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1. Exposició “Spanish women on the rise”
La Seu Universitària d'Elda de la Universitat d'Alacant, inaugurarà el divendres, dia 15 de
juliol a les 20'30 h en el Centre Cívic i Juvenil d'Elda l'exposició Spanish women on the
rise, vinculada al Projecte Grundtvig que tenia com a objectiu rescatar de la invisibilitat
històrica dones que van ser influents en la societat dels segles XVIII al XX i que, malgrat els
seus esforços, no han rebut reconeixement, no són recordades ni han sigut estudiades.
Recordar els esforços i la influència en la societat de les dones de cada país participant que no
van ser "reconegudes" per la història constitueix l'objectiu principal d'aquesta iniciativa
europea.
Aquesta exposició està dedicada a elles i a María Telo (1915-2014), qui amb el seu treball va
aconseguir que les dones espanyoles tinguérem personalitat jurídica a partir dels anys 70 del
segle XX amb la reforma d'un injust Codi Civil.
La inauguració anirà acompanyada de la conferència “Breve historia conceptual del
movimiento feminista”, a càrrec de la Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga, integrant de
l’IUIEG.
Dates de l'exposició: del 15 al 29 de juliol de 2016
Lloc: Centre Cívic i Juvenil (Plaça de la Ficia. Avinguda de Chapí, 36. Elda)
Enllaç a: cartell
2. Paritat i Democràcia: una invitació al futur – XIII Trobada de la Xarxa
Feminista de Dret Constitucional
Per primera vegada des que es va constituir la Xarxa Feminista de Dret Constitucional en
2004, la seua Trobada anual va a ser obert al públic per a poder participar en els debats.
La seua activitat, que es durà a terme del 19 al 21 de juliol en horari de 10 a 14 hores en la seu
universitària Ciutat d'Alacant (front Passege Canalejas), s'emmarca dins del Fórum Ètica
Pública i Democràcia organitzat per la Conselleria de Transparència de la Generalitat
Valenciana.
L'assistència és lliure i no ha d'abonar-se gens per a la inscripció.
Podeu consultar el programa i inscriure-hi punxant en l’enllaç següent:
https://forumestiugva.org/2016/07/12/466/

3. Call for Papers: Conference on Equity and Inclusion in Higher Education
CONFERENCE ACCESS4ALL
Good practices for equity and inclusion in Higher Education
Bergamo (Italy), September 27th 2016
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Més informació en: http://accelera.uab.cat/difusio/e-shot_a4a-conf/
4. Art: “Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española, 1939-1953”
“Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953, està comissariada
per María Dolores Jiménez-Blanco i pren el seu títol de la novel·la Camp Tancat, escrita per
Max Aub a Mèxic, en 1943.
En aquesta exposició, el Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia escomet la tasca de donar
llum a aquests anys, anomenats per Mirta Díaz Balart en La gran represión, “los años de
plomo del franquismo”. S'ofereix una panoràmica, de tan extensa quasi inabastable, de
pintura, escultura, dibuix, revistes, llibres, cartells, pel·lícules…” Llegir més
5. Jóvenes y conflictos de género en el País Vasco
“Aquest estudi analitza les continuïtats en les relacions i desigualtats de gènere que es
manifesten entre la joventut basca contemporània, en relació a la seua percepció i assumpció
dels principis d'igualtat entre dones i homes, però també les tensions i conflictes així com els
elements de ruptura que apareixen a aqueix nivel”… Llegir més
6. Weekly News, 12 July 2016
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=7364d44f21&i=a74f480117
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