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1. "Ciberfeminismo en España: discurso teórico y prácticas digitales"

nova publicació de la Col·lecció Lilith
Ja està disponible en edició en paper, la nova publicació de la Col·lecció Litith de l'IUIEG, titulada
"Ciberfeminismo en España: discurso teórico y prácticas digitales" escrita per Rocío Gago Gelado, doctora en
Ciències de la Comunicació i llicenciada en Ciències de la Informació.
Més informació de la Col·lecció Lilith

2. Call for Papers: 2º trucada IV Congrés de Joves Investigadorxs amb
Perspectiva de Gènere
Des de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat Carlos III de
Madrid tenim el plaure d'anunciar-vos la celebració de l'IV Congrés Internacional
de Joves Investigadorxs amb Perspectiva de Gènere que tindrà lloc els dies 24, 25 i
26 de juny de 2019 en el campus de Getafe d'aquesta universitat.
Aquest congrés està dirigit a joves investigadors/as que realitzen actualment o han
realitzat recentment la seua investigació doctoral o treball fi de màster en temàtiques
de gènere (fins a 5 anys de lectura de tesi), tant en universitats espanyoles com en
l'estranger. Ens proposem constituir un fòrum comú en el qual s'aborde la situació
actual de la investigació científica amb perspectiva de gènere, alhora que es pretén
fomentar l'interès i la divulgació sobre aquests temes en les diferents àrees de
coneixement.
El termini per a remetre els resums serà l'1 d'abril de 2019 a les 23:59 (UTC/GMT +1
hora). La selecció de les ponències acceptades es comunicarà el 5 de maig.
Les propostes de comunicació s'enviaran a través del següent
enllaç: https://goo.gl/forms/mvn0glb5pvguo5lp2
1. Títol de la comunicació
2. Nom dels/as autor/a o autors/as i adscripció institucional (màxim 2
ponències per persona i 4 autors/as per comunicació)
3. Resum de la comunicació o abstract (300-400 paraules amb estructura
IMRC)
4. Paraules clau de la comunicació (5 a 7 keywords)
5. Inscripcions ponents: 25€.
El pagament de la inscripció dóna dret a certificacions, Llibre d'Actes i cafès.
S'accepten comunicacions en espanyol, anglès i portuguès.
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3. Plataforma Europea de Dones Científiques (EPWS) Updates N°9, March 2019
“EPWS Updates”, the letter of the European Platform of Women Scientists EPWS, is
aimed at disseminating EPWS information on its activity, drawing attention to
happenings of interest to the European women scientists’ community and giving
voice to EPWS associations and members.
Tota la informació en: https://mailchi.mp/epws/updates-9?e=43559d84b4
4. AtGender Newsletter, 25 March 2019
Tota la informació en: https://mailchi.mp/c2a3da76893a/30july317639?e=8f68130131
5. Recepció articles Revestisca Filanderas (Univ. Zaragoza)
En nom del Comitè Editorial de Filanderas. Revista Interdisciplinària d'Estudis
Feministes de la Universitat de Saragossa, i en el de la seua directora, la dra. Ángela
Cenarro, ens envien la convocatòria de recepció d'articles. La data d'enviaments
finalitza el 5 d'abril i es realitzen a través del correu electrònic: filanderas@unizar.es.
Filanderas és una revista digital que va nàixer en 2016, en el si del Seminari
Interdisciplinari d'Estudis de la Dona (SIEM) de la Universitat de Saragossa, amb
l'afany de ser una llera més que arreplegue alguns dels avanços que estan tenint lloc
en els estudis feministes alhora que ser plataforma des de la qual difondre tals
innovacions més enllà dels límits del campus universitari.
Està indexada en Latindex, Dialnet, Erih-Plus, REDIB, Dulcinea i MIAR.
Tota la informació de la revista, els nombres publicats i tot el relatiu als enviaments,
en la pàgina web: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index
6. Conferència de Najat El Hachmi "Escribir desplazada"
Dimecres, 3 d'abril de 2019
Hora: 10:15 - 11:30 h.
Lloc: Aula Magna, edifici II de Filosofia i Lletres
Dins de les Jornades Culturals del Grau en Estudis Àrabs i Islàmics, Najat El Hachmi, escriptora d'origen
marroquí, berber i catalana, impartirà la conferència "Escribir desplazada". Entre les novel·les de l'autora es
trobaEl último patriarca, La hija extranjera i Madre de leche y miel.
Programa
Organitza: Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant
Col·labora: Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)

7. Congrés Internacional sobre l'Humor Verbal – Universitat d'Alacant. 23, 24 i
25 d'octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofia i Lletres)
Tota la informació en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
Quedan solament tres dies per a enviar propostes al
CIHV http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/envio-de-resumenes/
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Una cordial salutació,
Un cordial saludo,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig .
Ap. 99 03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

