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1. NOMENAMENT DE LA NOVA DIRECTORA DE L’IUIEG
El dia 25 de març, dilluns, a les 13:00h. en el despatx del Rector s'efectuarà el
nomenament com a directora de l'IUIEG d'Helena Establier Pérez.
A aquest acte podran assistir totes aquelles persones que ho consideren oportú.
2. Congrés PRESENCIAL.Feminismes. Desafiaments en temps d'amor i còlera.
Oberta la matrícula del XXIII Congrés Internacional de l'Institut Universitari d'Estudis
Feministes i Gènere Purificació Escribano. Feminismes. Desafiaments en temps
d'amor i còlera. Celebrant una dècada de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i
Gènere Purificació Escribano que tindrà lloc els dies 10 i 11 d'abril de 2019 en
l'Escola de Doctorat i Consell Social del Campus de Riu Sec de la Universitat Jaume
I de Castelló.
Matrícula oberta de l'11 de març al 8 d'abril de 2019 o fins a completar aforament.
Us recordem que la matrícula al congrés és gratuïta.
Més informació en: http://www.congresosif.uji.es/
Com i fins a quan puc matricular-me?
http://inscripcio.uji.es (amb usuari i contrasenya UJI)
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curse=7328&p_idioma=és&p_capçalera=UJI
(inscripció ràpida o persones sense usuari UJI)
La direcció del congrés enviarà un correu confirmant la inscripció.
3. Jornada Satèl·lit EL PAPER DELS HOMES ENFRONT DEL MASCLISME
I JORNADA
EL PAPER DELS HOMES ENFRONT DEL MASCLISME.
REPTES I ESTRATÈGIES DES DEL MOVIMENT ASSOCIATIU.
Dissabte 6 d'abril de 2019
Lloc: Centre de Congressos d'Elx
De 16:15 a 20:30 hores.
http://congresomasculinidades.edu.umh.es/jornada/
Des de la Universitat Miguel Hernández, l'Ajuntament d'Elx i la Casa de la Dona d'Elx
presenten la celebració de la I JORNADA EL PAPER DELS HOMES ENFRONT
DEL MASCLISME. REPTES I ESTRATÈGIES DES DEL MOVIMENT ASSOCIATIU.
Juntament amb l'Organització de l'I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE
MASCULINITATS I IGUALTAT: A la recerca de BONES PRÀCTIQUES DE
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MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES DE L'ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT, que es
realitzarà del 4 al 6 d'abril de 2019 en el Centre de Congrés de la ciutat d'Elx
(Alacant, Espanya), s'ha organitzat aquest esdeveniment com una JORNADA
SATÈL·LIT posterior al Congrés com a manera de complementar el cercle i després
del debat més acadèmic i/o teòric parlar del treball dels homes i del moviment
d'homes cap a una igualtat real.
La jornada arrancarà amb la PONÈNCIA INAGURAL de JOSÉ ÁNGEL LOZOYA el
qual analitzarà l'estat actual del moviment associatiu d'homes per la igualtat,
presentant-nos el seu recorregut històric i el treball que es realitza per una igualtat
real entre dones i homes.
Posteriorment, a partir d'una TAULA D'EXPERIÈNCIES D'ACTIVISME D'HOMES,
després de l'objectiu de reflexionar sobre el paper dels homes en l'avanç cap a la
igualtat de gènere, s'exposaran unes poques experiències que s'estan realitzant des
de diversos grups, associacions i col·lectius d'homes dels diferents territoris. Un
compartir experiències i bones pràctiques dutes a terme per a l'abordatge i el
qüestionament d'allò que entenem teòricament com la masculinitat tradicional enfront
d'altres models alternatius i/o pràctiques de masculinitat igualitària que van
prosperant.
Finalment, per a estimular l'engegada d'iniciatives associatives i/o de grups d'homes
per la igualtat, la Jornada s'ha pensat per a repensar conjuntament els REPTES I
ESTRATÈGIES PER A UN MOVIMENT ASSOCIATIU D'HOMES PER LA
IGUALTAT. Així doncs, es facilitarà un espai participatiu on debatre conjuntament
com és el camí que hem de transitar els homes per a seguir treballant per una
igualtat real entre dones i homes.
Esperem siga del vostre interès i us animem a totes i a tots a apuntar-vos a aquesta
estimulant jornada que es realitzarà el 6 d'Abril per la vesprada.
En la web del congrés deixem a la vostra disposició la informació relativa a la I
JORNADA EL PAPER DELS HOMES ENFRONT DEL MASCLISME. REPTES I
ESTRATÈGIES DES DEL MOVIMENT ASSOCIATIU, on pot consultar-se en la seua
versió completa: http://congresomasculinidades.edu.umh.es/jornada/

Una cordial salutació,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT O UNIVERSITARIO DE RECERCA D'ESTUDI US DE GÉNERO
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