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1. Folles littéraires: folies lucides. Les états border-line du genre et ses
créations
Data: 8 i 9 de novembre 2016
Lloc: Université Sorbonne Nouvelle, París 3
Organitzadores:
Mireille Calle-Gruber (Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Sarah-Anaïs Crevier Goulet (Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Andrea Oberhuber (Universitat de Montreal)
Maribel Peñalver Vicea, professora del departament de Filologies
Integrades (àrea de Filologia Francesa) i integrant de l’IUIEG de la
Universitat d’Alacant.
Col·labora: Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere.
Programma
https://ieg.ua.es/va/congressos-i-seminaris/congressos.html
Folles littéraires: folies lucides. Les états border-line du genre et ses créations

2. Monogràfic 'Género y Educación'
La Revista Contextos Educativos editarà pròximament un monogràfic titulat
“Género y educación”, coordinat per la Dra. María Ángeles Goicoechea
Gaona (Universitat de La Rioja) i la Dra. Olaya Fernández Guerrero (UNED),
que es correspondrà amb el número 21 (2018).
Aquest monogràfic aposta per recopilar articles inèdits referents a la
investigació produïda en els últims anys entorn de la coeducació, en general, i
propostes didàctiques per a desenvolupar-la en els centres educatius de
qualsevol nivell. Així mateix pretén exposar pràctiques per al foment de la
igualtat de gènere en diferents contextos educatius Tots els articles d'aquest
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monogràfic, dirigits a les dues seccions de la revista: recerca i experiències,
hauran de comptar amb una perspectiva de gènere explícita.
Les persones interessades a participar en aquest monogràfic poden presentar
la seua proposta abans del 30 de novembre de 2016, a través de la plataforma
habilitada per a tal fi: https://publicaciones.unirioja.es/revistas/contextos
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/announcement/view/15

3. EXPOSICIÓ i JORNADES. Trobades entorn del viure gitano: gènere,
memòria, economia, llocs
En el marc del projecte de recerca "Noves visions de la comunitat / Noves
identitats, gitanes, híbrides i sexualitzades", vinculat al Centre de recerca
Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC), es presenta a la Fundació Antoni Tàpies
un programa d'exposició i trobades entorn del viure gitano, amb la implicació
d'activistes, investigadores i investigadors, documentalistes i artistes, que
treballaran al voltant de la qüestió del gènere, l’habitatge i els assentaments,
les formes de recollir memòria i les economies del treball gitano. Hi
intervindran, entre d'altres, María Carrasco, Demetrio Gómez i Iñaki Vázquez
(activistes d'organitzacions romanís), Veus Gitanes / Romane Glasura
(associació de dones romanís), Eva Cruells (documentalista), Alejandra Riera i
Pedro G. Romero (artistes), Nieves Ibeas (Universidad de Zaragoza), juntament
amb investigadores i investigadors d'ADHUC Rodrigo Andrés, Pablo Cáceres,
Joana Masó, Adina Mocanu i Marta Segarra.

Del 25 al 27 d'octubre de 2016
Fundació Antoni Tàpies, c/ Aragó 255 - 08007 Barcelona
Organitzen: Fundació Antoni Tàpies, Centre de recerca ADHUC i Projecte de
recerca Noves visions de la comunitat / Noves identitats gitanes, híbrides i
sexualitzades (Ministerio de Economía y Competitividad)
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Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

4. Convocatòria de beques Duoda, curs 2016-2017
Oferim 4 beques parcials d'ajuda a la matrícula del Màster en Estudis de la
Diferència Sexual del Centre de Recerca Duoda de la Universitat de Barcelona.
L'import de cadascuna de les ajudes econòmiques és de 300 euros i s'oferirà a
persones interessades a cursar, complet, el primer o el segon curs del Màster
en Estudis de la Diferència Sexual o el Diploma de postgrau “La pràctica de la
diferència”
Requisits per a la sol·licitud:
1. Enviar por correu electrònic duoda@ub.edu
• Currículum Vitae breu
• Carta de motivació (interès pel tema, situació econòmica, treballa?...)
Indicant si optes a matrícula de màster o de postgrau (veure informació
adjunta y programa)
2. Enviar per correu certificat (a Duoda Centre de Recerca de Dones. UB. c/
Adolf Florensa 8, 08028 Barcelona) o correu electrònic, la documentació
requerida per a formalitzar la matrícula:
• Dues fotografies grandària carnet originals (escanejades o digitals)
• Còpia escanejada del DNI o passaport en cas de persones estrangeres
• Còpia compulsada (autenticada) del títol universitari
Per a conèixer el programa, els requisits que ha de complir la documentació
i realitzar la preinscripció (si és que no l’has fet anteriorment) al Màster en
Estudis de la Diferència Sexual, pots consultar en la web de DUODA:
http://www.ub.edu/duoda/web/ca/cursos/6/
Termini de la convocatòria: del 5 al 29 d’octubre de 2016.
Las beques s’atorgaran per a matrícula de curs complet (no per a matrícula per
mòduls).
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5. Convocatòria de comunicacions: Congrés El Corredor Mediterráneo:
un espacio común entre regiones.
El Congres "El Corredor Mediterráneo: un espacio común común entre
regiones",

