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1. Arqueologia i Història de Gènere(s). Feminismes, Materialitats,
Metodologies i Pràctiques. Universitat d'Alacant
http://ieg.ua.es/es/imagenes/congresos-y-seminarios/arqueologia-e-historia-de-genero-s.jpg
20 i 21 d'abril
Saló d'Actes Germà Bernàcer.
(Edifici Germà Bernàcer , Universitat d'Alacant)
Cartell i Programa de les Jornades

Organitza: ARQUEUA
Col·labora: IUIEG, Facultat de Filosofia i Lletres, Dpt. de Prehistòria, Arqueologia, Història
Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina,
2. IV Xornada Universitaria Galega en Xénero. Perspectiva de gènere en la
docència universitària.
15 de juliol de 2016 en el Campus de Santiago de Compostel·la. (Espanya)
Des de l'any 2013, les oficines d'igualtat de les tres universitats gallegues col·laboren en la
realització de la Xornada Universitària Galega en Xénero, punt de trobada per al seu personal
docent investigador que treballa amb perspectiva de gènere.
En aquesta quarta edició, sota el lema Perspectiva de gènere en la docència universitària, se
centraran en la pràctica docent i obrin la convocatòria al personal docent investigador de fora
de l'àmbit del sistema universitari gallec.
Comitè organitzador: Eva Aguayo Lorenzo (Coordinadora de l'Oficina d'Igualdade de
Xénero, Universidade de Santiago de Compostel·la); Ana Jesús López Díaz (Directora de
l'Oficina para a Igualdade de Xénero, Universidade da Coruña); Anabel González Penín
(Directora de la Unidade d'Igualdade, Universidade de Vigo).
3. Creu Roja Espanyola convoca la primera edició del “Premio a la
innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios”
En concret, s'atorgaran tres distincions als desenvolupaments per a telèfons intel·ligents
(també coneguts com smartphone), en les modalitats següents:
“Vida Activa”. Nova aplicació per a dispositius smartphone que contribuïsca a la
millora de la qualitat de vida, l'autonomia personal i/o la promoció de
l'envelliment actiu i de les persones cuidadores.
“Salut Constant”. Nova aplicació per a dispositius smartphone que contribuïsca a
millorar la qualitat de vida, l'accessibilitat i l'autonomia de les persones en l'àmbit
de la salut.
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“Aplicació infància-jove”. Nova aplicació en format gaming per a dispositius
smartphone que contribuïsca a millorar la qualitat de vida i l'autonomia de les
persones joves i infància.
Cadascun dels premis estarà dotat amb 4.000 € i anirà acompanyat d'una escultura
commemorativa.
Podran presentar-se als Premis les persones físiques o jurídiques, tant de forma individual
com en equip, que presenten treballs relacionats amb els assumptes enunciats anteriorment.
En la web http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/premios-tic es troba disponible el
text íntegre de les bases de convocatòria així com el formulari per a la presentació.

4. Simposi Internacional sobre igualtat en l'educació i la comunicació.
UCM.
Del dia 20 al 22 d'abril, la Universitat Complutense de Madrid acollirà el Simposi
Internacional sobre la Igualtat i la Comunicació. Els objectius d'aquest simposi acadèmic són
atendre a la igualtat en l'educació i la comunicació i l'eliminació dels estereotips sexistes
en el disseny de campanyes d'informació, orientació acadèmica, comunicació des d'entitats i
comunicació personal, sense oblidar totes les dimensions de les relacions entre Gènere i
Comunicació.
Tota la informació en: http://www.ucm.es/geca

5. Convocatòria d'ajudes per a cursar el Màster en Gestió de Polítiques
d'Igualtat UC3M
Fins al 31 de maig pots sol·licitar una beca per al pagament de matrícula de el Màster
Universitari en Gestió de Polítiques d'Igualtat UC3M. Està disponible en 3 modalitats
(Màster, Especialista i Expert) i es pot cursar a distància a través del Campus Virtual el que
permet que cada persona adapte la formació al seu ritme.
Més
informació
sobre
el
màster
escriure
a
ieg@uc3m.es

o masterigualdad@postgrado.uc3m.es
Més
informació
sobre
com
sol·licitar
les
ajudes
ací: http://www.uc3m.es/ss/satellite/postgrado/es/textomixta/1371217162993/

econòmiques

6. Gender in geoengineering, automobile safety, social innovation, and
biomedical research
1. An article on Gender and Geoengineering in a special issue of Hypatia on climate change.
Module 2 at http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=en
2. An important article for automobile safety: Comparing the effects of age, BMI and gender
on severe injury (AIS 3+) in motor-vehicle crashes. This article finds that women are
associated with habite head, thorax and extremity injuries and that age provides the greatest
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relative contribution to occupant injury when compared to gender and BMI.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0001457514001663
3. An article on: Gendered social innovation – a theoretical lens for analysing structural
transformation in organisations and society.
http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/ijsei.2015.073540
4. The CIHR Institute of Gender and Health has posted their 2nd training for sex and gender
in biomedical research. This is Sex and Gender in Primary Data Collection with Human
Participants. Module 2 at http://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=en They have also posted a
new video on the same page.

