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1. Col·loqui Margo Glantz: narradora heterodoxa, assagista disident.
Els dies 6 i 7 de novembre es va a impartir en el Centre d'Estudis Literaris
Iberoamericans Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant, el "Col·loqui Margo
Glantz: narradora heterodoxa, assagista dissident" dedicat a l'escriptora,
investigadora i acadèmica Margo Glantz (Ciutat de Mèxic, 1930), una de les
màximes figures de la cultura mexicana i una escriptora premiada en molt diverses
latituds.
Per aquest motiu, i perquè ha mantingut una estreta relació amb la Universitat
d'Alacant des de 1999, va a ser nomenada Doctora Honoris causa per aquesta
Universitat el 8 de novembre de 2017.
El present col·loqui té per objectiu aprofundir en una dels principals vessants de
l'obra de Glantz, la de l'escriptura de ficció, per a inserir-la en el context de la
narrativa mexicana i llatinoamericana dels segles XX i XXI, i per a analitzar-la a partir
d'alguns aspectes claus de la mateixa com l'autobiografia, la memòria, el polític,
l'erotisme, la fragmentació o els gèneres fronterers.
L'assistència serà lliure. La inscripció es pot realitzar fins al 3 de novembre a través
del següent FORMULARI
Les persones que acrediten en les diferents sessions una assistència del 80%
rebran un diploma expedit pel CeMaB.
Per a obtenir a més el certificat de l'ICE (10 hores lectives) serà necessari realitzar
una ressenya crítica (màx. 3 pàg.) sobre una de les sessions del col·loqui que haurà
d'enviar-se abans del 12 de desembre al correu electrònic: centro.benedetti@ua.es
El dia 8 de novembre, a les 12 h, se celebrarà l'acte protocol·lari d'investidura com a
Doctora Honoris causa en el Saló d'Actes de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant (C/
Sant Fernando, 40).
Aquells que desitgen assistir a l'acte d'investidura, hauran de sol·licitar-ho al Gabinet
de Protocol de la Universitat d'Alacant a l'adreça protocol@ua


Veure PROGRAMA

2. I Jornadas valencianes sobre feminisme gitano
Dissabte 28 d'octubre, 9:00 - 21:30 h
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4.
Se celebren les "I Jornades valencianes sobre Feminisme Gitano", organitzades i
convocades per la Universitat d'Alacant, a través del Vicerectorat de Responsabilitat
Social, Igualtat i Inclusió i la Generalitat Valenciana.
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Tota la informació en: https://web.ua.es/es/vr-social/i-jornadas-valencianas-sobrefeminismo-romani.html
3. Presentació del lliure "Formación profesional de las mujeres en las
escuelas de la Matritense: un proyecto político-económico en la España
ilustrada"
Dimecres 25 d'octubre. 20: 15 h.
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4
Autora: Josefina Méndez Vázquez. Presentació a càrrec d'Inmaculada Fernández
Arrillaga, Elena Simón Rodríguez i l'autora.
Organitzat per: Associació Klías

Amb les primeres escoles de formació per al treball remunerat, en la centúria
il·lustrada, les dones fan la seua aparició en l'espai públic amb un efecte
destrossador, en iniciar un procés de visibilizació que continua evolucionant cap a la
igualtat en el segle XXI.

4.
15º Congrés sobre la violència contra la dona
15-16 de novembre
Organitza: Diputació d'Alacant
Tota la informació en: http://www.congresoviolenciamujer.com/
5. Presentació del llibre "La prostitución en el corazón del capitalismo", de
Rosa Cobo Bedía
Dijous, 26 d'octubre de 2017. 20:15 h.
Lloc: Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4.
Presentació del llibre “La prostitución en el corazón del capitalismo” de Rosa Cobo
Bedía, professora de Sociologia del Gènere i directora del Centre d'Estudis de
Gènere i Feministes de la Universitat de la Corunya.
Intervenen: Guillermina Revolta Fernández, Mar Esquembre Cerdà, Lydia Delicat
Moratalla i l'autora.
Organitza: Aula de Formació i Debat Feminista.
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6. Espais de Debat: Estudis Interdisciplinaris de Gènere, Madrid
Des de la Fundació iS+D anuncien la primera edició dels Espais de Debat sobre
«Estudis Interdisciplinaris de Gènere», organitzats per l'Institut d'Estudis de Gènere
de la Universitat Carlos III de Madrid i la Fundació iS+D per a l’Investigació Social
Avançada.
Durant el pròxim mes de novembre, els dijous 9, 16, 23 i 30, en el Campus de Getafe
de la Universitat Carlos III de Madrid, es duran a terme quatre sessions que serviran
de trobada i debat entre experts/as, investigadors/as i alumnes/as.
Tota la informació en: http://mailchi.mp/isdfundacion/servicios-para-investigadoresasy-grupos-de-investigacin-802193?e=4b051a4f05

7. IV Seminari Grup d’Investigació Deméter, Universitat d'Oviedo
IV Seminari Internacional del Grup Deméter, Famílies, edats i gènere. Perspectives
històriques i jurídiques, que se celebrarà en la Biblioteca d'Humanitats de la
Universitat d'Oviedo els dies 9 i 10 de desembre del 2017.
Més informació en: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html

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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