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ACTA DE RESOLUCIÓ DEL I PREMI D’INVESTIGACIÓ
SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
CÀTEDRA D’ESTUDIS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es reuneix la comissió avaluadora, integrada per la senyora Francesca Salvà i la senyora
Francisca Lladó en representació de la UIB i la senyora Catin Riera i la senyora
Margalida Ferrrando en representació de la Fundació Balear contra la Violència de
Gènere, per tal d’adjudicar el I Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere
(s’adjunta com annex 1 la llista de treballs presentats).
Vists i valorats la documentació presentada i els informes tècnics, la comissió resol
seleccionar el treball següent:
¾ “La protección jurídico laboral de la violencia de género: cuestiones pendientes”
presentat pel pseudònim “Sol”
I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, firmen la present acta.
Palma, 22 de desembre de 2006

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Fundació Balear contra la Violència
de Gènere,

Francesca Salvà

Catín Riera

Francisca Lladó

Margalida Ferrando
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ANNEX 1
TREBALLS PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA DEL I PREMI
D’INVESTIGACIÓ SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
CÀTEDRA D’ESTUDIS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Núm. Pseudònim

Títol del treball

1

Grupo 3

2

Sol

3

Femcrits

4

Anny Skywalker

5

Margarita Flor del
Campo
Programas psicoeducativos para la mujer maltratada
Hypatia
Violencia de género. Reflexionando, actuando y evaluando desde las
intervenciones sanitarias en Atención Primaria
Nico
Navegant entre narracions: recuperant silencis i subjectivitats.
Recursos psicosocials en l'atenció a víctimes de violència de genere
en l'àmbit penal (jutjats i cos policial)
35 Primaveras
Mujer y ½, el lugar de la ausencia
Rosalía de Castro Violencia de género: consideraciones humanas. La víctima frente a la
actuación judicial
Veus
Violència de gènere i les Illes Balears
Serra de Marina Prevenció en l'adolescència de la violència de gènere des de la visió
infermera
Ariadna
El Derecho Penal como instrumento de prevención de la violencia de
género
Audre Lorde
Una mirada a la violència de gènere des de l'actuació policial
Anamar
Estudio correlacional de rasgos de personalidad y trastornos psíquicos
en mujeres con vínculos violentos de pareja. La influencia institucional
como factor de revictimización
Las Amazonas
La reforma de los Estatutos de Autonomía como instrumento para
prevenir y abordar la violencia de género
Blanca
Paloma Manes, mansitos y manazo: una metodología de trabajo sobre
Cruz
violencia intrafamiliar y sexual
Ana del Cerro
Descorriendo los velos de la violencia de género: una aproximación
teórico-empírica al feminicidio y a la formación de los operadores
jurídicos que deben intervenir
Careta de Galán (Sense títol)
Flor de Liz
La violencia intrafamiliar y doméstica en la transmisión
transgeneracional. Un estudio para pensar modelos preventivos

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Tratamiento psicológico en hombres condenados por violencia de
género: un estudio en las cárceles españolas
La protección jurídico laboral de la violencia de género: cuestiones
pendientes
Una aproximación criminológica a los debates sobre violencia de
género
El Derecho Procesal ante la violencia de género: especial referencia a
las últimas reformas

