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1. II FÒRUM DE L'IUIEG: INVESTIGAR EN GÈNERE PER A MILLORAR
L'EDUCACIÓ
Facultat d'Educació, 30 novembre - 1 desembre 2016



Organitza: Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)
Col·laboren: vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement i la Facultat
d'Educació.

Tríptic del programa
Inscripcions i més informació: pàgina web de l’IUIEG
2. IV
Simposi
Internacional
d'Arts
contemporànies per a la igualtat

Escèniques:

Dramatúrgies

L'1 i el 2 de desembre se celebrarà al CEMAB (Universitat d'Alacant) el IV Simposi
Internacional d'Arts Escèniques, organitzat per l'Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i el grup de recerca “Memòria, Identitat i Ficcions”. S'abordarà el tractament de la
desigualtat a través de la dramatúrgia: desigualtat per raons polítiques, migratòries o de
gènere, principalment.
Les jornades es caracteritzen per la síntesi entre l'academicisme propi de les investigacions
universitàries i la pràctica que aporten els dramaturgs o integrants d'escoles dramàtiques;
enguany, per exemple, participarà Carles Batlle, que obrirà el cicle.
El termini d'inscripció n estará obert fins ai l

30 de noviembre: 965 90 9329;

inst.filovalen@ua.es.

Més Informació: https://s.ua.es/jrtm
3. RESEARCH ON FEMINISM AND GENDER
Josefa Ros Velasco, teaching and research staff at the Department of History of
Philosophy, Aesthetics and Theory of Knowledge at University Complutense of
Madrid.
I am currently the Editor-in-chief of a forthcoming volume on feminism and gender
issues, tentatively entitled Feminism: Past, Present and Future Perspectives, that will
be published by Nova Science Publishers next summer. In this regard, I would like to
personally convide you to participate in this project writing a significant chapter for the
volume, taking into account your research trajectory in this subject. In case you llaure
interested in collaborating with em, I am going to tell you some details.
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1. You should send m'a draft abstract (150-500 words) in the following days,
together with your confirmation of participation.
2. Your contribution is intended to range from 4,000 to 35,000 words and should be
sent by E-mail to myself (josros@ucm.es) by end February 2017. Moreover, I need a
Copytight Transfer Form signed that I will send you if you make de decission of
participate. The contribution may be both an original paper or a reviewed ones, and
must undergo spellcheck prior to delivering.
For the moment, it is enough, since I do not want to overwhelm you with too much
information (here is the basics). If your response is affirmative, which would bring em
lots of joy and would be a great honor, I will send you habite information.
I would urgeix you to think about my offering, I am enthusiastic about this project and
it is my hope that your contribution will enrich it greatly. Otherwise, If you llaure not
interested in taking part – I understand that we all, the researchers and teachers,
have a very tight schedule –, I would be grateful if you could give m'advice on
another colleague who is likely interested (I even give you full freedom to make my
purpose reach as many people as you consider).
This is all for the present and, please, let em thank you for your attention and your
help.
Josefa Ros Velasco
Universitat Complutense de Madrid
(Dpto. Història de la Filosofia, Estètica i Teoria del Coneixement)
josros@ucm.es
JOSEFA ROS VELASCO; ALBERTO FRAGIO (eds.)

Hans Blumenberg
Literatura, estètica i nihilisme
4. PUBLICACIÓ: Resum de l'Informe de la diagnosi de la Xarxa d'Atenció i
Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista
2016. Grup d’Investigació Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Autoria: Encarna Bodelón, Gemma Nicolás Lazo, Fernando Antón Alonso, Neus Tur, Maria
Barcons Campmajó, Paula Arce, Cristina Fernàndez Bessa, Laura Álvarez, Andrea Martínez i
Sergi Salvador.
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El resum de l'informe que es presenta és el resultat de la diagnosi de la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista (VM), encàrrec de
l’Institut Català de les Dones al Grup de recerca Antígona, de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb la col·laboració del Departament d’Interior, el Departament de Justícia i la
Secretaria de Família.
L'informe complet està disponible al Centre de Documentació de Dones de l'Institut Català de
les Dones (ICD).
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/index.html
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avalua
cions/
5. XVII Jornades d'Història del Treball (call for papers)
Com cada any, el grup consolidat TIG (Treball, Institucions i Gènere), adscrit a la facultat de
Geografia i Història de la UB, organitza els jornades d'història del treball que aquest any és
titulen: "Crisi i reconstrucció dels mercats de treball durant la industrialització: mobilitat
laboral, social i geogràfica".
Aquestes jornades és duren a terme els dies 8 i 9 de juny de 2017 en la facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona..
Així mateix, podeu accedir a la informació en el següent link:
http://www.ub.edu/tig/documents/jornades_17/xviijornadashistrabajowb.pdf

6. JORNADES DE GÈNERE I DESENVOLUPAMENT RURAL
L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, organitza les VII
JORNADES DE GÈNERE I DESENVOLUPAMENT RURAL: DONES CONTRA LA
POBRESA O DONES PER AL BENESTAR?", on participaran Marina Temudo (IICTLisboa), Faranirina Rajaonah (O. de Paris VII), Bridget O'Laughlin (IESE) i la Rokhaya Cissé
(IFAN-UCAD). La activitat es farà els propers dies 28 i 29 de noviembre a la Sala de Juntes
de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.
Més información i programa: http://www.udl.cat/ca/serveis/odec/
Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT O UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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