se

emmarca

dins

del

Campus

d’Excel·lència

denominat

CAMPUSHABITAT5U, format per les 5 universitats públiques valencianes.
Ja està obert el termini per a enviar comunicacions al congrés.
Data límit: 12 de novembre
Enviament de comunicacions a: secretaria@ corredormediterraneo.es
Mes informació en: http://www.corredormediterraneo.es/
6. JORNADES: Dolor de ser y no ser tú: desig
Les VI Jornades Marçalianes, amb el títol "Dolor de ser i no ser tu: desig", se
celebraran al llarg del mes de novembre, amb un programa que combina una
trobada científica a Cambridge amb les activitats culturals que tindran lloc a
Barcelona. La jornada científica, coordinada per Marta Segarra (CNRS /
Universitat de Barcelona), Brad Epps i Natasha Tana (University of Cambridge),
abordarà la qüestió de la sexualitat, el desig, la seducció i la dissidència
corporal a l'obra marçaliana. Hi intervenen Marta Font i Helena González
(ADHUC), Maria Sevilla (Universitat de Barcelona), Elisenda Marcer (University
of Birmingham), Dominic Keown (University of Cambridge), Helena Buffery
(University College Cork) i Heura Marçal (Fundació Maria-Mercè Marçal). El
programa cultural, que tindrà lloc a Barcelona, ha estat coordinat per Mireia
Calafell, Marta Font i Heura Marçal. Inclou una exposició de set joves artistes
com ara Ruth Cepedano, Andrea Torres Balaguer i Mateu Targa; un concert de
Meritxell Gené; i un recital en què quinze poetes llegiran versos de Marçal en
diàleg amb la poètica pròpia (entre els quals hi ha Míriam Cano, Eduard
Escoffet, Sònia Moll, Josep Pedrals i Blanca Llum Vidal). Està prevista també la
presentació de dos llibres: un dietari de Josefa Contijoch i una antologia de
poemes traduïts al castellà per Neus Aguado.
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Entrada lliure a la jornada científica a Cambridge, prèvia inscripció a:
https://jornadesmarcalianes.eventbrite.com
Novembre de 2016
Barcelona / Cambridge
Organitzen: Departament d'Espanyol i Portuguès (University of Cambridge),
Centre de recerca ADHUC (UB), Laboratoire d'Études de genre et sexualitéLEGS (CNRS) i Fundació Maria-Mercè Marçal

Més informació: http://www.ub.edu/cdona/
7. Atgender. Calls for Papers & Announcements
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=496d157bc8&e=a74f48011
7
8. Lectora 22: Dossier sobre feminismes transnacionals indígenes
S'acaba de publicar el número 22 de Lectora: revista de dones i textualitat.
Aquest número inclou un dossier, editat per Yi-Chun Tricia Lin, dedicat a les
manifestacions del feminisme indígena en països tan diversos com Taiwan,
Colòmbia, Finlàndia o Canadà, titulat Transnational Indigenous Feminisms. El
dossier presenta treballs d'Amanda DiGioia, Jolan Hsieh, Coro J.A. Juanena,
Jo-Ann Lee, Myriam Sánchez i Ana Valero Rey, a més d'una secció dedicada al
llegat de l'activista indígena Menominee Ingrid Washinawatok El-Issa,
assassinada per les FARC a Colòmbia en 1999, que recull textos de la pròpia
Washinawatok, Sandra Álvarez i Susana Cáceres. La secció miscel·lànea
aplega treballs sobre crítica cervantina escrita per dones, reescriptures
modernes de The Tempest, el perfil de Hannah Arendt com a educadora i el
projecte feminista de la revista Artes y Letras de Nova York a principis del segle
XX, entre altres. La revista també reuneix les seccions habituals de ressenyes i
creació, on es publica per primera vegada l'obra Translúcid@ de la dramaturga
mexicana Elena Guiochins, presentada i editada per Rafael M. Mérida Jiménez.
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Més informació: http://www.ub.edu/cdona
9. Oberta inscripció gratuïta| Congrés Nous Usos del Temps
El temps és una dimensió fonamental per a l’organització de la vida a la
societat.
Donat que el temps contribueix al benestar de les persones i al
desenvolupament econòmic i social, s’han de buscar noves formes per a
redistribuir-lo.
Amb aquest objectiu, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana organitza aquest congrés, que reunirà
especialistes

de

diverses

universitats

espanyoles,

administracions

i

organitzacions per a analitzar els canvis en el valor cultural dels usos del temps
i reflexionar sobre els reptes que planteja aconseguir una major inclusivitat,
cohesió social i igualtat de gènere, així com una millor qualitat de vida i
benestar per a totes les persones.
Et convidem al Congrés “Nous usos del temps per a la inclusió i la cohesió
social”, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de novembre de 2016 a Vila-real
(Castelló) per a dialogar en conjunt, reflexionar i intercanviar coneixements i
experiències.
Web del Congrés: http://blogs.uji.es/noususosdeltemps/es/
Inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMkAujIxTZHxJACp22zughf2KnczCRG7UhS7Jb3LL6P671g/viewform?c=0&w=1

Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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