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 PREMIS  2011 - 19a edició

MUJERES ANONIMAS QUE AMAN DEMASIADO (MAQAD). Pel seu treball i compromís en
ajudar a les dones afligides de la Síndrome d’Estimar Massa i fer possible la seua recuperació
emocional com una forma específica de prevenció dels maltractaments i per a la seua igualtat
efectiva, en el si de les relacions de parella. Lliurarà el premi Pilar Garcia del Burgo, periodista

ELISA SANCHIS PEREZ. Bibliotecària de l’Institut Valencià de la Dona. Treballà per dotar a
la biblioteca dels millors fons de literatura feminista i els seus tallers literaris aconseguiren
transformar a les dones en creadores de cultura. Lliurarà el premi  Rosa Serrano,  escriptora
i editora

PILAR AGUILAR CARRASCO. Sociòloga, investigadora i crítica de cine. El seu treball ha
segut desvetllar els missatges subliminals que tenen filmes aparentment inofensius. El seus
anàlisis tenen com a referent l’imperatiu feminista “fer visible el que és invisible” i giren al voltant
de la manipulació masclista i patriarcal de la representació cinematogràfica. Lliurarà el premi
Julia Sevilla, lletrada a les Corts Valencianes

CARMEN AMORAGA. Periodista i escriptora. Per la seua complicitat en les dones des del
món de la literatura A la seua obra, apareix l’humor com una estratègia per protestar contra
codis de comportaments tradicionals i contribuir aixi a la desmitificació dels tabús. Lliurarà el
premi Esteban Morcillo,  rector de la Universitat de València

ROSA GUIRALT. Fiscal delegada de violència de gènere de València. La seua nominació com
a Fiscal de la Violència de gènere és fer professió del que ha segut una tasca personal des
de la creença en la lluita per a la igualtat de les dones. Mai ha tancat la porta front a una dona
necessitada de la seua perícia.  Lliurarà el premi Ana Botella.  Delegada del Govern a la C.V.

A l’acte es retrà testimoni a títol pòstum a Remedios Montero , activista de la llibertat.

Dia. 23 de març 2011
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