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1. CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE TRES AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ
D'EXPOSICIONS, EN CONCEPTE DE MATERIALS I LA PUBLICACIÓ DEL
CATÀLEG
Publicació en el BOUA de 9 de maig de 2017
Destaquem que el barem valora amb fins a 1 punt la integració d'una perspectiva de
genere.
2. Butlletí d'Actualitat de I+D+I de les Universitats Públicas Valencianes.
Maig 2017.
-Aborden la qüestió musulmana des de la perspectiva de joves estudiants:
http://inforuvid.com/index.php?edi=2178&amb=7435&sec=34
-La mestra d'Educació Física augmenta la seua presència en els manuals
d'Educació Primària: http://inforuvid.com/index.php?edi=2178&amb=7425&sec=32
3. Jornada Mobilitat i Gènere
La Càtedra Transport i Societat, promoguda per la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, organitza la
“Jornada Mobilitat i Gènere” que tindrà lloc el pròxim dia 15 de maig de 2017, de
9:30 a 14:00 hores, a la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de
Camins, Canales i Ports (Edifici 4H). Universitat Politècnica de València.
Tota la informació en: http://www.transporteysociedad.es/
4. Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat. 11a
edició. Universitat Jaume I - Fundació Isonomia
Tota la informació en: web informativa

5. Convocatòria del Premi Amparo Pedregal del Principat d'Astúries.
El Principat d'Astúries ha convocat un Premi Empare Pedregal de la creació literària i
a la investigació en Estudis de Dones i de Gènere. Sens dubte és una iniciativa
fastàstica que honra, a més, la memòria, l'esforç i treball perl a igualtat d'Amparo
Pedregal, presidenta que va ser de l'AEIHM.
En la convocatòria, del 4 de maig passat, s'estableixen dues línies d'actuació:
1. Línia primera: destinada a impulsar i fomentar la creativitat literària de les dones
mitjançant la difusió d'obres literàries de ficció, en les següents modalitats: Poesia,
Narrativa (narracions breus o novel·la curta) i Textos Teatrals.
2. Línia segona: destinada a la difusión de treballs d’investigació amb perspectiva
de gènere, relacionats amb la igualtat entre dones i homes, amb l'objectiu
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d’aprofundir en el coneixement de les situacions de desigualtat associades al gènere
que encara perviuen.
Cada autora, autor o equip podrà presentar una obra a cadascuna de les
línies establides.
Tota la informació en:
https://sede.asturias.es/portal/site/asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb
30a0a0/?vgnextoid=e36d5a69b87db510vgnvcm10000098030a0arcrd&i18n.http.lang
=és

6. Jornada "Prostitució i Ordenances Municipals" (02/06/2017 - Barcelona)
Organitzada pel Grup de recerca Antígona (UAB) i el GREDI (UB).
Data: 2 de juny de 2017
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Pl. / Lesseps, 20-22, Barcelona)
Aquesta jornada es realitza en el marc del projecte I+D+i “El desenvolupament dels
drets fonamentals en les ordenances municipals: límits i vulneracions de drets des
de la perspectiva de gènere” (DER2014-58553-R) i del projecte GENCPOLIS
(FEM2015-71218-REDT), tots dos finançats pel Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat.
Programa: http://antigona.uab.cat/wp-content/uploads/2017/05/programa.pdf
7. Convocatòria: Lectora convida a enviar articles per al seu número 23
El dossier 23 de Lectora.Revista de dones i textualitat, corresponent al 2017, tindrà
com a tema les "Punk connections: A transcultural perspective". Aquest dossier
convida contribucions que col·loquen a la dona en l'escenari central del punk tenint
en compte un factor sovint ignorat, i és que el punk no va ser un fenomen exclusiu
de Regne Unit i Estats Units, sinó un moviment transnacional. Aquest volum està
interessat en aquells articles que reconeguen l'activa participació de les dones i la
comunitat gai en la subcultura punk i que adopten una perspectiva transcultural que
explore no solament el punk anglo, sinó també en altres països, com per exemple a
Espanya o en la comunitat hispana a Estats Units, des d'una perspectiva
comparada. Les coordinadores del dossier són Nuria Triana-Toribio, Catedràtica de
Cultura Espanyola en la University of Kent, i Cristina Garrigós, Professora Titular de
Filologia Anglesa a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). La data
límit per a la recepció d'articles és l'1 de juny de 2016. Lectora proporciona accés
lliure immediat als seus continguts sobre la base del principi que el fet de posar la
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investigació en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de
coneixement.
Més informació: www.ub.edu/cdona
8. Sant'Anna Celebrates Women Ahead of Women of the Mediterranean
Conference
From May 26 to May 27, Sant'Anna Institute will host the third annual "Women of the
Mediterranean" conference, for which the title is "Dynamics of Power." The
conference is made possible by partnership with the College of Holy Cross
(Worcester, Massachusetts, United States) and the new International Center for
Mediterranean Studies at Sant'Anna.
As the event webpage states, "Women of the Mediterranean 2017: Dynamics of
Power" will present "... innovative research on the condition of women throughout the
cultures of the Mediterranean Basin, considered from both diachronic and synchronic
perspectives within the kaleidoscopic range of realities in which they live and work."
For each week leading up to the conference, Sant'Anna selects an inspirational and
impactful woman as "Woman of the Week," to be celebrated on social mitjana for her
accomplishments and contributions to humanity. Our "Woman of the Week" for this
past week is Miuccia Prada. The previous "Woman of the Week" was Rita LeviMontalcini.
For habite information about the conference, visit our website:
http://www.santannainstitute.com/en/call-women.php.
Like us on Facebook for up-to-date information about this and other happenings at
Sant'Anna.

9. AtGender Newsletter, 12 May 2017
http://mailchi.mp/b00a6e4b8c2a/newsletter-28-april-2683353?e=a74f480117

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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