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DONES de la PLATAFORMA  D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH). Per la   defensa del
dret  a un habitatge digne, per la xarxa de suport i solidaritat que han creat en la societat per
pal·liar els efectes d’aquesta problemàtica tan greu. Per la valentia d’enfrontar-se a  la banca,
al govern, a la policia, demostrant que “sí se puede”.

Lliurarà el premi : Joaquim Bosch. Magistrat. Portantveu nacional
de l’associació Jutges per la Democràcia.

BEATRIZ GARROTE, coordinadora de l’ASSOCIACIÓ VICTIMES del  METRO 3 JULIOL. Per
la incansable lluita perquè s’assumisquen responsabilitats polítiques de l’accident del metro
que a 7 anys vista no s’han assumit. Per la lluita contra la impunitat de les autoritats publiques
i la denuncia de la desprotecció que encara pateixen  les víctimes i familiars de l’accident.

Lliurarà el premi : Laura Ballester, periodista de LEVANTE EMV

MARIBEL DOMENECH, presidenta de la  PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL. Per la
defensa de la  forma de vida d’un poble, de les  relacions socials i humanes. Per la defensa
d’una arquitectura sostenible, per una rehabilitació sense destrucció, per la  conservació del
patrimoni i sobre tot, per la força persistent que estan demostrant davant l’oblit i manca de
respostes de l’actual corporació municipal.

Lliurarà el premi:  Lupe Frígols. Gestora Cultural

SEMINARI DE DONES GRANS, Per la gran aventura que començaren fa 15 anys  amb
l’objectiu de  fer possible un espai d’encontre plural i lliure, on les dones  aprenen a  ser més
sabies i  més lliures. Per ser tot un referent social en la seua aposta de millorar la convivència
i  generar idees que faciliten l’enteniment entre la ciutadania.

Lliurarà el premi: Maite Larrauri. Professora de filosofia i  feminista.

PACA CONESA, Dona valenta, compromesa, i lluitadora incansable en la conquesta del drets
de les dones. Poc donada al protagonisme i sovint des d’una segona fila no hi ha  acte,
concentració o  manifestació, que no compte amb la seua presència i participació activa.

Lliurarà el premi Carmen Alborch. Senadora i escriptora.


