
EL GRUP D’INVESTIGACIÓ DE SALUT PÚBLICA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT HA SIGUT 
PREMIAT EN EL II CONGRÉS IBEROAMERICÀ D'EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA 
 
En el context del II Congrés Iberoamericà d'Epidemiologia i Salut Pública celebrat a 
Santiago de Compostela del 2 al 4 de setembre de 2015, el grup d’investigació de Salut 
Pública de la Facultat de Ciències de la Salut va ser novament premiat per algunes de les 
comunicacions que va presentar. Concretament, la Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) i 
el CIBERESP van atorgar a Erica Briones Vozmediano i Nouhad Laidouni, doctora i estudiant de 
doctorat respectivament del programa de doctorat en Ciències de la Salut de la Facultat, 
un dels premis a les millors comunicacions presentades per personal investigador jove. 
Erica Briones va rebre aquest premi per la comunicació “Para ellas es lo normal": percepciones 
profesionales sobre la violencia de pareja en mujeres gitanas” que és part d'un projecte 
d’investigació finançat pel Fondo de Investigación Sanitària i l'Institut Carlos III dirigit 
per Carmen Vives Cases, professora titular de Medicina Preventiva i Salut Pública d'aquesta 
Facultat. Nouhad Laidouni va rebre aquest premi per la seua comunicació “Las barreras del 
trasplante de órganos en el sistema sanitario argelino desde la perspectiva de los profesionales 
de la salud: un enfoque cualitativo”, que és part de la seua tesi doctoral dirigida per Diana Gil 
González, també professora i Vicedegana d'aquesta Facultat. La professora Carmen Vives 
Cases també va rebre el primer accésit del Premio Emilio Perea, un premi atorgat per la 
Escuela Andaluza de Salud Pública a investigadors sèniors. La comunicació premiada en aquest 
cas es titulava “Estrategias para desarrollar registros de femicidio desde la perspectiva de 
expertas europeas”, un estudi realitzat en el context d'un projecte europeu juntament amb 
investigadores de la Universitat d'Umëa (Suècia) i la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid). 
Finalment, el grup d’investigació de Salut Pública UA-Umëa va rebre el premi de la SEE a la 
millor nota de camp publicada en Gaceta Sanitaria en 2014 per l'article “Applying the WHO 
recommendations on health-sector response to violence against women to assess the Spanish 
health system. A mixed methods approach” realitzat per Isabel Goicolea (Universitat Umëa, 
Suècia), Carmen Vives Cases i Erica Briones Vozmediano, entre altres autores. 
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