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Encara recorde amb claredat quan, poc des-
prés d’iniciar aquesta legislatura, decidim 
organitzar un seminari al qual vam posar 
com a títol Gènere i política urbana. Arqui-
tectura i urbanisme des de la perspectiva 
de gènere. No va ser evident per a moltes 
persones aquesta associació. “Gènere i ciu-
tat?”, preguntaven.

Hi ha moltes maneres d’aproximar-se a una 
ciutat. Hem estudiat la seua història, la seua 
morfologia, els seus marcs normatius i le-
gislatius… Cada col·lectiu, cada especialitat, 
ha aportat una mirada concreta a tan com-
plex fenomen. El gènere no és solament 

una d’aquestes mirades, unes ulleres per 
mitjà de les quals es poden destacar o ob-
viar certs aspectes de la realitat urbana. Pot 
pensar-se que és parcial, subjectiva i orien-
tada, com totes les mirades. Però aporta no 
una particularitat afegida, un testimoniatge 
més en l’infinit palimpsest del real, sinó la 
realitat de la meitat de la població. Podríem 
parlar de perspectiva cultural, d’edat, de 
classe social… Però si parlem de perspec-
tiva de gènere estem parlant d’igualtat per 
a dones i homes, per a la diversitat, per a 
poder aconseguir les mateixes oportunitats.

La memòria no és com la història. S’assem-
bla més a la política. És un terreny en cons-
tant mutació en el qual escrivim diàriament. 
I, com qualsevol text, pot ser amena, incon-
nexa, crítica, conformista, fonamentalista... 
Així, parlar de memòria a la ciutat és parlar 
d’un projecte col·lectiu, una construcció de 
significat que involucra la multiplicitat d’èt-
nies, ideologies, opinions… que l’habiten, la 
transiten o visiten. La memòria és canviant. 
L’adaptem diàriament.  La memòria d’una ciu-
tat parla de la seua gent. O no parla de certa 
gent, la qual cosa no deixa de ser una mane-
ra de parlar. En això consisteix la memòria.

Per tot això, preguntar per la motivació de 
tractar específicament de perspectiva de 
gènere és pertinent. Tant com pretendre 
fer-ho. Preguntar-se sobre el que es vol 
parlar o callar és la base a partir de la qual 
es construeix la memòria. És important 
tindre aquesta discussió perquè indica, en 

Mª José Salvador. Consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, y Presidenta del 

Consell de Direcció de l’EVHA 
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definitiva, quin tipus de memòria volem tin-
dre, com volem recordar el nostre passat i 
com a partir d’ell construïm el nostre futur. 
La memòria, en aquest sentit, radica en el 
cor mateix dels fonaments democràtics.

Si això és així, hem de reconéixer que vi-
víem immersos en una anomalia. Una cosa 
tan rellevant en la memòria urbana com 
és el parc públic d’habitatges de la Comu-
nitat Valenciana estava copat per nom 
d’homes que s’havien significat per la seua 
pertinença a un règim antidemocràtic. I no 
qualsevol tipus de pertinença, com caldria 
esperar. Molts dels grups d’habitatges, 
malgrat haver sigut transferits en 1984, 
mantenien el nomenclàtor de la dictadura. 
A Bocairent, per exemple, fins i tot cons-
tava el Grupo Francisco Franco. Des del 2 
de març de 2018 es diu Margarita Macip, 
en homenatge a una destacada pintora re-
naixentista que va col·laborar amb Joan 
de Joanes, el seu pare per a més senyals. 

En aquesta primera fase de la renovació 
del nomenclàtor del parc públic modifi-
quem el nom de 26 grups d’habitatges, 
per a donar visibilitat a dones destacades 
en la lluita per la democràcia i la igualtat. 
Dones que van tindre, en contra dels sig-
nes del seu temps, un paper determinant 
a l’hora de reivindicar-se en l’àmbit artístic, 
polític, empresarial… I hem volgut parlar 
no solament de dones il·lustres com Matil-
de Salvador, Ascensión Chirivella, Manuela 
Solís, Asunción Cruañes o Jane Jacobs, en-

tre altres, sinó també de dones anònimes, 
dones que van exercir com a col·lectiu un 
paper protagonista amb freqüència silen-
ciat. Per això volem reconéixer també la 
labor de les treballadores del mar, el camp, 
la seda o les palmes, per exemple, o de les 
mestres republicanes, les dones sindica-
listes, les sufragistes i tantíssimes altres!

La manera en la qual recordem les coses, 
com les anomenem, acaba condicionant 
la manera en la qual entenem les coses i, 
per tant, com ens entenem a nosaltres ma-
teixos i cap a on ens dirigim. No es tracta 
d’una operació neutra. Memòria i futur es-
tan íntimament entrellaçats. Per això, ano-
menar els grups d’habitatge del parc públic 
amb noms o col·lectius de dones no esgota 
la seua transcendència en el gest de dignifi-
cació que suposa. Assenyala un canvi en la 
manera de gestionar el públic. Obri un futur 
des d’unes claus renovades. Un futur en el 
qual valors com la cura de l’altre, la humili-
tat enfront de l’arrogància, la perseverança 
pacient… puguen ajudar-nos a construir una 
societat més respectuosa, plural i inclusiva.  

Celebre, doncs, poder anunciar que hem 
escomés una segona fase de renovació del 
nomenclàtor franquista de 28 grups d’habi-
tatges. Fixeu-vos que podria haver recorre-
gut en aquestes línies de presentació a la 
necessitat de complir amb la legislació vi-
gent en matèria de memòria històrica per a 
justificar aquestes accions. I amb això bas-
taria. Però seria fàcilment malinterpretat. 
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He preferit parlar de la necessitat de cons-
truir un futur conciliador portant a la llum 
els referents socials que ens brinden 
aquestes capdavanteres de la democràcia. 
Així he volgut enfocar aquesta legislatura, i 
humilment crec que hem aportat assossec 
i claredat en aquestes discussions. Estic 
segura que cada vegada menys persones 
s’incomoden en sentir que gènere i ciu-
tat van de la mà. Estic també segura que 
moltes entenen quant n’hi ha, de positiu, en 
aquesta associació. S’ha fet un bon treball          
de conscienciació, en el qual les dones 
que integren la Mesa de Gènere i l’Entitat 
Valenciana d’Habitatge i Sòl mereixen tot 
el nostre reconeixement. La memòria i la 
construcció d’una societat millor exigeixen 
afecte i determinació. 
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PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

