
El Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques 
Valencianes, coordinat des de l'1 de juliol del 2012 fins al 30 de juliol de 2014 
pel Centre d'Estudis sobre la Dona de la Universitat d'Alacant, fa pública la 
decisió del VI  Premi d’Investigació "Presen Sáez de Descatllar", creat el 2003 
a fi de reconèixer investigacions d'especial qualitat relacionades amb els 
estudis de les dones, feministes i de gènere. 
 

El jurat, en la seua modalitat de treball fi de Màster, ha decidit atorgar el Premi  
d’Investigació "Presen Sáez de Descatllar" a Jeanne Rolande Dacougna 
Minkette,  per la investigació Mujeres migrantes del África negra en Euskadi: 
Procesos de  construcción de identidades de género transnacionales y 
empoderamiento.  
 

El treball ha sigut dirigit per la professora Anastasia Téllez Infantes (Universitat  
Miguel Hernández d'Elx) en el marc del Màster Universitari en Igualtat i Gènere 
en  l'Àmbit Públic i Privat, de la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel 
Hernández  d'Elx. 
 

En la modalitat de tesi doctoral el premi ha sigut concedit a Rajae El Khamsi, 
per la investigació Identidad y Género: Aproximación al discurso feminista en 
Marruecos.  
 
El treball ha sigut dirigit per la professora Inmaculada Serra Yoldi (Universitat 
de  València) en el si de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la 
Universitat de València.  
 
El VI Premi d’Investigació "Presen Sáez de Descatllar" està dotat amb 2000 
euros que es distribueixen en 1000 euros per a cadascuna de les modalitats. 
 

Al premi s'han presentat un total de 21 recerques (3 tesis doctorals i 18 treballs 
fi de Màster) d'universitats de tot l'estat: Universitat d'Oviedo, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de Salamanca, Universitat de Barcelona, 
Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Cantàbria, Universitat Carlos III de 
Madrid, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de Múrcia, Universitat Rei 
Joan Carles, Universitat de València, Universitat Miguel Hernández d'Elx i 
Universitat Jaume I de Castelló. Un 90,47% de les recerques han sigut 
elaborades per dones. 
 
 
 


