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1. Publicada la revista Feminismo/s 27. Comunicación y relaciones de

género: prácticas, estructuras, discursos y consumo
Alejandra Hernández Ruiz i Marta Martín Llaguno (coordinadores)
Més informació sobre la revista

2. Congrés al setembre 2016 Art and Cultural Mediation for Diversity
ART and CULTURAL MEDIATION FOR DIVERSITY Diving into Diversity into
Museum and in the city
WORKSHOP EVENT
Madrid, September 12th - 14th
Faculty of Communication
University Complutense of Madrid. Av. Complutense s/n. Madrid 28040.
General coordination of the Workshop conference: Dimitrina Semova, Asunción
Bernárdez Rodal
Més informació en: http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2016.html

3. II Jornades d'Investigadorxs Feministes de la UCM
Des de l'Institut d’Investigacions Feministes i en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat
de la UCM, invitan a participar en les II Jornades d'Investigadorxs Feministes de la
UCM, que tindran lloc el 17 i 18 de novembre de 2016, en la Facultat de Filologia de
la Universitat Complutense de Madrid.
La invitació és tant per a assistir, com per a participar presentant abstracts. S'amplia
el termini de lliurament de comunicacions fins al 15 de setembre de 2016.
Per a més informació, visiteu www.noviembre-feminista.com

4. Creació del nou Centre de Recerca Teoria, gènere, sexualitat (ADHUC)
El passat 16 de juny de 2016 el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va
aprovar la creació del nou Centre de Recerca Teoria, gènere, sexualitat (ADHUC).
Aquest centre ha estat promogut pel GRC Creació i pensament de les dones, que
inclou els següents grups: Centre Dona i Literatura - Gènere, sexualitats, crítica de la
cultura, el Seminari Filosofia i Gènere i Tàcita Muta - Grup d'Estudis de Dones i
Gènere a l'Antiguitat. La directora d'ADHUC és la Dra. Helena González Fernández i
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l’equip està format per investigadores i investigadors de la Universitat de Barcelona
així com de la Universitat de Lleida, el Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (França), Hamilton College (Estats Units) i la Università del Salento (Itàlia). En
els propers mesos es farà la implementació del nou centre de recerca a internet i a
les xarxes socials; mentre no es fa efectiu el lloc web per consultar les activitats
serà www.ub.edu/cdona. La seu d’ADHUC és a la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona (a la sala del Centre Dona i Literatura). El correu electrònic
a partir de setembre serà adhuc@ub.edu
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

5. Curs online d'anàlisi multidisciplinària en matèria d'igualtat, gènere i
dona
Per segon any consecutiu se celebrarà l'edició del CURS ON LINE D'ANALISIS
MULTIDISCIPLINARI EN MATÈRIA D'IGUALTAT, GENERE I DONA impartit per la
UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID, pel qual s'obté un DIPLOMA
OFICIAL.
Aquest curs ofereix una visió general de totes les disciplina tants les relatives a
humanitats (teoria feminista), com a ciències socials (dret, sociologia, ciència
política), com a salut (violència i cos de la dona) i tecnologia (informàtica i ingenería).
Totes elles impartides per professorat de primer nivell, amb acreditada experiència
tant en les seues àrees de coneixement com en igualtat de gènere.
El mètode és àgil i intuïtiu i totes les lliçons van introduïdes d'un video i una cuidada
elaboració de material didàctic i informació complementària.
Tota la informació es pot trobar en la web:
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/analisis-multidiscilpinar-en-igualdad,genero-y-mujer
Contacte per a informació complementària:
-Alexis Berg: alexberg@ucm.es
-Magdalena Suárez: msuarezo@ucm.es
Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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