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1. Segona Circular XVIII Col·loqui Internacional de l'AEIHM
La segona circular del XVIII Col·loqui Internacional d'AEIHM (Associació
Espanyola d’Investigació d'Història de les Dones), porta per títol: “Autoritat,
poder i influència: Dones que fan Història” i se celebrarà a Saragossa a
l'octubre de 2016.
El termini de proposta de comunicacions és el 15 de març. El límit de lliurament
dels textos de les comunicacions s'ha ampliat al 30 de maig.
Tota la informació en la nostra web: http://aeihm.org/actividades/2a-circularxviii-coloquio-internacional-de-aeihm-autoridad-poder-e-influencia-mujeres
2. Trobada poètica amb Elizabeth Paillat
Autora de: Vents dominants (2014) i Tourbillon (2015).
Dimarts 8 de març
11:30-12:30 h.
Sala MARIO BENEDETTI
L'autora presentará la seua obra i parlarà sobre poesia i creació poètica.
3. IV XORNADA UNIVERSITÀRIA GALEGA EN XÉNERO.
IV XORNADA UNIVERSITÀRIA GALEGA EN XÉNERO. PERSPECTIVA DE
GÈNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. 15 de juliol de 2016 en el
Campus de Santiago de Compostel·la. USC
Des de l'any 2013, les oficines/unitat d'igualtat de les tres universitats gallegues
vénen col·laborant en la realització de la Xornada Universitària Galega en
Xénero, punt de trobada per al seu personal docent investigador que treballa
amb perspectiva de gènere.
En aquesta quarta edició, sota el lema Perspectiva de género en la docencia
universitaria, se centren en la pràctica docent i s'obri la convocatòria al personal
docent investigador de fora de l'àmbit del sistema universitari gallec.
Comitè organitzador: Eva Aguayo Lorenzo (Coordinadora de l'Oficina
d'Igualdade de Xénero, Universidade de Santiago de Compostel·la); Ana
Jesús López Díaz (Directora de l'Oficina para a Igualdade de Xénero,
Universidade da Coruña); Anabel González Penín (Directora de la Unidade de
Igualdade , Universidade de Vigo)
Informació en:
http://www.usc.es/es/servizos/oix/modules/news/news_0054.html
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4. Conferencia “La investigació feminista des de la Història Moderna”
Dimecres 9 de març de 2016
Hora: 20:15h.
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4.
Conferencia “La investigació feminista des de la Història Moderna” a càrrec
d'Inmaculada Fernández Arrillaga, Professora del Departament d'Història
Medieval, Història Modernes i CC i TT historiogràfiques.
Organitza: Seu Universitària Ciutat d'Alacant i Institut Universitari d’Investigació
d'Estudis de Gènere de la UA.
5. La dona en el segle XXI. Un arbre en creixement.
Des d'Estudiants per la Igualtat-EpI us convidem a la xarrada que tindrà lloc el
pròxim dia 7 de març a les 10:15 en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i
Lletres amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Participaran María José Rodríguez, directora de la Unitat d'Igualtat de la UA;
Rosa Peris, Exdirectora de l'Institut Nacional de la Dona i Marina Marroquí,
Presidenta de l'Associació Il·licitana contra la Violència de Gènere
La xarrada l'obrirà el Degà de la nostra Facultat, Juan Mesa.
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6. Programa de les Jornades “Residus emocionals”
Es publica el programa definitiu de les jornades internacionals “Residus
emocionals: Règims i dissidències afectives en el món modern”,
coorganitzades pel Centre Dona i Literatura i el CCCB, que tindran lloc del 15 al
17 de març de 2016.
Les jornades proposen un diàleg entorn dels conceptes i experiències
associades als “residus emocionals”, tant en relació amb el seu caràcter
marginal respecte dels règims emocionals hegemònics, com en el seu
resignificació mentre que projecte polític i gestor de dissidències afectives. Les
conferències aniran a càrrec de Jo Labanyi (New York University), qui oferirà
un repàs crític de la teorització recent de l'afecte i la seua relació amb les
teories del posthumano, i d'Eloy Fernández Porta (Universitat Pompeu Fabra),
la seua intervenció tractarà sobre les polítiques del sentiment inefable. La
revista452ºF organitza una taula redona sobre “Pensar l'afecte des de la cultura
i l'art” amb la participació de Rodrigo Andrés, María Teresa Vera Rojas i
Katarzyna Paszkiewicz. A més, tindrà lloc la presentació del llibre Engaging the
Emotions in Spanish Culture and History, amb intervencions de Luisa Elena
Delgado, Pura Fernández i Jo Labanyi, editors del llibre, juntament amb
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Antonio Monegal. El programa es completa amb les comunicacions
d'investigadores i investigadors d'universitats d'Europa i Amèrica.
Les jornades s'emmarquen dins del projecte d’investigació “Teoria de les
emocions i el gènere en la cultura popular del s. XXI”. Assistència oberta a
totes les sessions, inclosa la del CCCB. S'ofereix també la possibilitat de
certificat; en aquest cas s'haurà de realitzar la inscripció gratuïta
en cdona@ub.edu fins al 13 de març de 2016 i assistir a totes les sessions.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es
7. Proud In Europe? LGBTI Emancipation in Comparative Perspective
August 4-5, 2016, University of Amsterdam, The Netherlands
This conference covers a wide range of relevant topics related to LGBTI
emancipation, which will be addressed in no less than 24 panels and several
key notes.
We llaure pleased to announce that Atria organizes panell 14, “Habite labels or
no labels? An interdisciplinary panell on “creating space” for gender
ambivalence and diversity”.
We kindly convide you to contribute!
Deadline for abstract submission (up to 300 words): March 31, 2016.
For habite relevant dates and further information, see the call below.
http://aissr.uva.nl/research/externally-fundedprojects/sites/content13/europride/europride.html
8. Novetats bibliogràfiques en temàtica de gènere
http://www.siis.net/es/documentacion/novedades/?boletin_area=5
9. Gender equality in focus
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/newsletter_no.17__29_february_2016.pdf

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