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1. GENERA workshop for experts and practitioners
GENERA workshop for experts and practitioners
22–23 January 2018
Kings College London, The Strand
Sharing successful gender equality measures
Establishing GENERA Network for research organisations in physics and related
fields
Més informació en:
https://genera-project.com/index.php/genera-network-meetings
https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html

2. Duke 2018 Feminist Theory Workshop Early Registration
This year the Feminist Theory Workshop is piloting a new Early Registration for
invited co-sponsoring institutions to share with their faculty and students. The
workshop is FREE and early registration will last from now until December 15, 2017.
The Feminist Theory Workshop (FTW) to be held at Duke University on March 23
and 24, 2018. One of the goals of the Feminist Theory Workshop is to promote a
habite diverse dialogue among scholars of feminist theory and to foster a vibrant
international community of scholarship. To that end, we bring together internationally
recognized keynote speakers and emerging young scholars to engage in lively and
focused debat.
Our keynote speakers for 2018 llaure Anne Allison, Professor of Cultural
Anthropology at Duke University; Jennifer Nash, Associate Professor, AfricanAmerican & Studies Gender and Sexuality Studies at Northwestern University; Silvia
Federici, Professor Emerita of New College at Hofstra University; Denise Ferreira
da Silva, Director & Associate Professor of the Institute for Gender, Race, Sexuality
and Social Justice at the University of British Columbia; in addition to special guests
who will serve on the closing roundtable.
The Feminist Theory Workshop (FTW), which is in its twelfth year, offers a unique
opportunity for internationally recognized faculty and young scholars to engage in
sustained dialogue about feminist theory as a scholarly domain of inquiry. The
“workshop” approach of this conference requires active participation of both
presenters and attendees.
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For habite information about the 2018 Feminist Theory Workshop or to obtain
information
about
previous
workshops
please
clic
on
this
link
http://gendersexualityfeminist.duke.edu/conferences.
To register clic here https://www.regonline.com/feministtheoryworkshop2018. Please note
this registration link will not be posted on our website until after early registration
ends.
As the workshop is free, we ask that if your plans change and you llaure no longer able to attend,
that you cancell your registration. If you have problems or questions please feel free to contact
Jeremy Boomhower at Jeremy.boomhower@duke.edu.

3. Premi Ángeles Durán IUEM
L’Institut Universitari d'Estudis de la Dona (IUEM) de la Universitat Autònoma de
Madrid convoca la 8a Edició del Premi ÁNGELES DURÁN d'innovació científica en
l'estudi de les dones i del gènere.
Amb aquest premi, l’IUEM desitja promoure la investigació que contribuïsca a
l'assoliment de la igualtat entre homes i dones en la nostra societat.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de gener de 2018.
Bases de la convocatòria en:
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/ucc/d%C3%ADptico%20Premi%20An
geles%20Duran.pdf

4. Revista Investigaciones Feministas: Call for papers
La revista Investigaciones Feministas realitza una trucada per a la coordinació del
següent número monogràfic (Vol. 10, nº 1, 2019).
S'accepten propostes fins al pròxim 18 de desembre de 2017. Per a açò ha d'enviarse el formulari adjunt al Consell de Redacció de la revista (rdinvest@ucm.es) per a la
seua avaluació.
Dates previstes:
·

Data de recepció de propostes: 15 de maig de 2018

·

Data de resolució: 15 d'octubre 2018

Tota la informació en: https://revistas.ucm.es/index.php/infe/announcement/view/239
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5. Inscripció oberta per a la Convocatòria del "Premio Mujer y Tecnología
2018" Fundació Orange
Convocatòria per al III Premi "Mujer y Tecnología 2018"
La Fundació Orange, en col·laboració amb les Trobades “Dones que transformen el
Món” que organitza l'Ajuntament de Segòvia, convoca el III Premi “Mujer y
Tecnología”.
Presentació de candidatures fins a les 14h del 21 de gener de 2018
Aquest guardó distingeix i premia anualment a dones que destaquen per la seua
labor en els àmbits de la tecnologia i la innovació social, i els resultats de la qual
constitueixen un referent en el desenvolupament i la transformació de la societat,
millorant la qualitat de vida de les persones.
El premi està dotat amb 4.000 euros bruts i diploma acreditatiu, i serà destinat al
projecte per al qual treballe la candidata guardonada.
Núria Salán Ballesteros, guanyadora del 'II Premio Mujer y Tecnología'
Les candidatures podran ser presentades per si mateixes, per responsables de
xarxes i grups temàtics d’investigació reconeguts en l'àmbit de les tecnologies, o per
entitats sense ànim de lucre, a més de per qualsevol entitat que així ho considere.
Més informació
Our mailing address is:
Trobada de Dones que transformen el món
La Presó Centre de Creació
Avinguda Juan Carlos I s/n de Segòvia
Segòvia, Segòvia 40001
Spain
6. VI EDICIÓ CONGRÉS INTERNACIONAL ENGENDERING
“Más allá del ODS#5:
El género en la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible ”

by genderSTE

Sala d'actes, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid.
Av. Juan de Herrera, 4. MADRID 28004
Dilluns 11 de desembre
El pròxim 11 de Desembre tindrà lloc la 6ª edició de la sèrie de Conferències
Internacionals Engendering. Aquesta vegada, sota el títol “Más allá del ODS#5: El
género en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” anem a abordar les
dimensions de gènere en el nou full de ruta de les Nacions Unides, particularment a
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través de la seua localització en el territori considerant la Nova Agenda Urbana
(NUA) com l'instrument privilegiat de les polítiques internacionals en aquesta adreça.
Engendering 6 reunirà als diferents agents que van protagonitzar la pròpia
concepció de l'Agenda 2030 i que van a ser també imprescindibles en la seua
implementació: els grups de dones, el món acadèmic, les administracions públiques,
el sector professional, i els organismes multilaterals i de cooperació.
L'Agenda 2030 considera un factor clau la participació de les dones en els camps
científicotecnològics. Per açò, abordem també aquest tema comptant amb la
participació de representants de primer nivell de la UNESCO, la Comissió Europea i
la Secretaria d'Estat de I+D+i. Com a experiència pionera a Espanya en la inclusió
del gènere en una universitat tecnològica, la Universitat Politècnica exposarà els
resultats del Projecte Europeu TRIGGER, així com les últimes publicacions
realitzades per la Càtedra UNESCO de Gènere de la UPM que pretenen ser d'utilitat
a tots els actors involucrats en aquests importants processos.
Cerquem obrir un fòrum de reflexió i debat sobre un tema crucial per al
desenvolupament sostenible del planeta en totes les seues dimensions: ambiental,
econòmica i social. Si pertanys a una administració pública, treballes en el sector
professional, estudies o eres docent en una universitat o si simplement vols conèixer
més sobre aquestes qüestions, et convidem a Madrid.

Inés Sánchez de Madariaga
UNESCO Chair in Gender Equality Policies in Science, Technology and
Innovation www.gendersteunescochair.com
Professor of Urban Planning, Universitat Politècnica de Madrid www.upm.es
Co-Chair, Research and Acadèmia Partner Constituency Group, GAP, UNHabitat http:/generalassemblyofpartners.org/
Member of the Leadership Council, REDS, UN-SDSN http://reds-sdsn.es/
Chair, COST network genderSTE www.genderste.eu
Tota la informació en: http://engendering6.gendersteunescochair.com/

Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓ D'ESTUDIOS DE GÉNERO
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