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1. IV SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA "De risas veladas y guiños
entretenidos". El ocio de la mujeres en la Modernidad
L’IUIEG col·labora en el IV SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA "De risas veladas
y guiños entretenidos". L'oci de les dones en la Modernitat, organitzat pel Dpto.
d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la
Universitat d'Alacant.
Dimarts, 24 de maig de 2016
Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant
2. Curs d'estiu: “Relaciones de Género y Nuevas Masculinidades”. Obert el
termini d'inscripció fins al 29 de juny. Universitat Autònoma de Madrid
6, 7 i 8 de juliol en Edifici El Pósito C/ Del Cura, 2. Colmenar Viejo. Madrid
Mitjançant el curs d'estiu es pretén, d'una banda, analitzar els patrons i conductes
que defineixen la masculinitat en el seu conjunt, així com les conseqüències
generals que suposa l'exercici de la mateixa per a la nostra societat. Paral·lelament,
se cerca, que de forma constructiva, es proposen nous models sobre masculinitats i
relacions de gènere des de l'òptica dels drets humans, que promoguen societats
més justes i equitatives, on dones i homes puguen ocupar tots els espais en les
mateixes condicions per al desenvolupament, exercici i aportació de les seues
capacitats.
Més informació: https://goo.gl/yzwdzw
3. IX Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles.
12 i 13 de maig en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat Autònoma de Madrid
Els dies 12 i 13 de maig tindrà lloc la IX Trobada d'Unitats d'Igualtat de les
Universitats Espanyoles, en el qual ens reunirem les i els representants dels òrgans
universitaris que, en cada universitat, ens encarreguem de les mesures orientades a
aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits universitaris. Es tracten d'unes
Jornades rotatives que se celebren anualment i són gestionades per diverses
universitats, sent la UAM, enguany, l'encarregada de la seua organització
L'objectiu general d'aquesta Trobada és avançar en el debat i la posada en comú
d'accions i realitzacions, d'universitats espanyoles i estrangeres, que permeten
millorar la situació de desigualtat existent entre dones i homes en la universitat.
Per a aquest objectiu hem dissenyat un sistema de treball que es desenvoluparà
mitjançant reunions en grup (Grups de Treball) que se centraran a analitzar i debatre
aportacions específiques (sobre la base de ponències, articles o altres materials)
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relacionades amb les següents àrees: estudis de gènere en grau i en postgrau,
recerca, violència de gènere i unitats d'igualtat.
Programa
i
altra
informació
a
través
http://encuentrounidadesigualdad2016.blogspot.com.es/

del

següent

enllaç:

4. Exposició: “El voto femenino en España”.
Del 5 al 29 de maig. Sala d'Exposicions del Districte de Retiro (Av. Ciutat de
Barcelona, 162)
En commemoració del 85 aniversari del sufragi femení a Espanya, aprovat en 1931
per les Corts Constituents de la Segona República, des de la Unitat d'Igualtat de
Gènere de la Universitat Autònoma de Madrid reten homenatge a totes les dones
que van lluitar per a conquistar el dret al vot. Per a açò, organitzan l'exposició “El
voto femenino en España”, que cedeix l'Institut de la Dona i per a la Igualtat
d'Oportunitats, la qual estarà oberta al públic del 5 al 29 de maig.
Més informació: https://goo.gl/rwksne
5. Suport a les sol·licituds de beca predoctoral
El GRC Creació i Pensament dels Dons (Creació i pensament de les dones) ofereix
suport científic a sol·licituds de beca predoctoral per a persones que reunisquen els
requisits de la convocatòria i tinguen un excel·lent CV, així com la intenció de
realitzar una tesi en la Universitat de Barcelona dins dels àmbits de recerca en el
qual es distingeixen les investigadores i investigadors sèniors del GRC, és a dir, els
estudis amb perspectiva de gènere en els següents camps:









Literatura antiga, medieval, moderna i contemporània, narrativa transmedial /
Art, cinema, còmic
Producció filosòfica de les dones
Teoria feminista moderna i contemporània
Estudis LGTBIQ / Polítiques del desig
Estudis culturals / Cultura popular
Estudis postcolonials / Comunitat, nació / Literatura migrant
Modernitat i postmodernitat / Deconstrucció / L'experiència contemporània del
temps
Traducció i estudis feministes

Les persones interessades han d'enviar un missatge amb el seu CV, nota mitjana de
grau o llicenciatura i de màster (si es té), i una breu descripció del seu projecte de
recerca a través del formulari de contacte abans del 20 de juliol de 2016.
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Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es

6. Weekly News from ATGENDER - 09 Maig
http://us2.campaignarchive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=31i66i4484&i=a74f480117
7. Xarrada Projecció Niñas, abuelas, guerreras y brujas. Miyazaki y sus
protagonistas
Virginia Rodríguez Herrero. Professora de la Universitat Cardenal Cisneros- adscrita
a la UCM
26 de maig, 19 h., Sala Polivalent del MUA
Més informació en: http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2016.html

8. I Congresso Internacional do Centre Interdisciplinari d'Estudos de
Gènere (CIEG)
Gender, women and feminist studies have contributed impressively to scientific
knowledge and opened up new ways to enhance equality and social justice. The
Congress will gather scholars from different parts of the world and from many
different institutions.
CIEG is the first research center in Portugal to be fully dedicated to Gender studies,
and it was recently classified as Excellent by the Fundação para a Ciência i
Tecnologia (FCT). This will be the first of many Congresses and scientific initiatives
that, we hope, will become a tradition throughout the years.
For further information please visit: http://ciegcongress2016.admeus.net/
or: http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/
9. Informes sobre prostitució
El Grup Antígona ha realitzat, en col·laboració amb la Fundació SURT, encarregat,
finançat i editat per l'Àrea de Qualitat ed Vida, igualtat i deportes de l'Ajuntament de
Barcelona, els estudis:
"Informe sobre la situació de la prostitució en la ciutat de Barcelona" Fundació SURT (2014), que pots veure en:
http://estatic.bcn.cat/dones/Continguts/Documents/DEF%20SURT_Informe%20prosti
tuci%C3%B3.pdf
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"Anàlisi de la normativa europea, estatal, autonòmica i local de la prostitució:
implicacions per a l'exercici de la prostitució en al ciutat de Barcelona" - Grup
Antígona (2014). En:
http://estatic.bcn.cat/dones/continguts/documents/estudi%20juridic%20Antigona.pdf
10. I JORNADA EN EDUCACIÓ LA TECNOLOGIA OBSTACLE O EINA PER A
la IGUALTAT? UMH
LLOC: Centre d’Investigació d'Estudis de Gènere de l'Edifici Innova, Sala Plató, 2ª
Planta
CAMPUS ELX UMH
Divendres, 13 de maig.
COMENÇAMENT: 09:00H Obertura oficial
Conferència Inaugural: "La pràctica de la coeducació en les aules de Tecnologia”
Ponent: Sra. Nuria Solsona, Universitat Autònoma de Barcelona
SESSIÓ DE MATÍ
COEDUCACIÓ, L'ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES EN EL SISTEMA
EDUCATIU
SESSIÓ DE VESPRADA
NOVES TECNOLOGIES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ADREÇA i ORGANITZACIÓ: Purificacion Heras González
CIEG, Vicerectorat d’Investigació i Innovació UMH; Unitat d'Igualtat de la UMH;
Grup ECULGE

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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