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1. Jornada HORIZONTE 2020 

El Parc  Científic d'Alacant de la Universitat d'Alacant, convida a assistir a la presentació de 

la “GUIA GUÍA para la preparación técnica y administrativa de propuestas HORIZON 

2020”, projecte coordinat per la Fundació  Parc Científic de la Universitat de València   per a 

la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, i patrocinat per la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que  tindrà lloc dimarts que ve 20 de desembre de 

9.30 a 11.00 hores en el Parc Científic d'Alacant (Sala Ernest Lluch de la Facultat 

d'Econòmiques de la Universitat d'Alacant).  

Més informació: https://pca.ua.es/es/guia-horizon2020.html 

 

https://uaparc.ua.es/es/horizonte2020.html 

2. Andrew W. Mellon Foundation Postdoctoral Fellowship in Women’s 
History 

The New-York Historical Society is now accepting applications for two part-time 

predoctoral fellowships and one full-estafe postdoctoral fellowship in Women's History. 

Deadline for all fellowships: January 6, 2017 

Andrew W. Mellon Foundation Postdoctoral Fellowship in Women’s History 

Hired for a two-year term, one postdoctoral fellow will work as a public historien and 

intellectual coordinator for the New-York Historical Society’s Center for Women’s History. 

The ideal candidate will have a strong scholarly interest in women’s history and some 

experience in public history. The fellow will participate in developing programming and be 

deputized to operate certain projects independently. Applicants for the Mellon Postdoctoral 

Fellowship must have the PhD in hand by the estafe of appointment. The postdoctoral fellow 

will be in residence as a full-estafe staff member with a stipend of $50,000 per year with full 

benefits. This fellowship will last from September 1, 2017 through August 30, 2019. 

Andrew W. Mellon Foundation Predoctoral Fellowships in Women’s History 

The two recipients of the Andrew W. Mellon Foundation Predoctoral Fellowship in Women's 

History should have a strong interest in the fields of women’s history and public history. They 

must be currently enrolled students in good standing in a relevant PhD program in the 

humanities. The  Predoctoral Fellows will be in residence part estafe at the New-York 

Historical Society for one academic year, between September 1, 2017 and June 29, 2018, with 

a stipend of $15,000 per year. This position is not full estafe and will not receive full benefits. 

Further information here: http://www.nyhistory.org/library/fellowships or contact 

fellowships@nyhistory.org. 

mailto:iuieg@ua.es
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3. Deadline esteneu - Call for Abstracts - II European Conference on 
Domestic Violence 

Informació en l’enllaç següent: https://eventi.unibo.it/convegno-metra2017 

4. II EDICIÓ PREMI ADHUC EN ESTUDIS DE GÈNERE I SEXUALITAT  

Els  treballs lliurats per a la convocatòria, que han de ser rigorosament inèdits (és a dir, que no 

s'hagin fet accessibles al públic en cap mitjà) i redactats en llengua espanyola, tindran una 

extensió total d'entre 150 i 220 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els  espais en blanc) 

cadascuna. No s'acceptaran volums col·lectius, recopilacions d'articles ni tesi doctorals, o 

altres treballs acadèmics que no hagin estat transformats en un assaig. 

El premi és resoldrà el març de 2017. La resolució és comunicarà personalment a la persona 

guanyadora i és farà pública a través de la web, així com d'aquells canals públics que és 

considerin adequats. La persona que rebi el premi és compromet a acceptar els termes del 

contracte proposat per Icària editorial. 

 Termini de lliurament d'assajos: 15 de desembre (en format electrònic) 

 Premi: consisteix en la publicació de l'assaig premiat a la Sèrie "Dones i cultures" 

d'Icària Editorial. 

 Organitza: Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament dels Dons (Universitat de 

Barcelona).  
Consulteu els bases de la convocatòria i la forma de formalització del lliurament. 

5. Presentació del llibre de María-Milagros Rivera Garretas, Emily 
Dickinson 

María-Milagros Rivera Garretas, Emily Dickinson. Madrid, Sabina editorial, 2016. Edició 

bilingüe amb traducció a l’anglès de Laura Pletsch-Rivera. Il·lustracions de Mariana Laín. 