FA
SE

 1
FA

SE
 2

Abans Nou nomMunicipi

ÍNDEX

Fermín Sanz Orrio (0118)
Francisco Franco (2170)
Posada Cacho (0608)
General Moscardó (0763)
Posada Cacho - Manises (0611)
Cirilo Canovas III (3592)
Salas Pombo (0766)
Ruiz Jarabo (0001)
Ramón Laporta - Fase I y II (1109/ 1310)
Salas Pombo (0013)
Vicente Mortes (0046)
Antonio Rueda (0008)
Salas Pombo - Xàtiva (2164)

Jane Jacobs
Margarita Macip
Mestres Republicanes
Jane Addams
Ascensión Chirivella
Treballadores de la Terra
Dones Sindicalistes
Manuela Solís
Les Sufragistes
Treballadores de la Seda
Margarita Nelken
8 de Març
Lliga de les Dones

· Alaquàs
· Bocairent
· Buñol
· Enguera
· Manises
· Requena
· Sagunt
· València
· València
· València
· València
· València
· Xàtiva

Benimuslem (0823/0923)
Reyes Católicos (0955)
Plaza Ribera (0811/0911)
Canyar (0942)
Fco. Marco Merenciano (3566)
Batalla Brunete (0122)
Rafael Ramón Llin (3070)
L’horta (0835/0935)
Diputación (0944)
Cirilo Canovas I (0002)
Cirilo Canovas II (0006)
Finca Roja (0950)
Antonio Rueda (0007)

Germanes Mirabal
Mercedes Hernández
Encaixadores de la Taronja
María Cambrils-Canyar
Les Músiques
Manuela Ballester
Dones del Tèxtil
Dones de L’horta
Concepción Arenal
Rita Levi-Montalcini
Maria Montessori
Sororitat
8 de Març

· Alberic
· Alfafar
· Alzira
· Benifaió
· Llíria
· Miramar
· Ontinyent
· Paiporta
· Picassent
· Requena
· Requena
· Torrent
· València
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PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

PROVÍNCIA D’ALACANT

FA
SE

 2
FA

SE
 1

Abans

Abans

Nou nom

Nou nom

Municipi

Municipi

FA
SE

 2

San Blas, 96 viviendas 7009
Aspe, 40 viviendas 0829
Aspe, 40 viviendas 7009
Benejuzar 0804
José Antonio 0020
General Yagüe 0021
Monovar, 51 viviendas 0828/0928
Novelda 0914

Juana Francés
Mujeres del Teatro
Carmen de Burgos 
Mujeres Rurales
Jane Goodall
Amelia Earhart
Les Modernistes
Carmelina Sánchez-Cutillas

· Alicante
· Aspe
· Aspe
· Benejúzar
· Elx
· Elx
· Monóvar
· Novelda

Quevedo, 32 viviendas 0824/0924
Matadero 7021
Polígono Rafalafena 1 0005
Polígono Rafalafena 2 5091
Alcora, 75 viviendas 0920/0820
Riu Senia 0828
Avenida Castellón 0827

Enriqueta Agut
Les Constituents
Ada Lovelace
25 de Novembre
Treballadores de la Ceràmica 
Artemisa Gentileschi
Maruja Mallo

· Castelló de la Plana
· Castelló de la Plana
· Castelló de la Plana
· Castelló de la Plana
· L’Alcora
· Vila-real
· Vila-real

Serrano Lloveras (0825)
14 de junio (2034/0567) 
José Solís 0003
15 de abril 4045

Pilar Brabo
Matilde Salvador 
Purificación Escribano
Dones de la Mar

· Castelló de la Plana
· Castelló de la Plana
· Nules
· Vinaròs
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PROVÍNCIA D’ALACANT

Abans Nou nomMunicipi

FA
SE

 1

San Pancracio, 74 viviendas 0920 
Luis Batlles Juan 0509
Luis Batlles II 2009
Alcazár de Toledo 0019
Ramiro Ledesma 0025
Primo de Rivera 1501
Monforte, 40 viviendas 0912
Luis Bueno Ferrer 3003
Pilar Primo de Rivera 2008

Asunción Cruañes
Dones del Calçat
Matilde Ucelay
Dones de les Palmes
Christine de Pizan
Dones Lliures
Dones Esportistes 
Josefina Manresa
Maria Moliner

· Almoradi
· Elda
· Elda
· Elx
· Elx
· Salinas
· Monforte del Cid
· Orihuela
· Sax
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NOU NOM: LES MÙSIQUES

ABANS: Francisco Marco Merenciano (3566)

V A L È N C I A
L L Í R I A

Homenatge a les dones que al llarg de la història 
han dedicat el seu talent a la música. Moltes d’elles 
només ho van poder exercir en l’entorn domèstic i 
com si d’un adorn es tractara. Van ser músiques va-
luoses, però a penes coneixem els seus noms per-
què les seues composicions o les seues qualitats 
interpretatives s’han invisibilitzat en el cànon. Nom-
broses iniciatives i conjunts instrumentals femenins 
reivindiquen la seua importància per a la nostra cul-
tura. Moltes músiques, cada vegada més, formen 
part de les nostres bandes i orquestres, trenquen 
sostres de cristall i brillen com mereixen.

La Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
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ABANS: Batalla Brunete (0122)

NOU NOM: MANUELA BALLESTER
1908 - 1994 València

V A L È N C I A
M I R A M A R

Una de les primeres dones que ingressa en 
l’Escola de Belles Arts de Sant Carles de València.
Polifacètica artista i escriptora, destaca en 
poesia, pintura, cartellisme, disseny i il·lustració. 
Autora, entre moltes altres, de la il·lustració de 
la portada del llibre Babbitt, del Premi Nobel de 
Literatura Sinclair Lewis, després de guanyar un 
concurs en 1930, i del cartell on es promou el 
vot femení per al Partit Comunista, en 1936. Va 
ser una militant activa republicana i va dirigir la 
revista Pasionaria. En acabar la Guerra Civil va 

haver d’abandonar Espanya en condicions 
molt penoses i va acabar a l’exili, a Mèxic. 
Allí va realitzar nombrosos cartells polítics 
i publicitaris i un treball molt rellevant en el 
disseny de cartells de cinema, invisibilitzat en 
gran manera per treballar conjuntament amb 
el seu marit, Josep Renau.
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NOU NOM: DONES DEL TÈXTIL

ABANS: Rafael Ramón Llin (3070)

