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Acta de resolució del segon termini de la II convocatòria dels 
premis Agenda 2030 per a la transformació social i el 
desenvolupament humà sostenible per a TFG i TFM 

El jurat, integrat pels senyors Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat 
Saludable; Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants; Rubén Santamarta, director del 
Centre d’Estudis de Postgrau; Jerònia Lladó, representant de la Comissió de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; Laura Celià, directora general de Cooperació del 
Govern de les Illes Balears; i Ruth Escribano, coordinadora de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, després d’haver revisat i valorat els treballs 
presentats al segon termini de la convocatòria esmentada, i d’acord amb les bases i els 
criteris de valoració establerts, acorda atorgar els premis a les persones següents: 

Categoria de Treball de Fi de Grau (TFG) 

1. Primer premi. Rocío Moreno Baidez, del grau de Psicologia, per Psicoeducación en 
el establecimiento de relaciones interpersonales igualitarias como estrategia preventiva 
de la violencia de género, amb una dotació econòmica de 1.000 euros. 

2. Segon premi. Catalina Moragues Cancelo, del grau de Psicologia, per Fins aquí 
hem arribat. Una anàlisi psicosocial del moviment antiturisme de les Illes Balears, 
amb una dotació econòmica de 500 euros. 

3. Tercer premi. Aina García Palmer, del grau de Psicologia, per La percepción de la 
violencia contra las mujeres en la pareja en hombres condenados a sanciones penales 
que cumplen medidas comunitarias, amb una dotació econòmica de 250 euros. 

Categoria de Treball de Fi de Màster (TFM) 

1. Primer premi. Ana Rus de la Iglesia, del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció 
de la Violència de Gènere, per Implantación de una Clínica Jurídica especializada en 
DDHH y Perspectiva de Género. Una estrategia para fortalecer los derechos de las 
mujeres inmigrantes, amb una dotació econòmica de 1.000 euros. 

2. Segon premi. Luis Antonio López Herbert, del Màster Universitari en Formació del 
Professorat, per De camí a la coeducació: Guia per introduir la perspectiva de gènere a 
l’educació secundària, amb una dotació econòmica de 500 euros. 
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3. Tercer premi. Catalina Calafat Villalonga, del Màster en Polítiques d’Igualtat i 
Prevenció de la Violència de Gènere, per Adaptació i aplicació del Curs d'Afrontament 
de la Depressió de Lewinsohn per a dones víctimes de violència masclista, amb una 
dotació econòmica de 250 euros. 

 
 
I, com a prova de conformitat, signa aquesta acta de resolució. 
 
Palma, 21 de maig de 2020 
 
 
El president del jurat, 
 
 
 
 
 
 
Antoni Aguiló 
Vicerector de Campus, Cooperació i  
Universitat Saludable 
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