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1. Call for papers Feminismo/s núm. 31
Obertura del CFP per al dossier monogràfic de Feminismo/s núm. 31 (juny
2018): Sexo y bienestar: mujeres y diversidad.
Recepció d'articles fins al 15 de gener de 2018.
La recepció d'articles per a la secció de miscel·lània de la revista es troba
permanentment oberta. Els treballs també podran ser redactats en anglès. Per
a l'enviament d'originals, consulteu "Informació específica" en el web de la revista.
Orientació de continguts per al dossier monogràfic Sexo y bienestar: mujeres y
diversidad (núm. 31, juny 2018):
La sexualitat de les dones és, encara hui, un món per explorar. Aquest número
de Feminismo/s pretén endinsar-s'hi i aprofundir en el seu coneixement i difusió,
partint de la consideració de la sexualitat com un indicador de la qualitat de vida de
les dones, reflex del nivell de benestar físic, psíquic, cognitiu, social, afectiu i
emocional. La salut sexual requereix un acostament positiu i respectuós cap a la
sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat d'obtenir plaer i experiències
segures, lliures de coerció, discriminació i violència; per a aconseguir-la, i mantenirla, els drets sexuals de totes les persones han de ser respectats, protegits i
compliments.
Ens interessem en aquest monogràfic per la sexualitat de les dones en tota la seua
diversitat i des de la multidisciplinaritat. El nostre objectiu és plantejar el
desenvolupament de la sexualitat de les dones acostant-nos a l'educació rebuda,
aprofundint en l'assertivitat i en la funció sexual, així com explorant la transsexualitat
i la seua vivència. Ens interessa, en fi, abordar la sexualitat de les dones en tots els
seus plànols i etapes.
Les possibles propostes podrien centrar-se en:






Investigacions sobre el desenvolupament psicològic de la sexualitat de les
dones al llarg del cicle vital
Estudis centrats en el desenvolupament de la sexualitat i els processos
d'identitat
Anàlisi d'indicadors de salut sexual i benestar en les dones
Intervenció educativa i clínica davant la violència sexual
Sexualitat i diversitat funcional

2. Convocatoria: Enviament d'articles originals Revista Cuestioens de
Género nº 13
Oberta la convocatòria per a l'enviament d'articles originals i inèdits al monogràfic nº
13 de la Revista Cuestiones de Género que versarà sobre “Dones trencant la
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divisió sexual dels espais laborals” i ho coordinaran Pilar Ballarín
Domingo i Elena Aguado Cabezas.
Els avanços constants de les dones en el món laboral i, especialment en les últimes
dècades, posen cada vegada més en dubte la tradicional divisió sexual del treball
malgrat que persisteix discriminació horitzontal i vertical. Però, després del
creixement numèric en algunes professions –el més visible- s'oculten velles i noves
formes de discriminació que dificulten que les dones s'apropien, facen seus, uns
espais dissenyats pels homes per a ser ocupats per ells. Alguns obstacles ja han
sigut desvetlats però uns altres romanen ocults, invisibles o silenciats. És a aquests
als quals volem donar llum. Per açò proposem reflexionar sobre els següents
aspectes:
- Les experiències que han viscut i viuen les dones en qualsevol dels àmbits
professionals, quan irrompen en ells generant una ruptura del sistema tradicional de
gènere, bé per raons de conjuntura històrica (guerres, cicles econòmics alcistes,
efectes de corrents migratoris), bé per exigències del/els moviment(s) feminista(s) o
bé per l'avanç democràtic (constitucions, lleis d'igualtat).
- Els canvis que produeix o ha produït la creixent presència de dones en aquells
àmbits laborals que ja porten algun temps ocupant (transformació de l'espai,
d'organització del personal i de les jornades laborals, de pràctiques de relació o de
sistemes de promoció).
- L'accés de les dones a nous espais laborals en què la seua presència és poc més
que simbòlica o espais escassament estudiats (com en les forces armades o cossos
de seguretat de l'Estat; indústria pesquera, treballadores domèstiques, cuidadores,
perruqueres etc.)
- Les experiències de dones que han accedit i accedeixen a llocs de direcció i alta
responsabilitat en empreses, indústries, i institucions tant públiques com a privades.
Els qui estiguen interessades/us a enviar-nos articles per al pròxim nombre podran
fer-ho a través de la nostra plataforma web procedint amb el seu registre com a
“Autor/a” i adjuntant el seu article en el mateix acte. Les persones que ja estiguen
registrades en la plataforma poden enviar el seu article des del seu perfil.
Els recordem també que comptem amb la secció “Tribuna Oberta”, que acull
aportacions amb una temàtica diferent a la del monogràfic, així com una secció per a
realitzar ressenyes de llibres i pel·lícules.
El termini de recepció per al pròxim nombre acaba el 28 de febrer de 2018.
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Així mateix, els deixem el enllaç per a accedir a l'últim nombre publicat de la
Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, titulada “Alter/Nativas
Feministas”, coordinada per Marta Sofia López Rodríguez.
Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia és una revista acadèmica
d'accés obert i periodicitat anual creada per iniciativa del Seminari Interdisciplinar de
Estudios de las Mujeres de la Universidad de León. Està oberta a tots els treballs
d’investigació realitzats en l'àrea dels estudis feministes i de la dona amb l'objectiu
d'afermar un espai acadèmic i interdisciplinari d'indagació, trobada i debat sobre el
gènere. Admet contribucions que siguen inèdites i en qualsevol de les llengües
oficials de la Unió Europea.
La Revista figura indexada en els següents catàlegs, índexs i bases de
dades: Latindex, DICE, ISOCCSIC, REBIUN, Dialnet, MIAR, CIRC, RESH, WordCat i Google Acadèmic.

3. Oberta la inscripció Diploma Regional en Gènere i Justícia
Tota la informació en: http://www.prigepp.org/emails/2017/05_05/mail01.html

4. Diplomatura de Postgrau en Violències Masclistes. Centre Antígona.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Tota la informació en: http://violenciesmasclistes.uab.cat/

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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