Londa Schiebinger
Director, EU/US Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and
Environment Project
John L. Hinds Professor of History of Science, Stanford University
http://www.stanford.edu/dept/hpst/schiebinger.html

7. 42 articles on gender in the areas of agriculture, business, health, etc.
From Elsevier: 42 studies on gender (in)equality: https://www.elsevier.com/connect/genderequality-what-research-reveals
These articles llaure available for 90 days, until May 31, 2016 (anything open access is
always available). Thanks to Holly Falk-Krzesinski for sending this along.

8. Recordatori. Call for papers Congreso Salud, emociones y género. UJI
Data de presentació de propostes: 25 d'abril de 2016.
Des de l'organització del XX CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'INSTITUT UNIVERSITARI
D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE «PURIFICACIÓ ESCRIBANO» i II Jornadas Nacionales
de Salud, Emociones y Género els volem fer partícips d'aquest esdeveniment, que se celebrarà els
dies 19, 20 i 21 de maig de 2016 en la Universitat Jaume I de Castelló.
L'objectiu del congrés és reunir en un entorn amigable a diferents persones expertes a nivell nacional
i internacional que es troben treballant i/o investigant en l'àmbit de la salut i de les emocions,
incloent la perspectiva de gènere. La finalitat serà, per tant, facilitar el coneixement mutu del treball
que estan desenvolupant de manera independent i fomentar la possibilitat de dur a terme futures
col·laboracions científiques i/o professionals.
El congrés comptarà amb cinc simposia convidades ("Emociones, Bienestar psicológico y Género ”,
"Enfoque de género en Ciencias de la Salud", “Sexualidad y Género”, "Bienestar psicosocial en el
trabajo y Género", y “Prevención e intervención en Violencia de género”). A més, hi haurà dos
simposia de temàtica lliure i dues sessions de pòsters, on podran presentar-se recerques actuals
sobre salut, emocions i gènere, i el termini del qual de presentació finalitza el pròxim 25 d'abril de
2016.
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Les inscripcions al Congrés estan actualment obertes. La informació detallada sobre el programa
científic i la presentació de treballs (pòsters i comunicacions) es troba disponible en la web del
congrés (http://congresoseg.uji.es/)

9. Weekly News from ATGENDER – 21 March, 29 March, 4 April, 12 April
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=c90a1b8a24&i=a74f480117
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=24542b5fb9&i=a74f480117
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=234a666dóna8&i=a74f48011
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10. Butlletí Centre Dolors Piera abril, número 140. Universitat de Lleida.
Remetem el butlletí número 140 del mes di abril.
Destaquem:
- I Jornades Feministes. Violència de gènere a la Facultat de Medicina de la UdL, el 19 i 20
d'abril.
- 13a Setmana de la Comunicació, amb ponències al voltant del gènere i del tractament de
la violència masclista als mitjans de comunicació
- Presentació, a Lleida, de les Jornades Feministes 2016, Radical-ment Feministes, el 9
d'abril
- Presentació del projecte Benestar i salut a través de l'experiència artística a la Universitat
de Puerto Rico

11. Presentació del lliure de Luisa Posada Filosofia, crítica i (re) flexions
feministes
Llibreria de Dones (Sant Cristóbal, 17, Madrid)
Divendres, 22 d'abril de 2016 a les 20:00.
Intervienen: l'autora, Rosa Cobo (Professora Titular de Sociologia i Directora de la
Càtedra d'Estudis Feministes i de Gènere - Universitat de la Corunya) i Begoña
Sanjosé (Forum de Política Feminista i activista Feminista)
12. Christine Delphy a Madrid
Acte que l'Instituto de Investigaciones Feministas està organitzant conjuntament amb la
Unidad de Igualdad i l'Ajuntament de Madrid, en el qual comptarem amb la presència de la
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sociòloga feminista Christine Delphy i celebrarem el XXV aniversari del curs Historia de la
Teoría Feminista.
20 d'abril de 2016 a les 17:30 hores
Tota la informació en:
http://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2016/delphy-presentacion.pdf

