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MEMÒÒÒÒRIA D’’’’ACTIVITATS DE LA  

CÀÀÀÀTEDRA D’’’’ESTUDIS DE VIOLÈÈÈÈNCIA DE GÈÈÈÈNERE DE LA UIB 

ANY 2012 

 

Durant el primer semestre de 2012, degut a la manca d’un conveni marc nou  i 

d’una subvenció oficialment aprovada per activitats pròpies, la Càtedra, 

gestionada des de 2009 per la Doctora Marta Fernández Morales, experta en 

gènere i Professora Titular adscrita al Departament de Filologia Espanyola, 

Moderna i Clàssica, es va centrar especialment en la sensibilització i la 

informació a la comunitat universitària sobre formació i recursos al voltant del 

tema de la violència de gènere mitjançant el portal d’Internet 

http://catedraviolencia.uib.es. Aquesta plana web  és actualizada regularment 

per la directora de la Càtedra tot comptant amb  la coŀlaboració del personal del 

Servei d’Informació de la UIB.  
 

L’any 2012 ha estat el primer any des de la posada en marxa de la Càtedra 

d’Estudis de Violència de Gènere que la continuïtat de no es va poder garantir 

a través d’un conveni de coŀlaboració anual per activitats a part del Màster, ni 

amb la Fundació Balear contra la Violència de Gènere (ja extingida), ni amb 

l’Institut Balear de la Dona. La fórmula emprada en aquesta ocasió ha estat el 

contracte menor amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que ha permès dur a 

terme activitats de caire formatiu. Amb l’ajut econòmic d’aquesta entitat s’han 

completat amb èxit tres cursos per al públic general, celebrats a l’edifici Sa 

Riera de la UIB i amb formadores tant locals com a d’altres institucions de 

l’Estat espanyol: 
 

1) 3-6 septembre: “Prevenció de la violència de gènere des de l’àmbit familiar i 

educatiu”, impartit per la Sra. Marian Moreno, professora d’Educació 
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Secundària, experta en gènere i formadora de formador/es en temes d’igualtat 

(varen assistir 40 persones; 17 varen quedar en llista d’espera). 
 

2) 8-10 octubre: “Violència de gènere i indústries culturals”, impartit per la Dra. 

María Isabel Menéndez Menéndez, professora de Comunicació Audiovisual i 

Vicedegana d’Igualtat a la Universidad de Burgos (varen assistir 40 persones; 9 

varen quedar en llista d’espera). 
 

3) 16-17 novembre: “Prevenció de la violència a través de la (re)construcció 
d’identitats de gènere”, impartit per la Sra. Rosa Cursach, del grup de recerca 

Desigualtat, Gènere i Polítiques Públiques de la UIB, i la Sra. Ana Txurruka, del 

departament d’igualtat de l’Ajuntament de Sant Sebastià (varen assistir 40 

persones; 22 varen quedar en llista d’espera). 
 

La matrícula, l’assistència  i els qüestionaris d’avaluació evidencien l’interès i la 

satisfacció del públic mallorquí amb les activitats ofertes per la Càtedra i l’IMAS.  
 

D’altra banda, una vegada aprovada la proposta presentada al Vicerectorat de 

Projecció Universitària per la Directora de la Càtedra per tal de crear dins 

Edicions UIB una coŀlecció pròpia d'acord amb la normativa d'aquest Servei,  

l’any 2012 ha sortit al mercat editorial el primer número de la sèrie “Estudis de 

Violència de Gènere”, titulat Voces desde los márgenes. Mujeres inmigrantes, 

violencia y ciudadanía en Mallorca-España. Les autores són Vanesa Vazquez 

Laba, Marielva Rísquez Buonaffina i Romina Perazzolo, i el llibre s’ha publicat 

comptant amb un ajut econòmic de l’Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat de la UIB. La serva presentació pública es va fer 

a la llibreria Literanta el mes de juliol de l’any corrent. En aquests moments està 
en preparació el número dos de la coŀlecció, derivat del treball guardonat amb 

el darrer Premi d’Investigació de la Càtedra i pendent de finançament parcial. 
 

Durant el mes de novembre la Càtedra també està coŀlaborant amb altres 

institucions als actes envoltant el Dia Internacional de la No Violència contra les 

Dones (25-N), continuant amb la seva tradició d'establir i mantenir xarxes fortes 
amb individus i entitats que comparteixen el seu objectiu de sensibilitzar i 

formar la població sobre aquest greu problema social. Tot i que l’any vinent es 
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presenta difícil per les institucions balears i per la Universitat mateixa des de’l 
punt de vista econòmic, les persones responsables de la Càtedra volen deixar 

testimoni del seu compromís de continuar endavant amb activitats al voltant de 

la violència de gènere, que ha de ser una prioritat per qualsevol societat 

democràtica. 
 

Per que consti als efectes oportuns, la Directora de la Càtedra firma aquest 
document a Palma de Mallorca, dia 10 de desembre de 2012, amb el vistiplau 

de la Vicerectora de Projecció Univeristària, Dra. Patrícia Trapero. 
  

 
Dra. Marta Fernández Morales, Directora 

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere  
catedra.violencia@uib.es  
http://catedraviolencia.uib.es/ 
 


