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1. Seminari Internacional. Feminismes en el món àrab: corrents, perspectives i
reptes de futur
El Departament de Filologies Integrades, Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics, de la
Universitat d'Alacant, organitza el Seminari Internacional. Feminismes en el món
àrab: corrents, perspectives i reptes de futur, amb la col·laboració del Vicerectorat
d'Investigació i Transferència de Coneixement, Vicerectorat de Responsabilitat Social,
Inclusió i Igualtat, IUIEG i Facultat de Filosofia i Lletres.
Veure: Programa | Cartell
Dates de realització: 9-10 de març de 2020
Lloc: Aula Magna (Facultat de Filosofia i Lletres II) i Sala Rafael Altamira (Seu
Ciutat d'Alacant)
Direcció: Eva Lapiedra Gutiérrez i Naima Benaicha Ziani (Àrea d'Estudis Àrabs i
Islàmics).
Inscripció gratuïta. Enviar un correu electrònic a dfint@ua.es, cal indicar nom i cognoms
i número de DNI, NIE, passaport...
El Departament de Filologies Integrades emetrà un certificat d'assistència de 10 h. a les
persones interessades i que hi hagen assistit a un 80% de les sessions.
2. Presentació del llibre “Lúdicas y viajeras. Mujeres que se recrean en la
modernidad”
Participen en l'acte:
Helena Establier Pérez, directora de l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de
Gènere.
Inmaculada Fernández Arrillaga, editora del llibre.
Divendres, 6 de març a les 19.30 h.
Lloc: Casa Bardín, C/ Fernando 44, Alacant.
Organitza: Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-Albert", Diputació d'Alacant.
Menció d’Honor del Premi Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i
Arquitectura amb Perspectiva de Gènere de la Generalitat Valenciana a la
nostra companya Elia Gutiérrez Mozo.
El jurat dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb
Perspectiva de Gènere . València, reunit el 26 de febrer de 2020,
3.

després d’analitzar amb detall els projectes presentats i de debatre’ls àmpliament,
acordà:
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Atorgar Menció d’Honor del Premi Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i
Arquitectura amb Perspectiva de Gènere per a professionals dels mitjans de
comunicació i persones divulgadors a María-Elia Gutiérrez-Mozo, José Parra-Martínez i
Ana Gilsanz-Díaz per l’article Gestió d'infraestructures amb perspectiva de gènere. Cas:
El Campus de la Universitat d'Alacant publicat per la revestisca Ciutat i Territori, Estudis
Territorials, del Ministeri de Transports , Mobilitat i Agenda Urbana, en el número
monogràfic “Gènere i Urbanisme”, de què destaquem la qualitat i integralitat de la
intervenció que divulga, així com la potència instrumental que la perspectiva de gènere
suposa quan hi ha compromís de mirar a través d'ella per a revelar quantes
desigualtats, moltes d'dobles eles assumides com a normals o, la qual cosa és pitjor,
irreparables, encara subsisteixen i empobreixen la convivència.
4. IV Edició del Certamen Projecta en Igualtat.
Des del Centre d'Investigació d'Estudis de Gènere (CIEG) de la Universitat Miguel
Hernández informen sobre la IV Edició del Certamen Projecta en Igualtat.
https://proyectacertamen.es/
La Universitat Miguel Hernández a través del seu Vicerectorat d'Investigación i el CIEG,
col·labora en les sessions del 2-3 i 5 de març.
La sessió del dilluns 2 de març se celebrarà en la seu del campus d'Elx de la UMH a les
7 de la vesprada (edifici Arenals), en la qual amb la presència de la directora ISABEL
OCAMPO, GUANYADORA D'UN GOYA AL MÉS BEN CURT DE FICCIÓ, s'estrenarà
en Alacant el documental “SERÁS HOMBRE”, després del qual s'obrirà un debat i
podrems dialogar amb la seua directora.
5. IV Congrés Internacional “El monacato femenino en Amèrica y en la Península
Ibérica”
Entre el 14 i 18 de setembre del present any se celebra a Lleó l'IV Congrés Internacional
El monacato femenino en Amèrica y en la Península Ibérica”, organitzat per l'Institut
d'Humanisme i Tradició Clàssica de la Universitat de Lleó i la Coordinació Nacional de
Monuments Històrics de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història de Mèxic.
Més informació en: https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/
Primera circular: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2020.html
6. Revista Filanderas (UZ) - recepció articles.
Des de Filanderas. Revista Interdisciplinària d'Estudis Feministes informen que queda
obert el termini de recepció d'articles per al seu número anual, que apareixerà al
desembre de 2020. El termini conclou el 10 d'abril. Com a novetat, també acceptan
estudis i assajos en anglès.
La revista Filanderas és una publicació anual editada pel Seminari Interdisciplinari
d'Estudis de la Dona (SIEM) de la Universitat de Saragossa des de 2016. El seu
propòsit és conformar-se com un espai acadèmic de reflexió i debat feminista obert a la
ciutadania. Es troba indexada en els següents índexs: Dialnet, European Reference
Index for the Humanities and Social Science - ERIH PLUS, Xarxa Iberoamericana
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d'Innovació i Coneixement Científic - REDIB, Latindex catàleg v.2.0 (2018-), Matriu
d'Informació per a l'anàlisi de Revistes - MIAR i Dulcinea.
Per a més informació: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index, on també
es poden consultar tots els números.
7. II Congrés Internacional Creadores en l'Educació Literària i Intercultural
(CICELI). Segona Circular
Segona circular de l'II Congrés Internacional CreadorAS en l'Educació Literària i
Intercultural (CICELI), que se celebrarà a València (Espanya) del 16 al 18 de juliol de
2020.
Convocatòria II CICELI. Segona Circular: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin2020.html
Com a novetat, enguany s'ha obert la possibilitat de participació virtual.
El termini de recepció de propostes està obert fins al 8 de març de 2020, a través del
formulari disponible en ciceli.es/participacion/. Tant en la web com en la circular adjunta
es detallen les línies temàtiques, idiomes i instruccions per a l'enviament de resums.
Una vegada acceptada la ponència o pòster, s'oferirà la possibilitat de publicar el text
reelaborat com a capítol en editorials indexades en SPI o com a article en revistes
acadèmiques (JLE, Aula de Trobada, Llit). Per favor, tinga en compte que per al cas
concret d'Iberoamericana-Vervuert i Professorat (Scopus) els terminis són diferents.
Per a qualsevol consulta, per favor dirigisca's al correu del comitè organitzador,
ciceli@uv.es.
Més informació: uv.es/ciceli / ciceli.es

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