V A L È N C I A
O N T I N Y E N T

El tèxtil ha sigut l’ofici femení per antonomà-
sia, la iniciació i l’aprenentatge es transmetia 
de mares a filles i es realitzava en el marc de la 
llar. És una activitat que s’associa a la idea de 
complementarietat, dependència i falta d’au-
tonomia, que comporta l’allunyament de les 
dones d’espais públics i la reclusió en l’àmbit 
familiar i domèstic. Després de l’aprenentatge 
familiar, s’accedia en les zones de forta im-
plantació del sector tèxtil industrial, al treball 
en fàbriques. Va ser molt estesa l’ocupació 

de dones durant la II República i primeres 
dècades del franquisme. L’ambient laboral 
a les fàbriques era pèssim, salaris molt 
baixos, ritmes de treball extenuants, condi-
cions higièniques i mediambientals deplo-
rables, disciplina fèrria i abusos d’autoritat 
constants. Actualment, com a resultat de la 
globalització, la producció tèxtil s’ha traslla-
dat a països dels denominats emergents, 
on es repliquen les condicions laborals ja 
bandejades en el nostre.
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NOU NOM: RITA LEVI-MONTALCINI
1909 - 2012 Italia

ABANS: Cirilo Canovas I (0002)

V A L È N C I A
R E Q U E N A

Una de les més notables investigadores en neu-
rociència del segle XX. La importància de Rita 
Levi prové no només de les seues aportacions a 
l’estudi del sistema nerviós i al descobriment de 
l’NGF (factor de creixement nerviós), que li pro-
porciona el Nobel de Medicina en 1986; sinó tam-
bé al seu compromís en la lluita contra la margi-
nació i la desigualtat de les dones, a través de la 
Fundació Rita Levi-Montalcini Onlus, que va crear 
en 1993. Nascuda en el si d’una família jueva,     

Levi-Montalcini va viure la infància durant la 
Primera Guerra Mundial. Malgrat l’oposició 
paterna, es va matricular en medicina per a 
doctorar-se posteriorment en neurocirurgia. 
Quan les lleis racials de la Itàlia feixista li 
van impedir prosseguir les investigacions, va 
muntar un laboratori a casa seua.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

“El futur del planeta depén de la possibilitat 
de donar a totes les dones l’accés a la 
instrucció i al lideratge. A les dones els és 
donada, de fet, la tasca més difícil i àrdua, 
però (alhora) la més constructiva: inventar i 
mantindre la pau”. 
Rita Levi-Montalcini



NOU NOM: MARÍA MONTESSORI
1870 - 1956 Italia

ABANS: Cirilo Canovas II (0006)

V A L È N C I A
R E Q U E N A

Pedagoga i metgessa italiana, després de 
graduar-se en ciències naturals per la Univer-
sitat de Roma, va ingressar en la Facultat de 
Medicina per a convertir-se, en 1896, en la pri-
mera italiana a ser doctora.  Professora a l’Es-
cola Femenina de Magisteri i d’antropologia 
a la Universitat de Roma. En 1907 obria en el 
popular barri romà de San Lorenzo la prime-
ra Casa dei Bambini on va posar en pràctica 
el seu famós mètode educatiu (hui vigent en 
més de 8.000 escoles). En aquest, les tradicio-

nals tècniques (rígides, disciplinàries i pas-
sives) eren substituïdes per una pedagogia 
basada en l’estimulació sensorial, l’ús de 
material didàctic, el foment de l’esponta-
neïtat i l’aprenentatge de la cura pròpia a 
fi de desenvolupar l’autonomia personal de 
la criatura, concebuda com a subjecte ac-
tiu, decisor i capaç d’autoeducar-se. També 
pionera dels moviments feminista i pacifis-
ta, va estar nominada tres vegades al Pre-
mi Nobel de la Pau.
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“Ningú pot ser lliure llevat que siga indepen-
dent; per tant, les primeres manifestacions 
actives de llibertat individual del xiquet han 
de ser guiades de tal manera que a través 
d’aqueixa activitat el xiquet puga estar en 
condicions per a arribar a la independència.” 

María Montessori



NOU NOM: 8 DE MARÇ

ABANS: Antonio Rueda (0008)

Les Nacions Unides van institucionalitzar el 8 
de març com a Dia Internacional de les Dones 
en 1975, coincidint amb l’Any Internacional de 
la Dona. Se celebra en molts països del món. 
Quan les dones de tots els continents, sovint 
separades per fronteres nacionals i diferències 
ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques 
i polítiques, s’uneixen per a celebrar el seu dia, 
poden contemplar una tradició de més de noranta 
anys de lluita en pro de la igualtat, la justícia, la 
pau i el desenvolupament. El Dia Internacional de 

les dones apel·la a les dones corrents com a 
artífexs de la història i planta arrels en la lluita 
multisecular de les dones per participar en la 
societat en igualtat amb els homes. 

V A L È N C I A
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NOU NOM: GERMANES MIRABAL
- 1960 República Dominicana 

ABANS: Benimuslem (0823/0923)

V A L È N C I A
A L B E R I C

Les germanes Mirabal, Patria, Minerva i María 
Teresa, van ser tres dones dominicanes que 
es van oposar ferventment a la dictadura 
de Rafael Leonidas Trujillo. Van nàixer i van 
créixer en el si d’una família rural acomodada 
en el paratge Ojo de Agua, a Salcedo, el 
municipi més important de la província que 
es va rebatejar més tard, i en honor a elles, 
amb el nom de Hermanas Mirabal. El 25 de 
novembre de 1960, els cossos de les tres 
germanes Mirabal es van trobar en el fons d’un 
penya-segat. Aquell esdeveniment, que va ser 

venut a la premsa com un tràgic accident 
per Trujillo, el dictador dominicà que va 
donar l’ordre de matar-les, va contribuir a 
despertar la consciència entre la població, 
que va culminar, sis mesos després, amb 
l’assassinat del dictador. En el seu honor, 
es commemora cada any en aquesta data 
el Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones, aprovat per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides 
al desembre de 1999.
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“Si em maten, trauré els braços de la tomba i 
seré més forta”. 

Minerva Mirabal



NOU NOM: MERCEDES HERNÁNDEZ

ABANS: Reyes Católicos (0955)

V A L È N C I A
A L FA FA R

1931 - València

En 1937, en plena Guerra Civil, davant el 
setge de les tropes del general Franco, més 
de 30.000 xiquets van ser evacuats a altres 
països. Mercedes Hernández va ser exiliada a la 
Unió Soviètica. En 1991 va tornar a Espanya, 
al municipi Valencià d’Alfafar. A Alfafar ha 
col·laborat desinteressadament a l’Escola 
d’Adults i ha fet treballs voluntaris amb els xiquets 
dels habitatges socials en els quals ella resideix, 
organitzant activitats esportives i culturals. 
Té una àmplia trajectòria professional,  es va 

llicenciar per l’Institut de Finances de Moscou. 
en la qual cal ressaltar els seus treballs 
com a economista superior en la Central 
Termoelèctrica de Riga, i  com a enginyera 
superior en la secció de planificació de 
producció d’energia elèctrica i tèrmica, 
de la Direcció General de la República de 
Letònia a Riga.
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Homenatge a les dones triadores, talladores, 
empaperadores i encaixadores de taronja, 
que, des de finals del segle XIX fins ara, han 
treballat i treballen en els magatzems, i contri-
bueixen decisivament en la qualitat i el prestigi 
dels nostres cítrics. 
En la collida de la taronja hi ha hagut tradicio-
nalment una forta divisió sexual del treball, les 
dones han estat pitjor pagades que els homes 
i moltes vegades desprofessionalitzades. Les 
dones encaixadores van crear al voltant de 

l’any 1918 els seus primers sindicats, que 
van rebre en molts dels pobles tarongers 
el nom de Societat Obrera el Despertar Fe-
mení, i participaren activament en els mo-
viments reivindicatius de l’època.

