
CONGRÉS INTERNACIONAL 
ÀMBITS PÚBLIC I PRIVAT. GÈNERE, COMPROMÍS I TRANSGRESSIÓ ENTRE EL SEGLE 

XIX I EL XXI 
 

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

Segona circular 
  
 
 
Els últims anys ha crescut l’interès acadèmic per les manifestacions de compromís i 
transgressió que s’han desenvolupat al món occidental en l'època contemporània i que 
s'estan plantejant en els nostres dies. Des d’un enfocament de gènere, les dues 
opcions ofereixen nous perfils que posen en qüestió les fronteres entre l’esfera pública 
i la privada, i fan aflorar les contradiccions entre els ideals i els comportaments que 
s'exigeixen a les dones i als homes. El debat clàssic sobre les dues esferes s’obri a 
noves interpretacions quan es tracta des de l'interès pel compromís i la transgressió. 
En conseqüència, en els àmbits de compromís social, intel·lectual o polític, l'obediència 
a les normes o fins i tot el puritanisme en el terreny privat permet i legitima la 
transgressió en el terreny públic, i altres vegades apareix un comportament o 
propostes transgressores en tots dos casos; i finalment també es pot donar que una 
aparença radical o rupturista amague plantejaments teòrics i ideològics convencionals. 
 
 
PROPOSTES DE COMUNICACIONS. Ampliació del termini 
En aquest congrés ens interessa aprofundir en aquests aspectes des d’una perspectiva 
que abrace diferents disciplines i àrees de coneixement. Convidem les persones 
interessades a presentar contribucions entorn d’aquests eixos temàtics:  
 
– idees i representacions 
– noves i velles formes d’expressió del compromís i la transgressió 
– la violència com a experiència i com a agència 
– el cos com a lloc de trobada entre el públic i el privat 
– reformulacions dels conceptes públic i privat en contextos migratoris i d’exili 
– espais i formes de sociabilitat 
  
   
Les propostes de comunicacions (250 paraules i 5 paraules clau màxims) seran remeses 
abans del 20 de maig de 2019 al compte: 
 

congreso.gct@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:congreso.gct@gmail.com


INSCRIPCIÓ 
Les taxes d'inscripció en el congrés són les següents: 

– Assistent: 50 euros 
– Assistent estudiant o en atur: 20 euros 
– Comunicant: 80 euros 
– Comunicant estudiant o en atur: 40 euros 

 
Es podrà formalitzar la inscripció al Congrés a través de la nostra web: 
https://web.ua.es/va/congreso-genero-compromiso-transgresion/congres-internacional-el-

public-i-el-privat-genere-compromis-i-transgressio-entre-el-segle-xix-i-el-xxi.html Al formulari 
cal adjuntar-hi la còpia del rebut d’ingrés o transferència i, si escau, documentació que 
acredite la condició d’estudiant o en atur. L'ingrés o transferència bancària s’haurà de 
fer en aquest compte del Banc Sabadell: 0081-3191-43-0001030312, IBAN: ES76 0081 
3191 4300 0103 0312; SWIFT: BSABESBB. És important que la persona interessada 
consigne els cognoms i «Congrés Compromís» en el rebut.                
 
 
Organitza: Projecte d’Investigació «Gènere, compromís i transgressió a Espanya, 1890-
2016» (Ministeri d'Economia i Competitivitat. Fons FEDER) 
 
Direcció: Mónica Moreno (Universitat d'Alacant) 
Secretaria: Carlos Martos (Universitat d'Alacant) 
 
Comitè organitzador (Universitat d’Alacant):  
Eva Espinar, Helena Establier, Carlos Martos, Alicia Mira, Mónica Moreno, Elena Nájera 
i Bàrbara Ortuño  
 
Comitè científic:  
Karine Bergès (Université de Cergy-Pontoise, França)  
Laura Branciforte (Universitat Carlos III de Madrid) 
Adriana Cases (Grup Recerca en Gènere. Universitat d’Alacant) 
Marta del Moral (Universitat Complutense de Madrid)  
Elena Díaz (IES Talles de Cadis, Madrid) 
Ana Díaz Marcos (University of Connecticut, EUA) 
Eva Espinar (Universitat d’Alacant) 
Helena Establier (Universitat d’Alacant) 
Jordi Luengo (Universitat Pablo de Olavide de Sevilla) 
Alicia Mira (Universitat d’Alacant) 
Mónica Moreno (Universitat d’Alacant)  
Mª Carmen Muñoz (Fundació Primero de Mayo, Madrid) 
Elena Nájera (Universitat d’Alacant)  
Bàrbara Ortuño (Universitat d’Alacant) 
Raquel Osborne (UNED) 
María Pando (Universitat de Deusto) 
Pilar Rodríguez (Universitat de Deusto) 
Rosario Ruiz (Universitat Carlos III de Madrid)  
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