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1. Conferència de l'escriptora Laura Freixas “De cómo quise ser escritor,
pero me convertí en escritora”
L’IUIEG se suma a la iniciativa de la Biblioteca Nacional de celebrar el "Dia de les
escriptores" (17 d'octubre), amb la conferència a càrrec de l'escriptora Laura Freixas “De
cómo quise ser escritor, pero me convertí en escritora””.




Data: dilluns, 17 d'octubre de 2016.
Hora: 10.00
Lloc: sala de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres III de la Universitat
d'Alacant.

Organitza: Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant.
Col·labora: Comissió d'Igualtat–Observatori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat d'Alacant.
Cartell de la conferència
2. Seminari "Identitats i trajectòries. Les edats de les dones"
El Seminari "Identitats i trajectòries. Les edats de les dones", organitzat per Tàcita Muta, del
GRC Creació i Pensament de les Dones (CiPD) i el Centre de Recerca Teoria, Gènere i
Sexualitat (ADHUC), i coordinat per Maria Dolors Molas i Cristina Yúfera, abordarà en
diferents ponències la qüestió de les edats de les dones. Especialment, la concepció i les
representacions de la vellesa femenina en diferents períodes històrics, des de l'Antiguitat fins
a l'actualitat, parant esment també en aspectes com la viduïtat i les experiències femenines
davant la mort. A més, en el curs del seminari, l'actriu Teresa Matas Reixach llegirà una
selecció de textos sobre la vellesa.
Dissabte 8 d'octubre de 2016
Sala de reunions de la Biblioteca de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història, UB
C/ Montalegre, 6-8 - 08001 Barcelona
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es
3. Vídeopresentació del diploma CUERPO Y NARRATIVIDAD: ESCRITURA
PERFORMATIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
L'Institut d’Investigacions Feministes de la Universitat Complutense de Madrid presenta en
vídeo el nou Diploma de Formació Contínua CUERPO Y NARRATIVIDAD: ESCRITURA
PERFORMATIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
El vídeo es pot veure en l’enllaç següent: https://youtu.be/7pnqwefrmxc
Tota la informació del nou diploma es troba en la pàgina web institucional de la UCM:
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/informacion-general
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4. Oberta la Convocatòria de beques per a ajuda a la matrícula del Màster
en Estudis de la Diferència Sexual del Centre de Recerca Duoda de la
Universitat de Barcelona.
Si t'interessa el coneixement viscut i creat en femení i en masculí lliures, saps que el que
cerques per a seguir aprenent no és un programa més que afegir als títols que ja tens.
Probablement cerques un mestratge de llibertat sobre el saber mateix. El mestratge de llibertat
permet fer la cosa apropiada en situacions noves amb la llibertat que servisca cada vegada.
Permet fer coses impròpies perquè siguen apropiades. És la valentia d'exposar-se en nom
propi de manera impròpia. És un més pel que fa als sabers consolidats, un desafiament obert
als sabers.
Aquest màster és un programa a mesura, basat en la relació personalitzada, que es pot cursar
sencer o per mòduls, tant online com, en part, en presència.
Canvia la teua vida, vine al Màster de Duoda!
http://www.ub.edu/ubtv/video/duoda-master-en-estudis-de-la-difrencia-sexual
El període de preinscripció és fins al 30 d'octubre.
El període de matrícula, des d'ara fins al 30 de novembre de 2016.
El correu de contacte és: duoda@ub.edu

5. Publicació: “La brecha de género española se reduce en lo económico y
aumenta en lo político
World Economic Forum The Global Gender Gap Report 2015. Sèrie: Insight Report,
Ginebra, World Economic Forum, 2015, 377 p.
El Fòrum Econòmic Mundial va publicar per primera vegada aquest “Informe sobre la brecha
de género” en 2006, i a mesura que ha anat acumulant dades anuals, ha pogut identificar i
examinar tendències relatives a la igualtat entre dones i homes tant a escala estatal com a
internacional. Per a entendre el document, cal saber que mesura diferències, no nivells; que
analitza variables de resultat ('outputs'), no insumos ('inputs'); i que classifica els països en
funció de la seua igualtat de gènere, no del grau d'apoderament femení. Utilitza catorze
indicadors, agrupats en quatre subíndexs: participació econòmica i oportunitats, èxit educatiu,
salut i esperança de vida, i capacitat de decisió política. La mitjana aritmètica d'aquests
constitueix l'indicador global.
Més informació: enllaç
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6. [Gendered Innovations] EU Gender Summit Registration
Gender Summit 9 Europe
8-9 November 2016
Brussels, Belgium
Més informació: enllaç
Una cordial salutació,
Un cordial saludo.
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN D'ESTUDIOS DE GÉNERO

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig .
Ap. 99 03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

