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1. Activitats de l’IUIEG per al 8 de març, dia internacional de les
dones.
Totes les activitats en:
https://ieg.ua.es/es/otras-actividades/dias-internacionales/2017/8-de-marzo-de2017-dia-internacional-de-las-mujeres.html

2. I EDICIÓ PREMIS HABITATGE, URBANISME I MOBILIDAD AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE
El dilluns 6 de març, a les 18:00 hores, en el Saló d'Actes de la Ciutat
Administrativa 9 d'octubre de València, se celebra l'acte de presentació de el
“Set per a introduïr la perspectiva de gènere en el procés urbà” i de lliurament
dels primers premis d'habitatge, urbanisme i mobilitat amb perspectiva de
gènere.

3. Convocatòria del premi Ernestina de Champourcin a estudis sobre
la dona
Convocat pel Grup d’investigació en història recent de la Universitat de
Navarra. El termini de presentació de treballs finalitza el 24 d'abril pròxim.
Tota la informació en:
https://www.dropbox.com/s/lk9atys3v3hop0p/2017convocatoria_premio_edech.
pdf?dl=0

4. 2017 European Conference on Politics and Gender
Del 08 del 10 Juny de 2017 en Lausanne (Suïssa)
ECPR Standing Group on Gender and Politics
http://www.ecpg.eu/
5. "Mujer en punto cero" de Nawal El Saadawi (presentació amb
l'autora 9-10 de març a Barcelona)
Tota la informació en: http://capitanswing.com/libros/mujer-en-punto-cero/
Capitan Swing Llibres, S.L.
c/ Rafael Finat 58, 2º4 – 28044 Madrid
Telèfon: (+34) 630 022 531
contacto@capitanswing.com
6. Curs sobre Dones en la Guerra civil
La Seu Universitària d'Elda organitza un curs gratuït amb reconeixement
acadèmic (1,4 créd) sobre el paper de les dones en temps de la guerra civil.
Serà tots els dijous i dimarts de març a partir del dia 9.
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Pots
trobar
tota
la
informació
en
la
pàgina
https://web.ua.es/es/seus/elda/cursos-y-jornadas/2016-2017/mujeresen-la-guerra-civil/mujeres-en-la-guerra-civil.html
Si vols el títol universitari és necessari inscriure's i encara queden places.
L'entrada serà lliure a tothom, limitada a l'aforament del local.

7. AtGender Newsletter, 27 February 2017
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=7ae7i1264b&i=a74f480117
8. Compleix la Unió Europea els seus compromisos en matèria
d'igualtat de gènere?

European Institute for Gender Equality Effectiveness of institutional
mechanisms for the advancement of gender equality. Review of
the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU
Member States. Report. Luxemburg, Oficina de Publicacions de la
Unió Europea, 2014, 156 p.
La IV Conferència Mundial sobre les Dones, celebrada a Pequín
en 1995, va culminar amb una declaració que assenyalava les
prioritats internacionals en matèria d'igualtat de gènere. Els països
membres de la Unió Europea van subscriure aquest document,
comprometent-se així a implementar els objectius estratègics en ell
establits. Passats vint anys des d'aquell acord històric, que va
col·locar l'equitat entre dones i homes en l'agenda internacional,
l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) avalua en aquest
informe el grau en què les institucions comunitàries i dels Estats
membres han donat compliment a aquestes obligacions.
9. Un minut per a la Igualtat "El Parlament Europeu demana als països
de la UE que intensifiquen els seus esforços per a aconseguir la
igualtat de gènere"
Tota la informació en: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html
10. OBERTA MATRÍCULA Congrés La llar i el carrer. Representacions
de rols de gènere en el món antic. 29 i 30 de març de 2017.
OBERT TERMINI DE MATRÍCULA FINS A 21 DE MARÇ DE 2017
L'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere “Purificació Escribano”
de la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya) organitza el seu XXI Congrés
Internacional sota el títol La llar i el carrer. Representacions i rols de gènere
en el món antic. El Congrés té com a objecte principal reflexionar entorn de les
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activitats i experiències viscudes pels i les protagonistes de la vida en el món
antic, observant especialment les que concerneixen a les dones.
Prenent com a punt essencial les noves tendències en història i arqueologia de
gènere, basades en l'estudi de les activitats de manteniment, es tracta
d'analitzar les identitats i els rols que es van donar en el Món Antic. D'altra
banda, a través de les representacions artístiques d'aquestes cultures i l'estudi
de la iconografia que en elles apreciem, podrem acostar-nos no solament a la
visió que els i les artistes tenien dels seus semblants sinó també acostar-nos a
la presència i/o absència de les dones. La prioritat és trencar estereotips,
desmuntar errònies interpretacions i donar veu a els qui ha oblidat la
historiografia més tradicional.
Les línies del congrés s'estableixen entorn de les manifestacions del món antic,
des dels seus inicis culturals, socials i polítics fins al món clàssic, sempre des
de la perspectiva de gènere.
Tota la informació en: http://www.congresosif.uji.es/
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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