NOU NOM: ENCAIXADORES DE TARONJA

ABANS: Plaza Ribera (0811/0911)

V A L È N C I A
A L Z I R A
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NOU NOM: MARIA CAMBRILS-CANYAR
1878 - 1939 València

ABANS: Canyar (0942)

V A L È N C I A
B E N I FA I Ó

Va ser una escriptora feminista espanyola de 
formació autodidacta. Va ser la dona que més 
i millor va desenvolupar el pensament i les 
alternatives feministes en el si del socialisme 
espanyol dels anys 20 i 30 del segle XX. Tant 
en el seu llibre Feminismo socialista, prologat 
per Clara Campoamor, com en els més de cent 
articles publicats en El Socialista i altres periòdics 
obrers, defensava i reivindicava temes com el vot 
femení, el divorci, l’organització femenina... entre 
altres, i criticava aspectes com l’antifeminisme 

disfressat, el paternalisme cap a les dones i la 
misogínia obrera.
María Cambrils, que tant va significar per al 
feminisme i el socialisme de la seua època, 
va ser esborrada de la història i de la memòria 
oficial durant la dictadura. És una referent 
imprescindible per a la reivindicació dels drets 
de les dones i l’acció feminista i socialista.
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“¿I per què no hem d’organitzar-nos les 
dones en col·lectivitats de defensa per a 
recaptar, per mitjà de l’acció conjunta, el 
reconeixement de tots aquells drets que 
se’ns retenen injustament?”

“El despertar del feminismo socialista”.
María Cambrils. 



NOU NOM: DONES DE L’HORTA

ABANS: L’horta (0835)

V A L È N C I A
P A I P O R T A

Homenatge a les innombrables dones que han 
contribuït a la cultura i el paisatge de l’Horta. La 
seua participació en l’activitat agrícola, en les 
xarxes d’ajuda mútua, en el sosteniment de la 
vida, és part imprescindible de la pervivència del 
patrimoni de totes i tots.
Dones de l’Horta és també un homenatge a 
l’activisme de les dones de la comarca, referents 
del feminisme valencià.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: CONCEPCIÓN ARENAL
1820 - 1893 A Coruña

ABANS: Diputación (0944)

V A L È N C I A
P I C A S S E N T

En 1841 accedeix a la Facultat de Dret, en la 
Universitat de Madrid, malgrat que les lleis del 
moment no permetien l’accés a la universitat de 
les dones, per la qual cosa acudia vestida d’home 
fins que va ser descoberta. Va haver de demostrar 
la seua capacitat per a seguir els estudis i se 
li va consentir assistir a classe sota estrictes 
condicions, encara que no va poder obtindre cap 
títol. Va destacar com a escriptora i articulista i 
per la seua labor en el treball humanitari a través 
d’organitzacions socials. 

Va ser la primera dona amb el càrrec de 
visitadora de presons femenines.  
Participa en la creació de l’Associació per 
a l’Ensenyament de la Dona i de l’Escola 
d’Institutrius. Pionera del pensament feminista, 
en les seues obres defensa el lliure accés de 
la dona a l’educació, rebutja les teories que 
promouen la superioritat de l’home en funció 
de criteris biològics, critica la disparitat de 
sous d’homes i dones treballadores i obri 
debats fins llavors silenciats.

“És un error greu i dels més perjudicials 
inculcar a la dona que la seua missió única 
és la d’esposa i mare [...]. la dona té drets 
que ha de complir, drets que ha de reclamar, 
dignitat que no depén de ningú, un treball 
que ha de realitzar i la idea que és una cosa 
seriosa, greu, i que si se la pren com un joc, 
ella serà indefectiblement un joguet.”

“La educación de la Mujer”, 
Concepción Arenal.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: SORORITAT

ABANS: Finca Roja (0950)

V A L È N C I A
T O R R E N T

Deriva del llatí, soror-oris “germana carnal”. 
Des de desembre de 2018, el Diccionari de la 
Reial Acadèmia Espanyola recull la definició 
com a agrupació que es forma per l’amistat i 
reciprocitat entre dones que comparteixen el 
mateix ideal i treballen per aconseguir un ma-
teix objectiu, encara que el seu ús era estés 
molts anys abans.
Entenem com sororitat la relació de solidari-
tat entre les dones, especialment en la lluita 
pel seu apoderament; es tracta d’un concepte 

més ampli que la solidaritat, perquè la so-
roritat implica modificar les relacions entre 
dones perquè des de la confiança, fidelitat, 
suport i reconeixement mutu es construïs-
ca un món diferent.
Marcela Lagarde, activista femenina lla-
tinoamericana, la defineix com l’“aliança 
feminista entre les dones per a canviar la 
vida i el món amb un sentit just i llibertari”.

Buwa Shete , Untitled

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: ENRIQUETA AGUT
1912 - 1998 Castelló de la Plana

ABANS: Quevedo, 32 viviendas (0824/0924)

CASTELLÓ DE LA PLANA

Mestra feminista valenciana. Va ser secretària de 
l’Agrupació Femenina d’Esquerra Republicana i de 
l’Agrupació de Dones Antifeixistes; va participar en 
les missions pedagògiques; va formar part de la re-
dacció de la revista Pasionaria i va col·laborar a l’es-
cola d’adults Lina Odena. Molt valorada per la seua 
capacitat oratòria, se l’anomenava «la palometa del 
front popular». Es va exiliar a Mèxic després de la 
Guerra Civil. El valencià va ser la seua llengua mater-
na i la va utilitzar fins i tot en l’exili, on transmetria als 
seus alumnes, primer, i als seus fills i nets, després, 
cançons populars i contes tradicionals valencians. 

