefania Fantauzzi, À. Lorena 
Fuster, Anita Lafranconi (Seminari Filosofia i Gènere), Aurea Mota (Universitat de 
Barcelona), Neus Campillo (Universitat de València), Elena Tavani (Università degli 
Studi di Napoli "L'Orientale") i Ángel Prior (Universidad de Murcia). L'acte inclourà un 
taller de lectura obert al públic dirigit pel Grup Arendtià de Pensament i Política, amb 
una introducció a càrrec d'Edgar Straehle i moderat per Helga Jorba i Lorena Franco 
(Universitat de Barcelona). 
 
Dilluns 6 i dimarts 7 de juny de 2016 
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, 
Facultat de Filosofia 
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 4, 4rt - 08001 Barcelona 
Organitzen: Seminari Filosofia i Gènere, Grup de Recerca Consolidat Creació i 
Pensament de les Dones i Grup Arendtià de Pensament i Política 
Col·laboren: Institut Català de les Dones i Facultat de Filosofia, Universitat de 
Barcelona 
 

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/curso-verano-feminismo-genero-cultura/
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/curso-verano-feminismo-genero-cultura/
http://cursosdeverano.unia.es/item/feminismo-genero-y-cultura.html?category_id=16
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/curso-teorico-taller-lectura-dicen-las-mujeres/
http://cursos.campusdeescritura.com/ES/curso/que-dicen-las-mujeres
http://cursos.campusdeescritura.com/ES/curso/que-dicen-las-mujeres
http://www.ub.edu/cdona/es
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7. Invitation to the EuroGender Event "9 JUN: Online Discussion on Good 
Practice Initiatives in the Field of Prevention of Gender-based Violence in 
Sport" 

Més informació: 
http://eurogender.eige.europa.eu/events/9-jun-online-discussion-good-practice-initiatives-

field-prevention-gender-based-violence 

 

8. Weekly News from ATGENDER - 26 Maig 

http://us2.campaign-

archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=53ae6b543c&i=a74f480117 

 

 

 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://eurogender.eige.europa.eu/events/9-jun-online-discussion-good-practice-initiatives-field-prevention-gender-based-violence
http://eurogender.eige.europa.eu/events/9-jun-online-discussion-good-practice-initiatives-field-prevention-gender-based-violence
http://us2.campaign-archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=53ae6b543c&e=a74f480117
http://us2.campaign-archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=53ae6b543c&e=a74f480117

