
 
PRIMERS PREMIS LITERARIS SOBRE DONES IL·LUSTRES DEL 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 

 

València, 15 de desembre de 2016. Palau de Forcalló.- Hui s’ha lliurat la 

primera edició dels premis Dones il·lustres valencianes, que el Consell 

Valencià de Cultura va decidir convocar cada dos anys per als alumnes 

valencians d’ESO i Batxillerat-FP. 

 

L’acte, que ha començat amb unes paraules de Santiago Grisolía, president 

del jurat, ha comptat en la taula presidencial, a més, amb la vicepresidenta 

de les Corts Valencianes, Carmen Martínez, la diputada Llum Quiñonero, 

l’acadèmica de l’AVL Immaculada Cerdà, i la secretària del jurat del 

Primer concurs literari sobre dones il·lustres valencianes i consellera del 

Consell Valencià de Cultura, Ana Noguera. 

 

Els premis volen incidir en l’educació en valors, en la igualtat entre homes 

i dones, i en el foment de la capacitat creativa de la joventut valenciana. 

Són objectius ambiciosos. Però pel simple fet que es tractava de la primera 

convocatòria no s’esperava un èxit de tanta magnitud.  

 

El cas és que s’han presentat al concurs més de 400 treballs (222 d’ESO i 

182 de Batxillerat-FP). I s’ha donat un premi per cada curs d’ESO i de 

Batxillerat-FP; sis en total, a més d’uns acèssits. Però fonts del jurat 

expliquen, a més, unes altres dades que indicarien que a partir d‘esta 

primera edició els premis poden convertir-se en una tradició de prestigi i 

també d’importància social.  

 

La primera, que les dones valencianes tractades han sigut ni més ni menys 

que 134. I la segona, que els treballs no s’han ocupat només de les dones 

que a tots ens vénen al cap d’una certa (o molta) rellevància històrica i 

artística, sinó de moltes altres actives en el segle XX i fins i tot d’ara, amb 

trajectòries menys conegudes però d’espectre molt més ampli: polítiques, 

empresàries, científiques, etc. 

 

A l’acte han acudit, a més de les persones citades i dels membres del 

Consell Valencià de Cultura, diverses personalitats de la vida cultural, 

política i del món educatiu, que s’han barrejat amb la joventut dels 

premiats. 