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: LES CONSTITUENTS

ABANS: Matadero (7021)

La Constitució també va tindre mares. En la legis-
latura constituent només va haver-hi 27 parlamen-
tàries, diputades i senadores, davant de 637 homes, 
però la seua presència va ser decisiva en algun dels 
articles del text. Només una d’elles, Teresa Revilla, 
va participar en la Comissió Constitucional, i va in-
tervindre sobre la igualtat en el ple del Congrés a 
propòsit de l’article 14. Els espanyols són iguals 
davant la llei, sense que puga prevaldre cap discri-
minació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 

CASTELLÓ DE LA PLANA

Fotografia del documental ‘Las Constituyentes’, d’Oliva Acosta.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Dolores Ibárruri, Asunción Cruañes Molina, Belén 
Landáburu, Soledad Becerril, Dolores Calvet Puig, Ana 
María Ruiz Tagle, Esther Tellado Alonso, Nona Inés 
Vilariño Salgado, María Dolores Pelayo Duque, Carlota 
Bustelo, Virtudes Castro García, María Izquierdo 
Rojo, Rosina Lajo Pérez, Amalia Miranzo Martínez, 
Mercedes Moll de Miguel, Gloria Begué Cantón, María 
Teresa Revilla, Inmaculada Sabater Llorens, Juana 
Arca Molina, Elena María Moreno González, Dolores 
Blanca Morenas Aydillo, Palmira Plá Pechovierto; 
Marta Molina, Pilar Brabo, María Victoria Fernández, 
Carmen García Bloise y María Rubiés Garrofé.



NOU NOM: 25 DE NOVEMBRE

ABANS: Polígono Rafalafena II (5091)

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones. Des de 1981, militants i activis-
tes en favor dels drets de la dona reivindicaven el 
25 de novembre com a dia de protesta i comme-
moració contra la violència de gènere. La data va 
ser triada per a honrar la memòria de les germa-
nes Mirabal, tres activistes polítiques de la Repú-
blica Dominicana que van ser brutalment assas-
sinades en 1960 per ordre del dictador dominicà, 
Rafael Trujillo. El 20 de desembre de 1993, l’As-
semblea General va aprovar la Declaració sobre 
l’eliminació de la violència contra la dona a través 

de la Resolució 48/104, que marca el primer 
pas cap a l’erradicació de la violència contra 
dones i xiquetes a tot el món. Finalment, el 7 
de febrer 2000, l’Assemblea General de NU, 
adopta la Resolució 54/134, i designa el 25 de 
novembre com el Dia Internacional de l’Elimi-
nació de la Violència contra la Dona. Convida 
governs, organitzacions internacionals i ONG 
a implicar-se i coordinar activitats tots els 
anys sobre aquesta data que eleven la cons-
ciència pública quant a aquesta qüestió.

CASTELLÓ DE LA PLANA

Actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere a Valladolid

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: ADA LOVELACE
1815 - 1852 Anglaterra 

ABANS: Polígono Rafalafena I (0005)

Matemàtica i escriptora britànica, cèlebre pel 
seu treball sobre l’enginy analític (o màquina 
analítica). Entre les seues notes trobem el que 
hui es coneix com el primer algorisme destinat 
a ser processat per una màquina.
El programa confeccionat per Ada Byron 
Lovelace, sobre targetes perforades, per 
a l’enginy analític de Babbage, computava 
els números de Bernoulli, i dona idea dels 
seus coneixements matemàtics i de la seua 
capacitat per a crear un programa, molt més 

complex i ambiciós. La idea de reutilitzar les 
targetes encarregades de cert procediment, 
cada vegada que fora necessari, dins d’un 
mateix programa, era tan avançada que en 
els cent anys posteriors no es va escriure 
res millor referent a aquesta matèria.

Alfred Edward Chalon, Aquarel.la retrat d’Ada King

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

CASTELLÓ DE LA PLANA



NOU NOM: ARTEMISA GENTILESCHI

ABANS: Riu Senia (0828)

C A S T E L L Ó
V I L A - R E A L

1593 - 1654 Italia

Pintora barroca italiana, representant del cara-
vaggisme. Va ser la primera dona a ingressar 
en l’Acadèmia del Disseny de Florència. Els seus 
quadres són de temàtica històrica i religiosa. La 
seua primera obra signada i datada és Susanna 
i els vells (1610), realitzada amb tan sols dèsset 
anys, que mostrava ja dues de les preocupacions 
que serien freqüents en la seua pintura: la repre-
sentació d’heroïnes i el nu femení. A Nàpols va 
desenvolupar el més fecund de la seua produc-
ció, va esdevindre una de les figures artístiques 

més importants de la ciutat i va influir en tot el 
medi artístic napolità. Alhora, li agradava uti-
litzar unes entonacions cromàtiques i lumíni-
ques d’una manera que els caravaggistes no 
havien sabut treballar fins llavors. Això la va 
convertir en protagonista de primera fila en la 
metamorfosi de la pintura napolitana al llarg 
de la dècada de 1630. Són cèlebres les seues 
pintures de personatges femenins forts, com 
ara Lucrècia, Betsabé, Judit o Cleòpatra, en 
els quals es lligen trets feministes.

Artemisa Gentileschi, Judith i el seu Doncella

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



C A S T E L L Ó
V I L A - R E A L

NOU NOM: MARUJA MALLO
1902 - 1995 Lugo

ABANS: Avenida Castellón (0827)

Pintora surrealista i avantguardista, difícilment 
classificable, emmarcada com a artista de 
la generació de 1927. Va estudiar en la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran 
a Madrid, al mateix temps que assistia a 
l’Acadèmia Lliure de Julio Moisés. A través de 
Dalí, que també assisteix a aquesta acadèmia, 
inicia amistat amb Luis Buñuel, Federico 
García Lorca, Margarita Manso, María 
Zambrano, Concha Méndez i Rafael Alberti. 
Va formar part de Les sense barret, dones 

cultes, intel·lectuals, artistes i escriptores, 
que després de la Guerra Civil van viure 
la repressió franquista que per a elles va 
ser doble perquè van ser represaliades 
per igual que els seus companys, però, 
a més, van ser oblidades tant dins com 
fora d’Espanya. Va ser una dona original, 
fascinant i transgressora, autora d’una obra 
fantàstica que va incórrer –com advertira 
María Zambrano– en un dels errors més 
destructius i imperdonables: ser lliure.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Homenatge a les dones i xiquetes que des 
dels temps en què la producció ceràmica va 
començar a industrialitzar-se han treballat i 
treballen en aquest sector. El coneixement del 
patrimoni industrial ceràmic ha de basar-se en 
conéixer com es treballava, on i qui va conformar 
la realitat d’aquesta indústria sense la qual no 
s’explica la nostra comunitat. Saber i reconéixer 
que eren dones o xiquetes les encarregades 
de retirar les peces (taulells) dels blanquers, 
que altres empleades s’ocupaven de llevar les 

rebaves, netejar les costelles i els cantells; 
que també eren majoritàriament dones les 
que s’ocupaven de les trepes, els motles de 
paper de zinc en els quals el dibuix que havia 
de quedar en el taulell havia sigut retallat o 
punxat, i que se situaven sobre la cara del 
taulell esmaltat, i es pintava amb brotxes 
xicotetes del color desitjat. Conéixer i valorar 
que, en definitiva, sense les treballadores de la 
ceràmica aquesta no seria possible.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

