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1. COL·LOQUI INTERNACIONAL. Subjectes femenins en perspectiva: 
literatura i pensament 

4 - 5 de maig de 2017 

Facultat de Filosofía i Lletres. Edifici C. Saló de Graus 

Inscripció gratuïta en: aulafilosofia@ua.es 

Organitza: Departament de Filologia Catalana. Grup d'Investigació LIP (VIGROB-295) 

Col·labora: Facultat de Filosofia i Lletres. Aula de Filosofia de la Seu Ciutat d'AIicante . 

IUIEG 

Cartell 

Més informació: Díptic 

2. QÜESTIONS ACTUALS DE LA REFLEXIÓ FEMINISTA 

 

Oberta la inscripció al curs Qüestions actuals de la reflexió feminista, organitzat per l'Aula 

de Filosofia de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant.  

Coordina: Elena Nájera (Universidad d'Alacant). 

 

Dates del curs:  del 3 de   maig al 9 de juny de 2017 

 

Més informació i programa en el següent: enllaç 

 

3. VIII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s 

L'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat Autònoma de Madrid, per vuitè 

any consecutiu, organitza la VIII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s en temàtiques de 

gènere 2017, que se celebraran els dies 10 i 11 de maig de 2017. 

Aquesta activitat pretén abordar la situació actual quant a les recerques de gènere en l'àmbit 

universitari i identificar les oportunitats i dificultats que existeixen a l'hora d’investigacions en 

aquest tipus de temes. 

Més informació en la web IUEM 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://dfc.ua.es/es/imagenes/sujetos-femeninos/sujetos-femeninos.jpg
https://ieg.ua.es/es/documentos/congresos-y-seminarios/sujetos-femeninos.pdf
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2016-2017/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/cuestiones-actuales-de-la-reflexion-feminista.html
https://www.uam.es/UAM/VIII-Aula-de-Debate/1446728005094.htm?language=es&pid=1242667252943&title=VIII%20Aula%20de%20Debate%20de%20J%C3%B3venes%20Investigador@s%20en%20tem%C3%A1ticas%20de%20g%C3%A9nero%202017.
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4. V Simposi Internacional sobre Ideologia, Política i Reivindicacions en 
Llengua, Literatura i Cinema en Español 

 

15 -16 de desembre, 2017. Online 

 

Tota la informació es troba en el següent enllaç: 

http://www.csub.edu/tfernandez_ulloa/simposi5/ 
 

5. Oberta preinscripció Màster Universitari en Investigació Aplicada en 
Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 

 

L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano de la Universitat 

Jaume I de Castelló organitza el Màster Universitari en Recerca Aplicada en Estudis 

Feministes, de Gènere i Ciutadania. 8ª edició. Curs 2017/2018. 

Preinscripció primera fase fins al 23 de juny. 

Aquest màster té continguts sobre estudis interdisciplinaris de gènere, que et poden ser molt 

útils siguen cuales siguen els teus estudis anteriors o la teua actual professió. Tens 

diversos àmbits d'especialització en els quals pots realitzar el teu Treball Final 

de Màster (TFM): teoria feminista, art, literatura, sociologia, antropologia, psicologia, mitjans 

de comunicació... 

A més, la seua metodologia online et permetrà organitzar els teus estudis segons la teua 

disponibilitat. 

La virtualitat ofereix també la possibilitat de contactar amb persones de diferents llocs del 

món que comparteixen les seues experiències, inquietuds, projectes... el que resulta molt 

enriquidor per al seu estudiantado. 

 

Per a més informació pots visitar la web: http://www.if.uji.es/ 
O telefonar: +34 964 72 99 71 

 

6. Tercera Jornada d'Igualtat, Joventut i Violència de Gènere. 

La regidoria d’Igualtat de l'Excm. Aj. d'Oriola, presenta la  III Jornada d'Igualtat, Joventut i 

Violència de Gènere, que tindrà lloc el 2 de juny a la Universitat Miguel Hernández (Las 

Salesas), amb la finalitat de continuar amb la nostra línia de treball per a seguir el camí cap a 

societats més avançades des de la igualtat d'oportunitats i tracte. 

