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1. Curs de la UPUA: LA DONA ÀRAB: MITES I REALITATS 

Curs de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant: “La dona àrab: 
mites i realitats” (Codi 91120). 
Professora responsable: M. Naima Benaicha Ziani 

Més informació en aquest enllaç 

2. CFP: XXX Congrés Internacional AEGS - març 2020 

 
El XXX Congrés d'AEGS tindrà lloc el 18-20 de març, 2020, en la ciutat antiga 
colonial de Santo Domingo, Rep. Dominicana.  
Com veuran per la convocatòria, hi haurà una èmfasi en xarxes transatlàntiques 
des de la modernitat primerenca fins al present. A més un dels personatges 
centrals a discutir és María de Toledo (1490-1549) i el seu entorn.  
 
El termini per a rebre propostes és el 31 d'octubre, 2019.  
Més informació en l'adjunt i ací: https://www.aegs-agss.com/congreso-2020.html 

 
És requisit ser membre d'AEGS de l'any en curs (2020) per a participar en el 
congrés, premis, fons de viatge per a estudiants, publicar en la nostra revista 
REGS, entre uns altres: 
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html 
 

3. Congrés Internacional BIESES: Xarxes i escriptores en l'esfera cultural 
de la primera Edat Moderna (segles XV-XVIII) 

 
Congrés Internacional BIESES: Xarxes i escriptores en l'esfera cultural de la 
primera Edat Moderna (segles XV -XVIII)  
Madrid, 25-27 de novembre de 2019 
Biblioteca Nacional d'Espanya / Universitat Nacional d'Educació a Distància 
Programa provisional 

4. Congrés Internacional. Àmbits públic i privat. Gènere, compromís i 
transgressió entre el segle XIX i el XXI 

23 al 25 d'octubre del 2019 
Universitat d'Alacant 

Seu Universitària Ciutat d'Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4). Localització 

Segona circular 
Secon circular letter 

Formulari d'inscripció en el congrés internacional 
Cartell 
Fullet del programa 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/?wlengua=ca&wcodasi=91120&scaca=2019-20
https://www.aegs-agss.com/congreso-2020.html
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html
https://www.bieses.net/wp-content/uploads/2019/09/Congreso-BIESES-2019_programa-provisional.pdf
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/sedealicante/donde-estamos.html
https://ieg.ua.es/va/documentos/investigacio/projectes-d-investigacio/congres-genere-compromis-transgressio-segona-circular.pdf
https://ieg.ua.es/en/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/international-conference-the-public-and-private-realms-gender-commitment-and-transgres
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulari-inscripcio.html
https://ieg.ua.es/es/imagenes/investigacion/proyectos-de-investigacion/cartel-congreso-internacional-genero.jpg
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/folleto-congreso-genero-compromiso-transgresion.pdf
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Organitza: Projecte d’Investigació “Género, compromiso y transgresión en España, 
1890-2016” (Ministeri d'Economia i Competitivitat – Fons FEDER)  

5. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal  

Universitat d'Alacant.  
23, 24 i 25 d'octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofia i Lletres) 
Reconegut amb 1 ECTS. Informació, preinscripció i matrícula:  

https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-
humor-verbal.html 

 Inscripcions: del 23 de setembre al 21 d'octubre  
 Matrícula: del 23 de setembre al 22 d'octubre 

 
Més informació en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/ 
 

6. Convocatòria. IZA/DFID Programme on Gender, Growth and Labour 
Markets in Low-Income Countries (G²LM|LIC) 

L'associació AVEP (http://www.avep.info/en/) de Kirguistán cerca investigadores 
i investigadors per a sol·licitar un projecte amb vista a analitzar la situació 
econòmica de la dona en zones rurals del seu país. La convocatòria és   
IZA/DFID Programme on Gender, Growth and Labour Markets in Low-Income 
Countries (G²LM|LIC) (https://glm-lic.iza.org/call-for-proposals-2019/)  
Més informació en el lUIEG. 
 

