
 

 

 

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS ESCOLAR DEL 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 

 

Dedicat a Dones il·lustres 

Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 9 de desembre de 2016.- 

Enguany el Consell Valencià de Cultura ha organitzat un concurs dedicat a 

Dones Il·lustres obert a tots els alumnes d’ESO, Batxillerat i FP de les 

escoles de la Comunitat Valenciana. És una de les maneres amb què la 

institució vol ajudar en l’esforç per tal que la igualtat entre dones i homes en 

la societat actual siga real, i això passa necessàriament per un canvi en 

l’educació dels valors, en què l’escola té un paper fonamental. 

Per això es pot dir que el concurs ha sigut un èxit si mirem les dades de 

participació: més de 400 treballs (si especifiquem, 222 corresponen a l’ESO 

i 182 a Batxillerat). Però també, segons ens comenten fonts del jurat, per la 

seua qualitat. I més dades: les dones tractades han sigut 134, cosa que indica 

que, a pesar dels obstacles trobats, moltes dones han aconseguit desplegar 

les seues capacitats naturals en camps tradicionalment reservats als homes. 

El concurs aspira a aprofundir en la vida i en els èxits d’estes dones. 

Els premis que concedirà el jurat seran un per cada curs d’ESO i de 

Batxillerat-FP. Però, a més, als dos centres docents amb més treballs 

seleccionats (un d’ESO i l’altre de Batxillerat-FP), se’ls premiarà amb una 

quantitat econòmica per a l’adquisició de material docent. 

El jurat l’han format diversos membres del Consell Valencià de Cultura, sota 

la presidència de Santiago Grisolía: Vicente Ferrero, Jesús Huguet, Vicente 

Muñoz Puelles i Ana Noguera. 

Lliuraran els premis, el President del CVC, Sr. Santiago Grisolía, la Vice-

Presidenta de les Corts Valencianes, Sra. Carmen Martínez Ramírez, la 



Diputada, Sra. Llum Quiñonero, l’Acadèmica de l’AVL, Sra. Inmaculada 

Cerdà Sanchis i la membre del CVC, Sra. Ana Noguera. 

I l’acte de lliurament dels premis es farà en la seu del Consell del Palau de 

Forcalló (c/ Museu, 3, València) dijous que ve, dia 15 de desembre, a les 12 

del migdia. 