NOU NOM: TREBALLADORES DE LA CERÀMICA

ABANS: Alcora, 75 viviendas (0920/0820)

C A S T E L L Ó
L’ A L C O R A



NOU NOM: LES MODERNISTES

ABANS: Monovar, 51 viviendas (0828/0928)

A L I C A N T E
M O N Ó V A R

A la fi del segle XIX, les dones van contribuir a crear un 
estil, el modernisme, que comprén aspectes diversos 
com l’arquitectura, la música, les arts plàstiques, les 
arts gràfiques i les arts decoratives i industrials. 
La figura femenina, idealitzada i estereotipada, és 
un dels motius recurrents de les arts plàstiques 
modernistes. No obstant això, la contribució de 
les artistes i artesanes al modernisme no ha sigut 
prou estudiada i visibilitzada, en ser categoritzades 
com a art femení, és a dir, menor, en un intent més 
de segregar la seua obra en la formació del cànon 
artístic.

Llüisa Vidal, Autoretrat

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



A L I C A N T E
N O V E L D A

NOU NOM: CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS
1927 - 2009 València

ABANS: Novelda (0914)

Historiadora, novel·lista i poetessa valenciana. Va 
cursar els estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat 
de València. Va col·laborar en el diari Levante, on es va 
ocupar de les pàgines culturals i va escriure nombrosos 
articles de tema històric i literari. Va ser autora de 
diversos poemaris, Un món rebel (1964), Conjugació 
en primera persona (1969), Els jeroglífics i la pedra de 
Rosetta (1976) i Llibre d’amic i amada (1980), la seua 
gran obra va ser Matèria de Bretanya, una novel·la 
publicada en 1976, que va obtindre el Premi Andròmina 
dels Premis Octubre.

“...Torcar la pols cada matí
és el cilici que portem
sobre la carn, I ens dol vivíssim
I molt aspre. I jo per consolar-me
només per consolar-me, pense
que també podria ésser el ferm
motiu de la nostra rebel·lió”.

 Carmelina Sánchez-Cutillas

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: JANE GOODALL
1934 - Anglaterra 

ABANS: José Antonio (0020)

Primatòloga, etòloga, antropòloga i missatgera de 
la pau de l’ONU. Se la considera la major experta 
en ximpanzés, i és coneguda pel seu estudi de cin-
quanta-cinc anys de durada sobre les interaccions 
socials i familiars dels ximpanzés salvatges al Parc 
Nacional Gombe Stream, a Tanzània. Ha treballat 
extensament en assumptes de conservació i benes-
tar animal, a més de formar part del comité del Pro-
jecte dels Drets Humans, des de la seua fundació en 
1996. En 2003 va ser guardonada amb Premi Prín-
cep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

“La meua història favorita sobre el tema dels 
homes i les dones en la ciència, o en qualse-
vol altre àmbit, és d’una tribu d’algun lloc de 
llatinoamèrica. En aqueixa tribu d’indígenes el 
cap em va dir: “Nosaltres pensem que la tri-
bu és com una àguila. Una ala és masculina 
i l’altra és femenina. I només quan les dues 
ales són iguals, la tribu és capaç de volar”. Em 
va encantar aqueixa història. Hem d’aspirar a 
això. Hem d’aspirar a la igualtat.”

Jane Goodall

A L I C A N T E
E L X



NOU NOM: AMELIA EARHART

ABANS: General Yagüe (0021)

1897 - 1937 EE. UU.

Aviadora nord-americana, cèlebre per les 
seues marques de vol i per intentar el primer 
viatge aeri al voltant del món sobre la línia 
equatorial, empresa en la qual va desaparéixer. 
Condecorada en més d’una ocasió, entre altres, 
amb la Distinguished Flying Cross, atorgada per 
primera vegada a una dona.  Va ser la primera 
dona a travessar en solitari l’Atlàntic i rècord 
per fer-ho en menys temps. Va ser una gran 
impulsora de l’aviació entre les dones, tant que 
va organitzar una carrera aèria per a dones a 

través del país en 1929, de Los Angeles a 
Cleveland; la van anomenar The Powder Puff 
Derby. Va fundar l’organització Les noranta-
nou amb altres pilotes. En 1930 va ajudar a 
formar i va ser vicepresidenta de relacions 
públiques d’una aerolínia entre Nova York, 
Filadèlfia i Washington.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

A L I C A N T E
E L X



A L I C A N T E

NOU NOM: JUANA FRANCÉS
1924 - 1990 Alacant

ABANS: San Blas, 96 viviendas (7009)

Pintora alacantina. Fundadora i única dona del 
grup El Paso, va ser una de les artistes més 
contundents de la trajectòria plàstica espan-
yola del segle XX. En alguns períodes creatius, 
les seues obres revelen una postura crítica 
que arremet de manera simbòlica contra certs 
aspectes del sistema social imperant. La pri-
mera etapa, entre 1950 i 1953, es caracteritza 
per la presència d’una figuració hieràtica geo-
metritzant, amb temes molt tradicionals. Pos-
teriorment, en 1956, comença a experimen-
tar amb l’abstracció. En 1957, comença una 

etapa adscrita a l’informalisme matèric. 
En els anys 1954, 1960 i 1964 representa 
Espanya en la Biennal de Venècia. Entre 
1963 i 1980, període de maduresa artística, 
la seua pintura informalista té un marcat 
caràcter antropomòrfic i en aquesta subjau 
una profunda crítica social. Posteriorment, 
tornarà a endinsar-se en l’abstracció i tan-
carà el cercle de la seua obra amb el retorn 
als llenços de gran violència gestual i càrre-
ga matèrica, foscos i dramàtics.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM: MUJERES DEL TEATRO

ABANS: Aspe, 40 viviendas (0829)

A L I C A N T E
A S P E

Sacerdotesses, mims, trobadores i juglaresses, 
còmiques de la llegua, autores, actrius, directores, 
espectadores... Des dels començaments del teatre 
com a fet cultural i social, les dones han estat presents 
en tots els vessants de la creació teatral. Durant segles 
no van poder tindre presència en l’escenari. Ni el teatre 
grec ni el dels segles XV i XVI consentia la presència 
d’actrius, però mai van deixar d’estar i, encara que les 
han volgut en massa ocasions circumscriure al paper 
de muses, l’art teatral no pot concebre’s sense la molta 
i rica presència de les dones.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