La programació prevista, comptarà amb una sessió inaugural d'especialistes i posteriorment es 

duran a terme quatre workshops, que precisen inscripció prèvia. Aquesta activitat està 

limitada a 150 persones per al correcte funcionament dels WORKSHOPS / TALLERS 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/simposio5/
http://www.if.uji.es/
tel:+34%20964%2072%2099%2071
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INTERACTIUS, i no té cost econòmic per a qui participe. A totes les persones assistents se'ls 

farà lliurament del llibre "Igualdad, Juventud y Violencia de Género" de l'Editorial Ende 

Més informació: https://tercerasjornadasig.wixsite.com/3jornadaigualdad 

7. JORNADES XVI Jornades Internacionals María Zambrano: La novel·la 

 

El Seminari María Zambrano, de la Universitat de Barcelona, organitza les XVI Jornades 

Internacionals María Zambrano: "María Zambrano: La novel·la" amb l’objectiu de reflexionar 

sobre diferents aspectes de l’obra de la pensadora. Les jornades proposen una anàlisi de 

l’escriptura de Zambrano en diàleg amb la historicitat i la temporalitat de la novel·la com a 

gènere literari. Hi intervindran, entre d’altres, Elena Laurenzi (ADHUC–Università del 

Salento), Antonio Castilla, Miguel Morey, Ana Rodríguez, Adolfo Sotelo (UB) i María 

Ortega (Universidad de Viena). Aquesta activitat, dirigida per Virginia Trueba amb la 

col·laboració del Centre ADHUC, s’emmarca dins el projecte TRAFILO FFI-2015-63828-P. 
 

 

Dimecres 3 i dijous 4 de maig de 2017 

Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona c/ 

Aribau 2 - 08007 Barcelona 

Organitza: Seminari María Zambrano (UB)  

 

Més informació:  http://www.ub.edu/cdona/es 

 

8. CICLE INTERNACIONAL DE CONFERÈNCIES. Les filòsofes: llocs del 
pensament i la transmissió 

 

El Seminari Filosofia i Gènere - ADHUC organitza el Cicle internacional de conferències 

"Llocs del pensament i la transmissió en l'obra de les filòsofes", una mostra de com 

pensadores del segle XX com María Zambrano, Carla Lonzi, Hannah Arendt o Simone Weil 

han plantejat el tema de la transmissió i, especialment, sobre les formes de transmissió 

practicades. Participen, entre d'altres, María Xosé Agra (Universidade de Santiago de 

Compostela), Emília Bea (Universitat de València), Adriana Cavarero (Università di Verona), 

M. Dolors Molas (Tàcita Muta - ADHUC) i investigadores i investigadors del Seminari 

Filosofia i Gènere - ADHUC com ara Fina Birulés, Stefania Fantauzzi, Àngela Lorena Fuster, 

Elena Laurenzi, Carmen Revilla, Rosa Rius o Edgar Straehle. 

 

Activitat amb reconeixement de crèdits.  

Més informació en seminarifilosofiagenere@gmail.com 

 

Dimecres 26 i dijous 27 d'abril de 2017 de 15h15 a 21h 

Sala de Juntes de les Facultats de Geografia i Història i Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ 

Montalegre 6-8 - 08001 Barcelona 

Organitza: Seminari Filosofia i Gènere - ADHUC 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://tercerasjornadasig.wixsite.com/3jornadaigualdad
http://www.ub.edu/cdona/es
mailto:seminarifilosofiagenere@gmail.com
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Més informació: http://www.ub.edu/cdona/es 

 

9. Gender and Popular Culture 

 

Gender and Popular Culture 

Library editors: Claire Nally and Angela Smith 

  

We convide proposals for monographs to be included in this new library for I.B.Tauris. 

  

The library is located within the visual culture list at I.B. Tauris, but has a number of clear 

links with other sèries and areas of study: film, television, art, cultural studies, literature, 

history and politics, and thus would engage closely with other I.B.Tauris titles, whilst 

nonetheless differentiating itself in a number of ways (many of our forthcoming monographs 

represent the first theoretical analysis of their subject). 

