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1. Ampliació de terminis revista Feminismo/s 28 de l’IUIEG. Universitat
d'Alacant.
Benvolguda companya, benvolgut company:
Et fem arribar el call for papers del número 28 de la revista Feminismo/s i
t’agraïm que li dónes la màxima difusió entre els/les Companys/es que
pogueren estar interessades/us a enviar-nos els seus originals.
Una salutació cordial,
Helena Establier i Maribel Peñalver
Call for papers Feminismo/s, nº 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
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Llibertats col·lectives
…

Específics:




Temes conflictius de bioètica i dret
Ús de simbologia religiosa
…

- 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/feminismos.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 al 31 de juliol del 2016
Notificació de l’acceptació: fins al 15 d'octubre del 2016
Recepció dels articles definitius: fins al 30 d'octubre del 2016

2. Activitats de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere (IEG) de la
Universidad Carlos III de Madrid
Dimecres 15 de juny: Treball forçós i tracta d'éssers humans: la realitat de
dones i xiquetes - 6º sessió del Seminari sobre Violència de Gènere
Dimecres 15 de juny de 2016 - 16 a 18h.
Sala 15.1.01 - Campus de Getafe. Facultat de CC.SS.JJ.
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Ponents:
Pilar Casas. Directora de Fundació Amaranta.
Rocío Mora. Directora d'APRAM.
Joaquín Nieto. Representant de l'OIT a Espanya.
Tania García Sedano. Professora de la UC3M i membre de l’IEG.
Dijous 16 i divendres 17 de juny I Congrés de Joves Investigadorxs amb
Perspectiva de Gènere
Dijous 16 i divendres 17 de juny de 2016 - 09:30 a 18:30h.
Sala 15.1.01 - Campus de Getafe. Facultat de CC.SS.JJ.
Des de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de
Madrid tenim el plaure d'anunciar-vos la celebració de l'I Congrés de Joves
Investigadorxs amb Perspectiva de Gènere que tindrà lloc els dies 16 i 17 de juny en
el campus de Getafe d'aquesta universitat.
Aquest congrés està dirigit a joves investigadors/as que realitzen actualment o han
realitzat recentment la seua investigació doctoral o treballe fi de màster en
temàtiques de gènere, tant en universitats espanyoles com en l'estranger.
Consulta programa
3. Curso Universitat d'Estiu de Teruel: Violència sobre
L'empowerment com estratègia d'afrontament
Dates: Del 4 al 6 de juliol
Hores lectives: 20 hores
Lloc: Campus Universitari de Teruel
Tota la informació en: http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=710

la

dona:

4. Programació dels Cursos d'Estiu 2016 XIV Edició de la Universidad
Pablo de Olavide.
Toda la informació sobre aquesta programació en el següent enllaç:
programa complet
Li convidem a participar en els nostres cursos i posem a la seua disposició l'opció
d'automatrícula en la web d'Olavide en Carmona a través del següent enllaç:
automatricula
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5. PREMI María Isidra de Guzmán a l’INVESTIGACIÓ relacionada amb els
estudis sobre les dones i de gènere
Tota la informació de les bases del PREMI María Isidra de Guzmán a l’investigació
relacionada amb els estudis sobre les dones i de gènere, que convoca la Regidoria
d'Igualtat de l'Excm. Ajuntament d'Alcalá d'Henares: http://www.aytoalcaladehenares.es/portalalcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&conting
ut=19755&tipus=8&nivell=1400&layout=contenidor3.jsp&codResi=1&language=és
6. II Premi ADHUC en estudis de gènere i sexualitat
El Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament dels Dons (Universitat de
Barcelona) convoca el Premi ADHUC en estudis de gènere i sexualitat per a premiar
un treball d’investigació en aquest àmbit interdisciplinari del coneixement. El Premi
consisteix en la publicació de l'assaig premiat en la Serie "Dones i cultures" d'Icària
Editorial. El jurat encarregat de fallar el premi està constituït per: Fina Birulés
(Universitat de Barcelona), Elena Madrigal (El Col·legi de Mèxic), Rafael M. Mèrida
Jiménez (Universitat de Lleida), Alberto Mira (Oxford Brookes University), Marta
Segarra (Centre National de la Recherche Scientifique i directora de la col·lecció) i
Lluís Maria Todó (Universitat Pompeu Fabra ). Els treballs, rigorosament inèdits (és
a dir, que no s'hagen fet accessibles al públic en cap mitjà) i redactats en llengua
espanyola, tindran una extensió total d'entre 150 i 220 pàgines de 2.100 caràcters
(inclòs espais en blanc) cadascuna. No s'acceptaran volums col·lectius,
recopilacions d'articles ni tesis doctorals o altres treballs acadèmics que no hagen
sigut transformats en assaig. Els assajos hauran d'enviar-se en format electrònic i
imprès, abans de el 15 de desembre de 2016 (es recomana consultar el document
amb les bases de l'II Premi ADHUC). Els originals hauran de seguir la guia d'estil de
"Dons i cultures", que es troba en: http://www.ub.edu/cdona/es/mujeresyculturas. El
premi es fallarà en març de 2017. La resolució es comunicarà personalment a la
persona guanyadora i es farà pública a través de la web www.ub.edu/cdona, així
com d'aquells canals públics que es consideren adequats. La persona que reba el
premi es compromet a acceptar els termes del contracte proposat per Icària editorial.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es
7. CALL FOR PAPERS Dones i lideratge: passat, present i futur
Del 30 de gener al 12 de febrer de 2017
L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano” de la
Universitat Jaume I de Castelló organitza el seu IV Congrés Internacional Online sota
el títol Dones i lideratge: passat, present i futur, que té per objecte principal
reflexionar entorn del creixent paper que les dones estan tenint en diferents àmbits
com la política, l'economia o l'activisme, així com les experiències passades que ens
serveixen de guia i els reptes als quals ens enfrontem en vistes al futur.
Tota la informació en: http://www.congresosif.uji.es/
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8. Acte: CRIMS DE PAPER. LA NOVEL·LA CRIMINAL ESCRITA PER DONES
Amb l'acte "Crims de paper. La novel·la criminal escrita per dones" es presenta a
Madrid el número 21 de Lectora. Revista de dones i textualitat, amb una conferència
de l'escriptora Marta Sanz, titulada "Dones fatals". Marta Sanz ha publicat poemaris,
relats curts i diverses novel·les, entre elles les novel·les criminals Black, black, black
i Un bon detectiu no es casa mai. L'acte, presentat per Joana Sabadell (Hamilton
College), comptarà amb les intervencions de Cristina Alsina, co-directora de la
revista, qui presentarà aquest últim nombre titulat “'Noir and Female'. Women Writers
of Crime Novels in the Iberian Peninsula", i d'Elena Losada, coeditora del dossier al
costat de Katarzyna Paszkiewicz. Activitat coorganitzada per Lectora i el projecte
d’investigació "Víctimes i agressores. Representacions de la violència en la narrativa
criminal escrita per dones". Assistència lliure.
Dimarts 14 de juny de 2016 a les 19h30
Instituto Internacional Americano, c/ Miguel Ángel 8 - 28010 Madrid
Organitzen: GRC Creació i pensament de les dones, Projecte VANACEM, Revista
Lectora, Instituto Internacional Americano
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es

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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