A L I C A N T E
A S P E

NOU NOM: CARMEN DE BURGOS
1867 - 1932 Almería

ABANS: Aspe, 40 viviendas (7028)

Periodista, escriptora, traductora, dona 
polifacètica i amb una extensa obra 
periodística i literària. Considerada com una 
de les precursores del feminisme per la seua 
actitud vital, com també per les seues idees 
reformistes, que van evolucionar des de 
posicions més moderades a posicions més 
bel·ligerants en la defensa del divorci, del 
sufragi universal, de la supressió d’algunes lleis 
sexistes i del foment de la llibertat de la dona 
a través de l’educació i de l’associacionisme. 
Coneguda com a Colombine, també va signar 
amb altres pseudònims com ara Gabriel Luna, 

Perico de los Palotes, Raquel, Honorine 
o Marianela.  Se la considera la primera 
periodista professional a Espanya i en 
llengua castellana per la seua condició de 
redactora  amb columna fixa del madrileny 
“Diario Universal”. Va morir un any després 
de la proclamació de la Segona República 
i va aconseguir veure com algunes de les 
seues reivindicacions es duien a terme 
com el dret al vot de les dones o la llei del 
divorci, encara que no va arribar a exercir-
les.

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



NOU NOM:

ABANS: Benejúzar (0804)

A L I C A N T E
B E N E J Ú Z A R

Per a les dones, viure en l’espai rural ha suposat 
disposar de menys oportunitats. Si la desigualtat 
de dones i homes és una realitat universal, 
l’àmbit rural pot potenciar les condicions que 
la perpetuen: menys possibilitat d’accedir a la 
cultura i a l’educació, major control social, més 
pressió per a perpetuar els rols tradicionals. Però 
també hem de posar en valor les fortes relacions 
de solidaritat i les xarxes de suport mutu que 
es generen entre elles i que tantes vegades 
supleixen la manca de recursos. 

Les dones rurals són el pilar bàsic per a 
fixar la població, per a mantindre la vida i 
l’activitat econòmica en gran part del territori. 
Reivindicant-les, reivindiquem el futur del 
nostre territori.

MUJERES RURALES

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic





FASE I



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Divulgadora científica, teòrica de l’urbanisme i activista 
sociopolítica. A més de destacar per la seua obra literària, 
Jacobs es va distingir pel seu activisme en l’organització 
de moviments socials, encaminats a paralitzar els projec-
tes urbanístics que entenia que destruïen les cominutats 
locals. També va advocar per la igualtat salarial de les do-
nes i per la defensa del seus drets.

V A L È N C I A
A L A Q U À S

NOU NOM: JANE JACOBS
1916 - 2006 EE. UU.

ABANS: Fermín Sanz Orrio (0118)
Ministre de treball durant la dictadura



Gran pintora valenciana, filla de Joan de Joanes. És una 
de les primeres pintores documentades a València. En 
aquesta època, les dones no podien pertànyer a cap 
gremi, ni rebre encàrrecs. Està soterrada a Bocairent. 

V A L È N C I A
B O C A I R E N T

NOU NOM: MARGARITA MACIP
1579 - 1613 València

ABANS: Francisco Franco (2170)

Margarita Macip, El Salvador

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Dones valentes i compromeses amb l’educació 
en igualtat. Van participar en organitzacions 
feministes que lluitaven per la reforma social i la 
igualtat de drets de la dona, van formar part de 
partits polítics i de sindicats.

V A L È N C I A
B U Ñ O L

NOU NOM: MESTRES REPUBLICANES

ABANS: Posada Cacho (0608)
Governador provincial de València durant el franquisme

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Sociòloga feminista i pacifista. En 1931 va guanyar 
el premi Nobel de la Pau, premi compartit amb 
Nicholas Murray Butler. En 1889 va fundar la Hull 
House de Chicago, una de les primeres cases 
d’acollida als Estats Units. A la Hull House acudien 
cada setmana quasi 2.000 persones, i servia també 
com a institució sociològica per a dones. 

V A L È N C I A
E N G U E R A

NOU NOM: JANE ADDAMS
1860 - 1935 EE. UU.

ABANS: General Moscardó (0763)
Militar espanyol

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Primera dona col.legiada com advocada d’Espanya 
(1922 al col.legi d’advocats de València). Es va 
especialitzar en Dret Civil i va dur a terme una 
intensa activitat reivindicativa en la defensa dels 
drets de la dona.

V A L È N C I A
M A N I S E S

NOU NOM: ASCENSIÓN CHIRIVELLA
1894 - 1980 València

ABANS: Posada Cacho - Manises (0611)
Governador provincial de València durant el franquisme

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Reconeixement al treball de les dones al voltant de 
la terra.

V A L È N C I A
R E Q U E N A

NOU NOM: TREBALLADORES DE LA TERRA

ABANS: Cirilo Cánovas III (3592)
Enginyer i polític espanyol pertenyent a la Falange

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Exposició “Dones sindicalistes”

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Homenatge a tantes dones sindicalistes que han 
traballat i treballen a les fàbriques.

V A L È N C I A
S A G U N T

NOU NOM: DONES SINDICALISTES

ABANS: Salas Pombo (0766)
“Camisa vieja” de la Falange



Homenatge a les dones lluitadores pels seus drets.
La representant de la lliga de les dones a Xàtiva, 
Artemina Botella, va publicar en 1918 un manifest 
dirigit a totes les dones de Xàtiva amb la intenció de 
buscar recolzaments, i ajuntar forces per posar a les 
dones autóctones al mateix nivell que les europees.

V A L È N C I A
X À T I V A

NOU NOM: LLIGA DE LES DONES

ABANS: Salas Pombo - Xàtiva (2164)
“Camisa vieja” de la Falange

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Primera dona matriculada a la Universitat de València 
l’any 1882. Finalitzarà els seus estudis de manera 
brillant, i aconseguirà el grau de llicenciatura l’any 
1889. Va a ser la primera ginecòloga titulada per la 
Universitat de València.

NOU NOM: MANUELA SOLÍS
1862 - 1910 València

ABANS: Ruiz Jarabo (0001)
Procurador y Ministre de Justícia de Franco

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

V A L È N C I A



Homenatge a les dones que van lluitar per la igualtat, 
el sufragi femení, i la seua inclusió en la Constitució 
de 1931. Les espanyoles van emetre el seu vot per 
primera vegada a les eleccions generals de 1933.