13. Acto Homenatge a la Dra. Celia Amorós
El Centro de Estudios de Género de la UNED els convida a compartir els actes que
amb motiu de l'Homenatge que a la Dra. Celia Amorós està realitzant.
21 d'abril a les 18 hores.
Tota la informació en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155&_doneu=portal&_schema=PORTAL

14. XI Diàleg Magistral 2016 amb Diana Sartori i XXVII Seminari de DUODA:
La performance, una prolongació del part
XI Diàleg Magistral 2016 amb Diana Sartori:
A la Facultat de Filosofia, de Geografia i Història Universitat de Barcelona. Sala Gran, 4º p.
C/Montalegre, 6. 08001 Barcelona.
Data: Divendres 6 de maig de 2016
Filòsofa. Comunitat filosòfica femenina Diótima. Universitat de Verona. Itàlia.
•
17.30 Tornar a pensar, amb unes altres, en el que fem
•
18.45 Debat obert
Entrada Lliure. No es necessita preinscripció. Més informació en:
http://www.ub.edu/duoda/web/es/agenda

XXVII Seminario de DUODA: La performance, una prolongació del part
Data: Dissabte 7 de maig de 2016
Tota la informació en: http://www.ub.edu/duoda/web/es/agenda/187

15. VI Congrés Universitari Internacional "Investigación y Género" 2016
Organitza: Seminari Interdisciplinari d'Estudis de les Dones de la Universitat de Sevilla
(SIEMUS)
Lloc i Dates: Universitat de Sevilla (Facultat de Turisme i Finances). 30 de juny i 1 de juliol
de 2016
Informació: www.congresoig.es
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16. Relaciones amorosas de las mujeres encaceladas
De Miguel, E., Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Sèrie: Ciències Socials
20, Vitòria-Gasteiz, Universitat del País Basc, 2015, 255 p.

En un espai de reclusió parlar de l'amor sempre és transgressor i l'autora ho fa trencant el
silenci de la privació i compartint amb dones preses una faceta poc investigada, encara que
molt present en la vida de les persones i profundament sentida en condicions de privació de la
llibertat.
17. Discriminació múltiple de les dones immigrants que treballen en la cura
Nogueira, J., Zalakain, J., La discriminació múltiple de les dones estrangeres que treballen
en serveis domèstics i de cures a dependents a Euskadi. Zerbitzuan, n. 60, 2015, p. 143162.
Les dones migradas que viuen a Euskadi i que es dediquen a activitats relacionades amb la
cura de persones depenents en els domicilis s'enfronten a situacions d'especial vulnerabilitat
i discriminació, provocades per les variables sexe, origen ètnic i ocupació en el sector
domèstic, i que impliquen precarietat laboral i desigualtat en l'accés a recursos socials i a
drets bàsics de la ciutadania.

18. JORNADA Les "males dones" en la novel·la criminal
El seminari "'Males dones' i altres estereotips de la novel·la criminal", coordinat per Elena
Losada i María Xesús Lama (Universitat de Barcelona), proposa reflexionar sobre l’evolució
dels estereotips sobre masculinitat i feminitat a través del “boom” actual de la novel·la
criminal. Les noves femmes fatales i altres tipus de “males dones” ens mostren canvis
socials rellevants. I si les dones guanyen agència pel mal els personatges masculins poden
esdevenir éssers emocionals, fragilitzar-se i fins i tot tornar-se hommes fatales, com ens
proposarà Diego Ameixeiras en la seva intervenció, seguida d’un debat amb el públic i amb
les participants a la taula rodona. Ameixeiras és periodista, guionista i narrador, autor d’una
ja llarga sèrie de novel·les negres com Baixo mínimos (2004), O cidadán do
mes (2006), Todo OK (2012),Matarte lentamente (2013) i A noite enriba (2015), amb trames
que porten a la ficció temes d’actualitat com l’estafa de les preferents, les lluites internes als
partits polítics i el narcotràfic, amb la crònica de fons d’una societat en descomposició.
Algunes de les seves obres han estat traduïdes al castellà. També intervindran Eva Correa i
Joana Videira (Universitat de Barcelona) i Esmeralda G. Morales (Centre Dona i Literatura).
El seminari s’emmarca dins el projecte de recerca “Víctimas y agresoras. Representaciones
de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres”. Assistència oberta.
Dilluns 25 d'abril de 2016 de 10h a 18h
Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona
c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
Organitzen: Centre Dona i Literatura, GRC Creació i pensament de les dones i Estudis
Gallecs i Portuguesos
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/
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Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT O UNIVERSITARIO DE RECERCA D'ESTUDI US DE GÉNERO
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