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PROGRAMA 

12 de març, 18 h. | Inauguració del Seminari Permanent a càrrec de: Eva Espinar 

(vicerectora d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social), Juan Mora (vicerrector d’In-

vestigacó), Juan Mesa (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres), Helena Establier 

(directora de l‘IUEG), Eva Lapiedra, Naima Benaicha (directores del Seminari), repre-

sentant de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alacant. 

12 de març, 18 h. | “Derecho, Códigos de Familia y reivindicación feminista”, Eva La-

piedra (Universitat d’Alacant) 

16 d’abril, 18 h. | “Entre mi padre y mi marido: mayoría de edad, tutoría y matrimo-

nios de menores según el derecho islámico”, Amalia Zomeño (CSIC, Madrid) 

14 de maig, 18 h. | "El último mundo femenino de al-Andalus: las mujeres nazaríes", 

Bárbara Boloix (Universitat de Granada). 

18 de juny, 18 h. |  "Discriminación: obstáculo para una presencia social efectiva de 

las mujeres en Argelia", Samir Aliou (president de l’Associació Cultural Algerians a Es-

panya. Activista en la plataforma Unitat contre el fascisme i el racisme). 

17 de setembre, 18 h. | "La mujer arabo-musulmana y las autoridades religiosas", 

Waleed Saleh (Universitat Autònoma de Madrid) 

15 d’octubre, 18 h. | “Las mujeres y el derecho malikí en Al-Andalus nazarí: el estudio 

del caso Zahrat al-Rawḍ de Ibn Bāq al-Amawī (m. 1362)”, Rachid El-Hour (Universitat 

de Salamanca) 

19 de novembre, 18 h. | “Las mujeres egipcias en el siglo XXI: logros y nuevas pers-

pectivas”, Hany El Eryan (Universitat d’Alacant) 

17 de desembre, 18 h. | “Los códigos de familia en el Magreb: evolución y compara-

ción”, Naima Benaicha (Universitat d’Alacant). 

Cloenda del Seminari a càrrec de: Eva Lapiedra, Naima Benaicha (directores del Semi-
nari) i d’altres autoritats. 

 

Seminari retransmès a través de la plataforma Google Meet: el enllaç de ca-
dascuna de les sessions es publicarà a la Web del Departament de Filologies 
Integrades amb la suficient antelació. 

Enllaç de la sessió del 12 de març: meet.google.com/hzm-apao-gnb  

L’organització emetrà, prèvia petició, certificat de participació (18 h). Ins-
cripció: envieu un correu electrònic a dfint@ua.es amb nom i cognoms i nú-
mero de DNI, NIE, pasaport… 

Más informació: https://dfint.ua.es/va/  


