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1. Jornades 30 anys de l'AEHM, 29 de gener, Universitat de Màlaga
Conferencias que s'impartiran el pròxim 29 de gener, amb motiu de les Jornades de
commemoració dels 30 anys de l'Associació d'Estudis Històrics sobre la Dona.
Data: 29 de gener de 2016
Hora: de 16 a 21 hores
Lloc: Rectorat de la Universitat de Màlaga (Passeig del Parc)
Programa:
Encarnación Barranquero Teixeira: “Dones en l'articulació del franquisme: repressió,
resistència i supervivència”. Lucía Prieto Borrego: “La cobla: un instrument del
projecte de control moral del franquisme”. María Viedma García: “Història de la
maçoneria des d'una perspectiva de gènere”.
Entrada lliure.
Més informació:
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/01/programacioncompleta-de-los-30-anos-de.html

2. Conferència internacional de Geografies Feministes
Primera circular de la Conferència internacional de Geografies Feministes que tindrà
lloc a Barcelona els pròxims 14 i 15 de juliol.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEMINIST GEOGRAPHIES
INTERSECTIONALITY: PLAUS, IDENTITIES AND KNOWLEDGES
Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.
14-16 Juliol 2016

AND

Conferència de la Comissió de Gènere i Geografia de la Unió Geogràfica
Internacional prèvia al 33º Congrés de la Unió Geogràfica Internacional, 21-25 Agost
2016, Beijing, Xina.
Organització:
Grup d’Investigació de Geografia i Gènere. Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona.
Finançament:
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de
Catalunya. Departament de Geografia (UAB)
Col·laboren:
Commission on Gender and Geography, International Geographical Union; Institut
Inte runiversitari d’Estudis de Dones I de Gènere
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Aquesta Conferència Internacional es dirigeix a investigadores i investigadors que
treballen, des d'una perspectiva feminista en temes de gènere i altres identitats que
tenen un paper important en l'experiència del lloc: edat, classe social, etnicitat,
sexualitat, diversitat funcional, i unes altres.
Prenent aquestes estructures de poder per si soles o en constitució mútua, pretenem
reunir tantes experiències com siga possible per a explicar les dinàmiques actuals de
les relacions de poder, així com el rol dels llocs en els quals aquestes es
desenvolupen. Seran benvingudes investigacions sobre temes diversos de les
experiències quotidianes de les persones en diferents contextos i escales
geogràfiques, en espais urbans i rurals, que il·lustren la relació entre espais i
estructures de poder en una societat global que afronta reptes molt rellevants des
del punt de vista econòmic, social, polític i ambiental. Les comunicacions poden ser
teòriques, metodològiques o d'estudis de cas.
En conjunt la Conferència pretén construir un fòrum d'intercanvi d'idees i enfortir les
xarxes d'investigadors/as interessats/ades en qualsevol camp de la geografia del
gènere amb una mirada interseccional.
La llengua oficial de la Conferència serà l'anglès. L'enviament de resums en anglès
de les propostes de comunicacions (màxim 200 paraules) i de les paraules clau en
anglès (màxim 5) cal dirigir-los a 2016Genderbarcelona@gmail.com fins a l'11 de
març de 2016.
El cost de la inscripció és de 180 euros (90 euros estudiants) (inclou esmorzars i
coffee break dels dies 14 i 15 de juliol). La notificació de l'acceptació de les
comunicacions es realitzarà entre l'1 i 15 d'abril de 2016 i el període d'inscripció
del 18 d'abril al 31 de maig de 2016
Més informació en: http://ak-geographie-geschlecht.org/cfp-international-conferenceon-feminist-geographies-and-intersectionality-barcelona-14-16-july-2015/

3. XXVI Premi Internacional d’Investigació Victoria Kent
Tota la informació en:
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/cartel_xxvi_premio_victoria_kent.pdf
Els treballs hauran de versar sobre gènere, feminisme i dones des d'un àmbit
interdisciplinari.
El termini de presentació d'originals tindrà com data límit el 3 de febrer

4. Màster en Gestió de Polítiques d'Igualtat UC3M
L'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de Madrid
(Espanya) ha obert el termini de preinscripció per al Màster en Gestió de Polítiques
d'Igualtat UC3M curs 2016/2017 (començament a l'octubre 2016).
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Està disponible en 3 modalitats (Màster, Especialista i Expert) i es pot cursar a
distància a través del Campus Virtual des de qualsevol part del món i permetent que
cada persona adapte la formació al seu ritme.
Tota la informació en:
http://www.uc3m.es/ss/satellite/postgrado/es/detalle/estudio_c/1371210920178/1371
208865479/master_especialista_experto_en_gestion_de_politicas_de_igualdad

5. Weekly News from ATGENDER - 22 January 2016
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=5f7651a4c5&i=a74f480117

6. III Jornades Internacionals Dones, DD.HH. i Pau a Colòmbia
Ja podeu inscriure-us en les III Jornades Internacionals Dones, Drets Humans i Pau
a Colòmbia, que se celebraran els dies 19, 20 i 21 de febrer de 2016 a València, en
el Centre Cultural la Nau i el Col·legi Major Rector Peset. Per a inscriure-us, heu
d'emplenar el formulari que trobareu punxant ací i enviar-ho a la següent dirección
de correu electrònic: inscripcioniiijornadas@mesadeapoyo.com
També trobareu el programa previst de les Jornades, en les quals els dos temes
principals seran els avanços del procés de pau de Colòmbia i els drets de les
víctimes del conflicte armat a la Veritat, Justícia, Reparació i garanties de No
Repetició; i en les quals comptarem amb ponents de reconeixement internacional.
Aquestes jornades formen part de les activitats del projecte “Impulsant el
protagonisme de les dones en el procés de pau”, finançat per la Generalitat
Valenciana i que duem a terme actualment des d'ATELIER ONGD i la Taula de
Suport a la Defensa dels Drets Humans de les Dones i la Pau a Colòmbia.
Per a més informació, visita la pàgina Web http://mesadeapoyo.com/

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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