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13 DE LES 32 DISTINCIONS DELS PREMIS 9 D’OCTUBRE 2018 SÓN PER A DONES  

Dels 32 premis atorgats enguany, 13 han sigut per a dones, 8 per a homes i 11 per a 
entitats. El President de la Generalitat va dir que “aquest 9 d'octubre vol ser el nou 8 de 
març”. 

Les dones premiades van ser:  

 

Alta Distinció de la Generalitat 

CARMEN ALBORCH, Castelló de Rugat, 1947.  

 

Va estudiar Dret a la Universitat de València, es va llicenciar en 1970 i es va doctorar 
'cum laude' en 1973. En aquesta universitat, va exercir com a professora titular de Dret 
Mercantil i més tard va ser directora del Departament de Dret Mercantil i primera dona 
degana de la Facultat de Dret.  

Pel que fa a la seua trajectòria política, va ser directora general de Cultura de la 
Generalitat Valenciana i directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); ministra 
de Cultura entre 1993 i 1996, i durant la VII Legislatura, presidenta de la Comissió Mixta 
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dels Drets de la Dona i de la Igualtat d'Oportunitats en les Corts Generals. En 2008 va ser 
elegida senadora per València, càrrec que va revalidar en les eleccions generals de 2011.  

Va rebre nombrosos premis per la seua lluita per la igualtat entre dones i homes i ha 
publicat diversos articles i llibres sobre cultura, política i feminisme.  

“Fins a l'últim sospir lluitarem per un món millor”, deia Alborch aqueix dia. Fins a l'últim 
sospir el seu compromís amb les dones i el feminisme, del qual va dir que “ha millorat la 
vida de totes les ciutadanes i ciutadans; hauria de ser declarat patrimoni immaterial de 
la humanitat. Jo ací ho deixe!”. 

La resposta ciutadana, en forma de petició en Change.org., va ser molt ràpida. A més, la 
portaveu del PSPV a l'Ajuntament de València i secretària general d'aquesta formació a 
la ciutat va anunciar que els socialistes de la ciutat instaran al Govern d'Espanya per 
iniciar els tràmits corresponents a l’hora de materialitzar aquesta proposta. 

Carmen Alborch va morir pocs dies després de rebre el guardó, el 24 d'octubre. Com a 
gest de reconeixement i homenatge, incorporem un vídeo amb el seu últim discurs:  

 

Distinció de la Generalitat  

ANABEL MEDINA, Torrent, 1982  

Va començar a competir en el circuit professional des de 1998. Va obtenir la seua millor 
classificació en la WTA, i es va situar com la número 16 del món en individuals, el 4 de 
maig de 2009, i com la número 3 en dobles el 10 de novembre de 2008, amb la seua 
participació en el Màster celebrat a Doha.  

Ha guanyat diversos títols del circuit Challenger i del circuit professional WTA, tant en 
individuals com en dobles. Va participar com a representant d’Espanya en els Jocs 
Olímpics de Pequín 2008, on va obtenir la medalla de plata en el torneig de dobles 
femení. Després de la seua retirada, va començar la seua carrera com a entrenadora.  
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MAVI MESTRE, Oliva, 1956  

Llicenciada en Psicologia, llicenciada en Ciències de l'Educació, doctora en Psicologia per 
la Universitat de València i Catedràtica de Psicologia Bàsica en la Facultat de Psicologia 
de la mateixa universitat.  

És rectora de la Universitat de València (UV), càrrec del qual va prendre possessió el 10 
d'abril de 2018, la qual cosa la va convertir en la primera dona que accedia a aquesta 
responsabilitat en els més de 500 anys d'història de la institució.  

Mavi Mestre ja havia ocupat diversos càrrecs en la gestió acadèmica abans de ser triada 
rectora: entre ells, degana de la Facultat de Psicologia (2002-2006), vicerectora d'Estudis 
(2006-2010) i vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat (2010-
gener 2018). 

EVA ALCÓN, Castelló de la Plana, 1963  

Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de València, Eva Alcón és catedràtica de 
la Universitat Jaume I, de Castelló des de 1993.  

El 13 de juny de 2018 va prendre possessió com a rectora de la dita universitat, i es va 
convertir així  en la primera dona a ocupar aquest càrrec en les quasi tres dècades 
d'història d'aquesta institució.  

En la gestió universitària ha sigut directora de la titulació de Filologia Anglesa (1999-
2001), vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Estudiants (2001-2006), i vicerectora de 
Relacions Internacionals (2006-2010). 

 

Distinció al Mèrit Cultural  

MERXE BANYULS 

Merxe Banyuls, al capdavant del grup “Els Pavesos”, va recórrer al final dels anys setanta 
i principis dels anys huitanta, festivals, 'trobades' i 'aplecs'. També va col·laborar amb 
Canal 9, on va presentar una sèrie protagonitzada per les bandes de música valenciana. 
La seua última etapa professional es va desenvolupar en la Conselleria de Cultura i el 
Consell Valencià de Cultura.  

Núria i Olga



