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1. Convocatòria d'ajudes de l'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis
de Gènere per al desenvolupament d'activitats conduents a la redacció
de tesis doctorals des de la perspectiva de gènere.
L'Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant
convoca sis ajudes per al desenvolupament d'activitats d’investigació durant el
període de realització de tesis doctorals que tinguen en compte la perspectiva de
gènere.
La Convocatòria està publicada en el BOUA de data 20/01/2016
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l'1 de març de 2016.
Més informació en la web de l’IUIEG

2. Oberta la inscripció PRIGEPP-FLACSO Cicle 2016. Maestría Virtual en
Género, Sociedad y Políticas
Més informació en: web de PRIGGEPP

3. Call for Presentation. Simposio Internacional sobre igualdad y
comunicación
El Grup d’Investigació de la Universitat Complutense de Madrid “Género, Estética y Cultura
Audiovisual (GECA)” convoca el Simposio Internacional sobre igualdad y comunicación per
a atendre a la igualtat en l'educació i la comunicació en l'eliminació dels estereotips sexistes
en el disseny de campanyes d'informació, l'orientació acadèmica, la comunicació des d'entitats
i la comunicació personal, sense oblidar totes les dimensions de les relacions entre Gènere i
Comunicació.
Més informació: web Género Estética y Cultura Audiovisual (GECA)
Enllaç a Call for Presentation

4. 1|MASCULINIDADES E IGUALDAD: "Violencia, Masculinidad
Patriarcado”
http://us5.campaignarchive2.com/?u=f3047e8430ba5fc18371a649e&aneu=3607b8a044&i=4b051a4f05

y

5. Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea
Freixes, T., Román, L. (eds.), Protección de las víctimas de violencia de género en la
Unión Europea. Estudio preliminar de la Directiva 2011/99/UE sobre la orden
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europea de protección. Tarragona, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili,
2014, 143 p.
Aquest document arreplega els resultats de la primera etapa de l'Epogender , un
projecte finançat dins del marc Daphne III, que té per objectiu analitzar les diferents
mesures de protecció en matèria de violència de gènere en la Unió Europea (UE).
Per a complir amb aquest objectiu els autors van realitzar una revisió de la legislació
en matèria protecció de les víctimes de violència de gènere. També es va dur a
terme una enquesta entre les entitats nacionals responsables de les mesures de
protecció.
Enllaç a: Protección de las víctimes de violencia de género en la Unión Europea

6. La realidad de la violencia contra la mujer en España
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Macroencuesta de violencia
contra la mujer 2015. Serie: Contra la Violencia de Género. Documentos 22, Madrid,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015, 468 p.
L'última “Macroencuesta de Violència contra la mujer 2015”, aporta les dades més
recents disponibles sobre la violència de gènere a Espanya. Entre altres, l'estudi
evidencia que un 12,5% de les dones de més de 16 anys que viuen a Espanya ha
sigut maltractada per la seua parella o exparella o que el 77,6% de les maltractades
va aconseguir abandonar la violència -cinc punts més que en 2011 (72,5%)-. Una
nova pregunta incorporada a la macroenquesta reflecteix a més que el 67,4% de les
enquestades van trencar la seua relació com a conseqüència dels maltractaments.
Enllaç a: La realidad de la violencia contra la mujer en España
7. 28 Jan: Online Discussion on good practices on senar-monetary
measures in the area of 'Women and Poverty'
The European Institute for Gender Equality (EIGE) convides you to participate to the
online discussion Good practices on senar-monetary measures in the area of
'Women and Poverty'.
Més informació: http://eurogender.eige.europa.eu/events/28-jan-online-discussiongood-practices-non-monetary-measures-area-women-and-poverty
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Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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