NOU NOM: LES SUFRAGISTES

ABANS: Ramón Laporta I y II (1109/1310)
Falangista “dur” del règim

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

V A L È N C I A



Homenatge a tantes dones anònimes que van 
dedicar la seua vida al sector de la seda, tan 
important a la història valenciana.

NOU NOM: TREBALLADORES DE LA SEDA

ABANS: Salas Pombo (0013)
“Camisa vieja” de la Falange

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

V A L È N C I A



Intel.lectual, política i activista pels drets de la dona. 
Va ser l’única dona que, com a diputada socialista, 
va obtindre acta a les tres eleccions generals que 
van tindre lloc a la Segona República.

NOU NOM: MARGARITA NELKEN
1894 - 1968 Madrid

ABANS: Vicente Mortes (0046)
Ministre d’habitatge durant el franquisme

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

V A L È N C I A



NOU NOM: 8 DE MARÇ

ABANS: Antonio Rueda (0008)

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Les Nacions Unides van institucionalitzar el 8 
de març com a Dia Internacional de les Dones 
en 1975, coincidint amb l’Any Internacional de 
la Dona. Se celebra en molts països del món. 
Quan les dones de tots els continents, sovint 
separades per fronteres nacionals i diferències 
ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques 
i polítiques, s’uneixen per a celebrar el seu dia, 
poden contemplar una tradició de més de noranta 
anys de lluita en pro de la igualtat, la justícia, la 
pau i el desenvolupament. El Dia Internacional de 

les dones apel·la a les dones corrents com a 
artífexs de la història i planta arrels en la lluita 
multisecular de les dones per participar en la 
societat en igualtat amb els homes. 

V A L È N C I A



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Catedràtica de Química, va ser una de les implusores 
de la Universitat Jaume I de Castelló. Destacada 
feminista i lluitadora pels drets socials.

NOU NOM: PURIFICACIÓN ESCRIBANO
1952 - 2011 València

ABANS: José Solís (0003)
Polític de la dictadura

C A S T E L L Ó
N U L E S



DONES DE LA MAR

ABANS: 15 de Abril (4045)

C A S T E L L Ó
V I N A R Ò S

Reconeixement a la vida difícil de les dones que 
treballen al voltant de la mar.

NOU NOM:

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



CASTELLÓ DE LA PLANA

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

NOU NOM: PILAR BRABO
1943 - 1993 Madrid

ABANS: Serrano Lloveras (0825)
Artífex de la primera estructura jurídica de l’Estat Franquista

Diputada del PCE per la circumscripció d’Alacant 
durant 1977 i 1979. Figura clau a la transició 
espanyola. Representant del moviment estudiantil 
durant els anys seixanta i setanta, i defensora de les 
polítiques d’igualtat.



Reconeguda compositora i pintora castellonenca, 
molt compromesa amb el valencià i la nostra 
cultura. Entre altres premis, va rebre la medalla de la 
Universitat de València l’any 2001.

NOU NOM: MATILDE SALVADOR
1918 - 2007 València

ABANS: 14 de Junio (2034/0567)
Dia que les tropes franquistes entren a Castelló

CASTELLÓ DE LA PLANA

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

NOU NOM: ASUNCIÓN CRUAÑES
1925 - 2012 Xàbia

ABANS: San Pancracio, 74 viviendas (0920)

A L I C A N T E
A L M O R A D I

Diputada a les Corts Constituents. Pionera i 
activista del moviment feminista a Espanya. Va 
reivindicar sempre el paper de la política com a 
transformadora del món.



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

A L I C A N T E
E L X

DONES DE LES PALMES

ABANS: Alcazár de Toledo (0019)

Reconeixement al treball artesanal de moltes 
de les dones d’Elx. 

NOU NOM:



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Filòsofa, poeta humanista i la primera escriptora 
professional de la història. La seua obra més 
coneguda, “La Ciutat de les Dames”, és considerada 
per algunes autores com a precursora del 
feminisme occidental.

NOU NOM: CHRISTINE DE PIZAN
1364 - 1430 Italia

ABANS: Ramiro Ledesma (0025)
Polític de la dictadura

A L I C A N T E
E L X

Miniatura presa del manuscrit Libro della Città delle Dame de C. de Pizan



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Reconeixement al treball tradicional de moltes de 
les dones d’Elda.

NOU NOM: DONES DEL CALÇAT

ABANS: Luis Batlles Juan (0509)
Falangista

A L I C A N T E
E L D A



Primera dona arquitecta titolada a Espanya. Va 
ser jutjada a un consell de guerra pels militars 
franquistes i condemnada a no exercir la professió 
durant 5 anys per haver ajudat als republicans. És 
Premi Nacional d’Arquitectura.

NOU NOM: MATILDE UCELAY
1912 - 2008 Madrid

ABANS: Luis Batlles II (2009)
Conseller Nacional de la Falange

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

A L I C A N T E
E L D A



La seua vida pot ser considerada el resignat reflex 
d’una època, en què ser dona alhora que vídua d’un 
poeta “d’esquerres” mort en la presó, no resulta 
fàcil. Va a ser l’esposa del poeta Miguel Hernández. 

NOU NOM: JOSEFINA MANRESA
1916 - 1987 Jaén

ABANS: Luis Bueno Ferrer (3003)
“Camisa vieja” de la Falange

A L I C A N T E
O R I H U E L A

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Homenatge a totes les dones que ja formen part de 
la història de l’esport en moltes i diferents disciplines.

NOU NOM: DONES ESPORTISTES

ABANS: Monforte, 40 viviendas (0912)

A L I C A N T E
M O N F O R T E  D E L  C I D



Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic

Homenatge a la lluita i reivindicacions per l’alliberament 
de les dones. “Mujeres Libres”, organització feminista 
que va arribar a tindre entre 1936 i 1939 més de 
20.000 afiliades. Lluitaren per la llibertat de les dones, 
organizant-se de manera autònoma dels partits 
polítics amb què compartien ideologia.

NOU NOM: DONES LLIURES

ABANS: Primo de Rivera (1505)

A L I C A N T E
S A L I N A S



Bibliotecària, filòloga i lexicògrafa espanyola, autora 
del Diccionari d’ús de l’Espanyol Es va llicenciar a 
1921 en l’especialitat d’Història, a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa. 
Va ser la primera dona que va impartir classe a la 
Universitat de Múrcia durant 1924.

NOU NOM: MARIA MOLINER
1900 - 1981 Zaragoza

ABANS: Pilar Primo de Rivera (2008)
Germana de José Antonio Primo de Rivera

A L I C A N T E
S A X

Nou Nomenclàtor d’Habitatge Públic





Fonts fotogràfiques:

Diverses webs i Colecciò J. Bayarri de la Biblioteca Valenciana. 




