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CALL FOR PAPERS 9è QUADERNS DE LA IGUALTAT 

Es convoca a les persones interessades a publicar al 9è volum dels Quaderns de la Igualtat a 
presentar treballs originals, inèdits i que no estiguin postulats per a publicació en altres 
revistes. 
 
El tema per aquest Quadern serà les associacions de dones i/o els moviments feministes. En 
aquest número de la col·lecció Quaderns de la Igualtat s’admetran articles que analitzen la 
història de les associacions de dones, la relació del moviment feminista i les associacions de 
dones així com l’estudi de la influència de les associacions de dones i/o moviments feministes 
en l’impuls i la implementació de polítiques d’igualtat per raó de gènere. Resulten d’interès per 
aquest proper número els articles que recullin experiències o anàlisis teòriques de les 
associacions i/o moviment de dones, tant a nivell local, nacional com internacional. Seran 
benvinguts articles que abordin la temàtica des de diverses disciplines: història, sociologia, 
antropologia, ciència política, etc. 
 
Dates: 
Obertura del Call for papers: 1 de juny 2015 
Recepció dels articles: fins al 30 de juny de 2015, inclòs 
Notificació de l’acceptació: juliol de 2015 
Enviament de correccions i acceptacions: setembre de 2015 
Recepció dels articles definitius: 15 d’octubre 2015 
 
La recepció dels articles es farà mitjançant el correu electrònic observatori.igualtat@urv.cat. 
 
Presentació dels originals i format:  
L’article no ha d’estar publicat ni enviat prèviament a cap altra publicació. 
Ha d’estar escrit en català o castellà. 
L’extensió màxima ha de ser de 5000 paraules.  
Cal incloure els noms i els cognoms de l’autor/a, el títol de l’obra i la data d’entrega de 
l’original. 
El fitxer enviat ha d’estar en format Word. 
El text ha de tenir un interlineat simple, la mida de la font ha de ser de 12 punts i totes les 
il·lustracions, figures i taules han d’estar dins el text al lloc que els correspon i no al final.  
Cal citar la bibliografia segons la normativa APA. 
Les pàgines de l’original han d’estar numerades. 
 
Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat: 
www.urv.cat/igualtat. 

Es poden veure tots els volums dels Quaderns de la Igualtat en el següent enllaç: 
http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-igualtat 
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