7. Trauma, trata i prostitució als debats de la Nau de la Igualtat 

 

Amb motiu de commemorar els Dies contra la Trata i pels Drets Sexuals i 

Reproductius (23 i 28 de setembre), la Unitat d'Igualtat programa un nou debat 

del cicle "La Nau de la Igualtat" en el qual s'abordarà la trata, la prostitució i el 

trauma. L'acte, que està programat a les 18.00 hores en l’Aula Magna de La Nau 

Centre Cultural, comptarà amb servei de traducció simultània. 

El debat estarà protagonitzat per Ingeborg Kraus és una psicoterapeuta 

especialista en trauma alemanya. Va treballar entre 1995 i 1999 amb víctimes de 

violació com a arma de guerra de Bòsnia. Des de fa uns anys treballa al seu país 

com psicoterapeuta amb víctimes de tracta i prostitució. Amb l'experiència ha 

arribat a la conclusió que no hi ha diferències entre la tracta de dones i la 

prostitució. 

La conferència, presentada i moderada per Pilar Almenar Vara, periodista, 

s’integra en el cicle “La Nau de la Igualtat” que es presenta com un espai on 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
http://www.avep.info/en/
https://glm-lic.iza.org/call-for-proposals-2019/
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polemitzar sobre els elements de debat claus en el pensament feminista, amb la 

finalitat d'avançar per aconseguir posicions més consensuades que afavorisquen 

la lluita i les conquestes socials en matèria d'igualtat.  

En finalitzar l’acte, el Front Abolicionista del País Valencià farà un acte de 

reconeixement als ajuntament adherits a la Xarxa d’Ajuntaments Lliures de Trata 

i Explotació Sexual de Dones i Xiquetes.  

L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat. 

DIa: 23 de setembre, a les 18.30 h. 

Lloc: Aula Magna. La Nau, Centre Cultural de la Universitat de València   

(C/Universitat,2) 

Més informació en: Unitat d'Igualtat de la Universitat de València.   
 

8. Premis Concepción Aleixandre 

L'Ajuntament de Picanya ha convocat la segona edició dels Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Valenciana amb l'objectiu de sensibilitzar i 
reconèixer el treball  de les dones a l’àmbit de la ciència  a la Comunitat 
Valenciana.  

El termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 10 de novembre de 
2019,  

Els bases del Premi poden consultar-se en la web de l'Ajuntament de Picanya: 

http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-alexandre 
 

9. Convocatòria: enviament d'articles originals REVISTA CUESTIONES DE 
GÈNERE Nº 15 

 

Oberta la convocatòria per a l'enviament d'articles originals i inèdits al 

monogràfic nº 15 de la Revista Qüestiones de Gènere que versarà sobre 

“Gènere, Ciència, Tecnologia i Innovació” i serà coordinat pel Ministeri de 

Ciència, Tecnologia i Innovació Productiva de la Província de Santa Fe 

(Argentina). 

 

Les persones interessades a enviar articles per al pròxim número podran fer-ho 

a través de la plataforma web procedint amb el seu registre com a “Autor/a” i 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/novedades/trauma-trata-prostitucion-debates-nau-igualtat-1285923358637/Novetat.html?id=1286093152889
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/novedades/trauma-trata-prostitucion-debates-nau-igualtat-1285923358637/Novetat.html?id=1286093152889
http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-alexandre
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
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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.  

  

La secció “Tribuna Oberta”, 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 número finalitza el 28 de febrer de 2020  

Més informació en: Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia   

10. EPWS Updates N°11, September 2019 

https://mailchi.mp/epws/updates-september-2019?e=43559d84b4 
 

11. ADHUC. Exposició: Feminismes! 

FEMINISMES!, exposició comissariada per Marta Segarra i Gabriele Schor 
 
Més informació en: ADHUC. Centre de Recerca, Teoria, Gènere, Sexualitat 
 
 

 
Una cordial salutació, 

Un cordial saludo 

 

INSTITUTO UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
https://mailchi.mp/epws/updates-september-2019?e=43559d84b4
http://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5379

