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1. Xarxa Feminista de Dret Constitucional
La Xarxa Feminista de Dret Constitucional, amb seu en la UA, analitzarà i farà
seguiment dels continguts que afecten a la violència de gènere en RTVE, a petició
d'UGT RTVE.
Més informació en: https://web.ua.es/va/actualidad-universitaria/2017/juny17/1-11/la-xarxafeminista-de-dret-constitucional-amb-seu-a-la-ua-analitzara-i-seguira-els-continguts-queafecten-la-violencia-de-genere-en-rtve-a-peticio-d-ugt-rtve.html

2. Congrés Internacional de Dones i Ensenyament Superior. Un segle
d'història de les dones en les Universitats
que tindrà lloc a Salamanca els dies 28, 29 i 30 de setembre de 2017.
Tota la informació en:
http://diarium.usal.es/enredandoconlahistoria/2017/05/29/congreso-internacionalmujeres-y-ensenanza-superior-un-siglo-de-historia-de-las-mujeres-en-lasuniversidades/
3. Gèneres i violències: revisió i actualització conceptual i metodològica
per a la investigació i les polítiques
Oberta la inscripció
Cicle 2017 – 2018. Modalitat virtual.
Tota la informació en: http://www.prigepp.org/emails/2017/05_31/mail01.html

4. Curs El meu cos és un espai polític
Helena González d'ADHUC-Teoria, Gènere, Sexualitat i Andrea Ruthven de la
Universitat de Barcelona coordinen aquest curs emmarcat dins de la Universitat
d'Estiu de les Dones dels Juliols de la Universitat de Barcelona. Durant les vuit
sessions es recorreran debats actuals sobre les identitats que s'articulen i s'escriuen
sobre el cos; es parlarà de les categories "dona" i "home" i de com les redefineix la
identitat "trans"; s'exploraran maneres de pensar el cos sexuat en relació amb altres
formes d'alteritat, com ara la raça, i es repensarà el gènere en la contemporaneïtat.
El preu del curs és de 155€ i s'ofereixen descomptes per a la comunitat UB i els
membres dels clubs de subscriptors de La Vanguardia i El Periódico. Es pot
consultar la informació sobre preus i el procediment de matrícula a l'Àrea de
Formació Complementària de la Universitat de Barcelona.
Programa
- Subjectivitat femenina. Identitat i diferencia
- Retos de las multitudes queer. La era posgénero
- De mujeres y pistolas en la novela negra
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- Dones àrabs. Més enllà de la síndrome de Sherezade
- Conversa: «Identidades gitanas, mujeres empoderadas»
- Feminidades transgresoras: castigos y resistencias
- Transexualidades en transición
- Conversa: La interseccionalidad desde la decolonialidad
Del 3 al 7 de juliol de 2017, de 9 a 13h30.
Citilab, Plaça Can Suris s/n, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Més informació: www.ub.edu/cdona
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Tota la informació en: http://mailchi.mp/7c478b96c868/newsletter-28-april2683361?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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