
III Premi de Investigació de la  

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB  

Acta de resolució 

 

 

La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la 

Universitat de les Illes Balears es va reunir el dijous 26 de novembre de 2009 per a 

resoldre la convocatòria del 3r Premi de Investigació convocat per la Càtedra en el mes 

de juny. Assistiren: per l’Institut Balear de la Dona, Dª. Lila Thomàs i Dª. Francesca 

Mas; per la Universitat de les Illes Balears, Dª. Margalida Capellà i Dª. Marta 

Fernández. 

 

Es varen rebre els següents treballs ajustats a les bases: 

 

-“Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa balear 

(2004-2008)” (pseudònim: Lisbeth Salander) 

 

-“Desigualdad y violencia de género: aproximación a la situación de las mujeres 

inmigrantes en España” (pseudònim: Vagacy) 

 

-“Violencia patriarcal en un mundo global” (pseudònim: Mujeres que cuentan) 

 

Examinades les propostes per cada un dels membres (la lectura dels treballs s’havia 

realitzat al llarg de les tres darreres setmanes), i presentats els arguments sobre cada un 

dels treballs individualment, la Comissió va acordar declarar mereixedor del premi al 

treball “Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa 

balear (2004-2008)”, per la claredat en el plantejament del tema investigat, la 

rellevància de les qüestions plantejades, l’adequació de la metodologia i l’aportació al 

coneixement no només de la realitat balear, sinó de la nacional en el seu conjunt. La 

Comissió va destacar especialment la profunditat de les conclusions i el fet de que el 

treball presenta propostes d’acció concretes, no quedant-se només en l’exposició teòrica 

i l’anàlisi de dades (ambdós aspectes adequadament coberts, per altra banda). 

 

Una vegada obert el sobre amb les dades d’autoria, la responsable de la investigació va 

resultar ser Dª María Isabel Menéndez Menéndez, de nacionalitat española i resident a 

Gijón (Astúries). 

 

Presa la decisió per unanimitat i conegut el nom de la guanyadora, la Comissió va 

decidir que fos la Directora de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere la que 

comuniqués el resultat a les persones interessades i ho fes públic a través de la pàgina 

web de la Càtedra. 

 

Sense més punts que tractar, es va aixecar la sessió. 

 
 

Sgt. Marta Fernández Morales.  

Directora de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere 

 


