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La catedràtica de l’UJI Marisa Salanova rep el 

reconeixement de Les Corts Valencianes 

 

 

 

 

La catedràtica de l’UJI Marisa Salanova rep el reconeixement de Les Corts Valencianes en la 

commemoració del Dia de la Dona 

 

La catedràtica de Psicologia Social i directora de l'equip de recerca WANT - Prevenció Psicosocial 

i Organitzacions Saludables de la Universitat Jaume I Marisa Salanova ha sigut distingida per les 

Corts Valencianes en el seu homenatge a deu dones valencianes amb motiu de la celebració del 

Dia Internacionals de la Dona. En l'acte celebrat el dijous 9 de març a la vesprada es va reconèixer 

la labor de deu dones proposades pels diferents grups parlamentaris, fent-los lliurament d'un 

detall signat. 

 

Marisa Salanova està especialitzada en Psicologia Organizacional Positiva i és presidenta eixent 

de la Societat Espanyola de Psicologia Positiva. La catedràtica de l’UJI compta amb més de 300 

publicacions nacionals i internacionals sobre psicologia de la salut ocupacional i psicologia 

positiva aplicada al treball i participa activament, com responsable de l’equip WANT, en 

projectes de recerca competitius i subvencionats amb fons públics, i en activitats de consultoria 

i assessorament a empreses i institucions sobre prevenció de factors psicosocials i psicologia 

positiva aplicada i desenvolupament de les persones i grups en el treball. 
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Entre les guardonades d'enguany s'han trobat també  la poetessa valenciana Paca Aguirre; la 

catedràtica de Filosofia i investigadora de l'Institut Universitari de la Dona, Neus Campillo, i la 

cap de la Unitat d'Oncologia de l'Hospital Universitari d'Alacant, Nieves Díaz. L'advocada i 

fundadora del seminari per a l'estudi de les Dones de la Universitat d'Alacant, Concepción 

Collado; la catedràtica d'Escultura de la facultat de Belles Arts de València, Maribel Doménech, 

i la directora de la Casa de la Caritat, Guadalupe Ferrer, també han sigut homenatjades al costat 

de la periodista Francisca Méndez, premiada pel seu treball en la prevenció de la violència de 

gènere, i Carmen Serrano, membre de l'Associació de Pescadors del Palmar. 

 