  

Whilst gender is a heavily theorised subject, our library focuses on the work of innovative 

scholarly practice sota that in many ways the monographs we would hope to commission 

llaure the first of their kind. We anticipate monographs which would be of relevance to a wide 

variety of disciplines related by the common theme of gender. 

  

The titles in the library llaure the work of both established and emerging academics in a 

variety of disciplines who llaure analysing gender in relatively unexplored areas.  These 

innovative and avant-garde titles would enhance the existing catalogue of I.B. Tauris. Each 

monograph would be 70,000 words in length, and include a general introduction by the sèries 

editors to ensure that the links between the titles remain explicit. 

  

Whilst being emphatically interdisciplinary, the 'visual culture' list allows for critical texts 

focusing on gender that would prove interesting to a wider range of readers in acadèmia and 

beyond, and catering to an international audience. 

Recently accepted titles include studies of gender in TV news technology; masculinity and 

postfeminism; steampunk and gender; and representations of the single mother in popular 

cinema. Forthcoming publications include an exploration of the homosexuality in early 

cinema, an edited collection which explores gender and austerity in film, gender in US tv 

crime drama, and masculinities in contemporary sci-fi cinema. 

  

In the first instance, we convide 500-word summary proposals to be sent to both co-editors 

(claire.nally@northumbria.ac.uk and angela.smith@sunderland.ac.uk) by 3rd July 2017. 

 

 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.ub.edu/cdona/es
mailto:claire.nally@northumbria.ac.uk
mailto:angela.smith@sunderland.ac.uk
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10. Mulheres, palcos e letras: evocando os 150 anos do nascimento de 
Mercedes Blasco 

 

Chamada Per a Trabalhos - Historiae - vol. 8 .Dossiê Nº 3 

«Mulheres, palcos e letras: evocando os 150 anos do nascimento de Mercedes Blasco» 

 

Organitzadores: Drª. Isabel Lousada (Universidade Nova de Lisboa – Centre Interdisciplinari 

de Ciências Sociais – CICS.NOVA-FCSH/NOVA/ Centro de Literaturas i Cultures Lusófonas 

i Europeias – CLEPUL/UL), Drª Rosa Fina (Universidade Nova de Lisboa – Instituto de 

Historia Contemporánea -IHC-FCSH/NOVA / Centro de Literaturas i Cultures Lusófonas i 

Europeias – CLEPUL/UL), Drª. Fátima Mariano (Universidade Nova de Lisboa – Instituto de 

Historia Contemporánea - IHC-FCSH/NOVA) 

https://www.seer.furg.br/hist/announcement/view/129 

11. GÈNERE, EDUCACIÓ I CIUDADANIA: CONEIXEMENT, ABSÈNCIES I 
(IN)VISIBILITATS 

Cridada per a l'enviament de manuscrits – Dossier Temàtic ex æquo, nº 36, 2017 

GÈNERE, EDUCACIÓ I CIUDADANIA: CONEIXEMENT, ABSÈNCIES I 

(IN)VISIBILIDADES  

Coordinadores: Cristina Coïmbra Petxina de pelegrí – Facultat de Psicologia i Ciències de 

l'Educació de la Universitat de Coïmbra; Centre d'Estudis Interdisciplinaris del Segle XX 

(CEIS 20), Portugal 

Teresa Alvarez – Centre d'Estudis de les Migracions i Relacions Interculturals (CEMRI) de la 

Universitat Oberta, Portugal 

Joanna Ostrouch-Kaminska - Facultat de Ciències Socials, de la Universitat de Warmia i 

Mazury en Olsztyn, Polònia 

  

Data per a l'enviament d'articles: 15 de maig de 2017  (a publicar al novembre de 2017)  

L'enviament dels articles haurà de realitzar-se amb escrupolós compliment de les normes 

presentades en http://www.apem-estudos.org/en/page/submissao-de-artigos, fins al 15 de 

maig per a apem1991@gmail.com, a cura de Cristina C. Petxina de pelegrí (Universitat de 

Coïmbra), Teresa Alvarez (Universitat Oberta) i Joanna Ostrouch-Kaminska (Universitat de 

Mazury i Warmia en Olsztyn). 

 

 

Una cordial salutació, 

Un cordial saludo. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.seer.furg.br/hist/announcement/view/129
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INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/