126 pàg. 11.50 € 

 

Amb: 
 

Ana Mañeru Méndez, Sabina editorial 

María-Milagros Rivera Garretas, autora del llibre 

Marta Vergonyòs Cabratosa, artista 

 

A la: 

Llibreria Pròleg, dimecres 21 de desembre de 2016, a les 19,30 hores 

c/ Sant Pere Més Alt, 46 

Barcelona 

 

 

mailto:iuieg@ua.es
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Emily Dickinson va necessitar fer una revolució poètica per poder dir inequívocament i amb 

exquisida precisió el que havia de ser dit per ella, que és la sexualitat i l’amor que ja són 

mística: sexualitat i amor que són experiència espiritual de la sensualitat màxima i de la 

màxima tendresa, tendresa que ve de la dissolució i l’oblit del jo en l’entrega. 

Per saber-ne més: www.sabinaeditorial.com  

 Entrada lliure 

 www.ub.edu/duoda/  

http://www.ub.edu/duoda/web/es/textos/10/176/  

 

6. Oberta la matrícula del diploma universitari CUERPO Y NARRATIVIDAD: 
ESCRITURA PERFOMATIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Més informació en aquest enllaç 

7. SheScience. Ciència amb perspectiva de gènere 

La Unitat d'Igualtat  de la Universita de València invita a la presentació de SheScience, nou 

número de la revista Mètode sobre ciència amb perspectiva de gènere que tindrà lloc el proper 

dimecres 21 de desembre al va salar d'actes del Palau  de Cerveró, 19 hores. 

 

L'acte comptarà amb una taula institucional formada per Martí Domínguez, director de la 

revista Mètode; Capitolina Díaz, catedràtica de sociologia de la UV; Pilar Campins, 

vicerectora d'Investigació i Política Científica; Carmen Vetla, secretària d'Estat en 

Investigació, Desenvolupament i Innovació i Esteban Morcillo, rector de la UV. 

 

Tot seguit, Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat presentà la professora-

investigadora del CSIC Eulalia Pérez Sedeño que impartirà la conferència "Quan el sexe 

importa". 
Més informació: http://www.uv.es/igualtat 

Presentació 

8. CEMHAL. Revista Historia de las Mujeres. Lima, No. 169, desembre 2016-
gener 2017. 

http://cemhal.org/ 

9. LLIBRE “Cossos d'escàndol. Celebritat femenina en el fin-de-siècle 

 

 

Isabel Clúa (Universidad de Sevilla), investigadora del Centre de recerca Teoria, Gènere, 

Sexualitat (ADHUC), és l'autora de Cuerpos de escándalo. Celebridad femenina en el fin-de-

siècle, publicat les dones d'espectacle de l'Espanya d'entresegles aprofiten la seva presència a 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.sabinaeditorial.com/
http://www.ub.edu/duoda/
http://www.ub.edu/duoda/web/es/textos/10/176/
http://helveticasescueladeescritura.com/diploma-ucm-cuerpo-y-narratividad-escritura-performativa-y-perspectiva-de-genero/?_mrMailingList=28&_mrSubscriber=1281
http://www.uv.es/igualtat
http://www.uv.es/igualtat/webnova2014/shescience.jpg
http://cemhal.org/
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l'espai públic per subvertir els estereotips decimonònics sobre la feminitat. Emmarcades en 

l'univers de frivolitat i erotisme que caracteritza la cultura popular de l'època, on són objecte 

de les fantasies masculines i capitalistes sobre el consum del cos femení, artistes com Carolina 

Otero o Tórtola Valencia utilitzen aquest imaginari, ja sigui de forma irònica o paròdica, des 

de l'alteritat i la diferència, per anar més enllà dels escenaris i convertir-se en subjectes amb 

independència econòmica i un espai d’agentivitat propi. De la mateixa manera, la seva 

teatralització del fet nacional i racial amb finalitats promocionals obre interrogants al voltant 

de l'autenticitat i les relacions centre/perifèria i metròpolis/colònia. 

 

Més informació: a la col·lecció Mujeres y culturas (Icaria, 2016). Aquest volum analitza com  

www.ub.edu/cdona 

10. New Issue of AG-AboutGender on line 

 
AG About Gender - International journal of gender studies has just published its latest 
issue (vol.5 num. 10) 
at http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis                                                
  
The title is Gender and religions. Freedom, identity and limits edited by Orsetta Giolo 

(University of Ferrara, Italy) and Laura Scudieri (University of Genoa, Italy). 
 
We convide you to visit our web site to view articles and items of interest. Thanks for the 
continuing interest in our work. 
Best wishes, 
AG AboutGender Editorial Boar 
 

 

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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