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1. Propostes descartades per no complir amb els criteris establerts al Reglament del Procés 

participatiu Dona Nom.  

 

NOM DE DONA 
PROPOSAT 

JUSTIFICACIÓ CIUTADANA RAÓ PER SER 
DESCARTADA 

JOSEFINA CASTELLVÍ Per ser científica pionera a l'estat Espanyol i per la seva vinculació 
amb Antoni Ballester 

És viva 

LAS SICALÍPTICAS Por ser un movimiento de mujeres libres de prinicipios del siglo 
XX absolutament invisibilizado 

No compleix amb   els criteris 

KATHERINE SWITZER Primera dona en córrer una marató És viva 

LAS XL (2) Por su trabajo en la lucha feminista desde el humor    y el teatro Són vives 

MONTSERRAT "DE  LES 
LLANES" 

La seva botiga era un espai de reunió de les dones del poble És viva 

CARMETA M'agrada aquest nom i sona bé pel nom d'un carrer No compleix amb 
els criteris 

A TOTES LES ÀVIES DEL 
POBLE (2) 

No és un nom de dona en particular.., però és un homenatge a totes 
les àvies que han tirat endavant el nostre poble 

No compleix amb els criteris 

ROSER CAPDEVILA I 
VALLS 

Aquesta il·lustradora, ha internacionalitzat com ningú la nostra 
cultura. Va començar il·lustrant llibres de text, revistes i contes 
infantils, per a diverses editorials d’Europa i Japó, amb un estil molt 
fresc i personal. L'any 1983, inspirant-se en les seves tres filles 
Teresa, Anna i Helena, va crear els personatges de Les Tres 
Bessones, els llibres de les quals han estat traduïts a 35 llengües i ha 
propiciat la creació d'una sèrie de televisió molt reeixida que s'ha 
emès en 158 països. Ha estat guardonada amb nombrosos premis 
nacionals i internacionals, a més de la Creu de Sant Jordi. L’any 2011 
va donar el seu llegat format per més de 3.000 dibuixos, litografies, 
gravats i contes. 

És viva 

TERESETA MARCONA Dona de principis del s.XX, que no era important per  la societat però 
si per casa nostra. 

No compleix amb   els criteris 

GERMANES 
CARMELITES 

Congregació religiosa que durant molts anys es van  dedicar a 
l’educació de nens i nenes del poble.  

No compleix amb els criteris 

TERESA LLÀCER 
PELLICER (2) 

Pintora i gravadora llicenciada per la facultat de Belles Arts de 
Barcelona, nascuda a Mont-roig, al carrer D’Amunt 

És viva 

PLAÇA DE LES DONES 
(DAVANT DEL RENTADOR) 

Els rentadors han estat un espai de sororitat i de  llibertat per les 
dones. 

No compleix amb  els criteris 

JUDIT ROBERT Ja sé que és viva, però mereix un carrer. Va organitzar la primera 
revista de paper a Colldejou, el seu poble. Va venir a viure a Mont-roig 
on va tenir les seves filles. Ha fet varis contes, alguns del poble de 
Mont-roig, perquè diu que hi té sentiment de pertinença i vol 
transmetre’l als nens i nenes del municipi. 

És viva 

TERESA ROVIRA 
BARGALLÓ 

Masovera del Mas Miró durant la postguerra. Era       una dona 
treballadora, lluitadora que va perpetuar la memòria oral dels anys 
viscuts al Mas Miró. 

És viva 

JOSEFINA CASTELLVÍ Per ser científica pionera a l'estat Espanyol i per la       
seva vinculació amb Antoni Ballester 

És viva 

ALMUDENA GRANDES 
HERNÁNDEZ 

Por haber sido una de las mejores escritoras, además los 
gobernantes de Madrid dijeron que se merecía ser hija predilecta. 

Fa menys de 2 anys  que és 
difunta, va morir al 
novembre  del 2021. 

 

 

 

 

 



  

 

2. Propostes que han complert amb els criteris establerts al Reglament del Procés participatiu 

Dona Nom, i que no han estat validades per la Comissió de Seguiment.  

 

 

DONA DEL MUNICIPI VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ 

HORTENSIA BIFANO BELTRAN NO VALIDADA Es considera que no tenim prou informació que es consideri rellevant en 
relació als àmbits esmentats en el reglament, només ens consta que era 
l’esposa de Marcel·lí Esquius.  

LOURDES HUGUET MARTÍ NO VALIDADA Es considera que no tenim prou informació que es consideri rellevant en relació 
als àmbits esmentats en el reglament. 

MARIA PELLICER 
MIRALLES 

NO VALIDADA Es considera que, tot hi haver donat classe de costura a moltes  dones del 
municipi, no és prou rellevant, tot i que es considera la possibilitat de posar en 
valor el col·lectiu de les modistes en el futur. 

PITOTA NO VALIDADA Forma part de l’imaginari col·lectiu i es considera més adequat utilitzar el nom 
d’una dona real. Per altra banda, la Pitota, ja té una geganta en honor seu. 

MARIA MOLINER NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Mont-roig Badia. 

MIQUELA PASCUAL MARTÍ 
«CUBANA» 

NO VALIDADA Tot hi haver dut a terme una tasca important, es considera que  hi ha 
propostes amb més rellevància. 

MARIA ROSA VILARDEBO 
MARCÓ «YOYA» 

NO VALIDADA Tot i considerar-se rellevant, es decideix no validar-la perquè el  seu nom serà 
present en el municipi a través de la casa on va viure. 

DULCI FERRÉ TORDA NO VALIDADA Es considera que, tot hi haver fet tasques de voluntariat al municipi, hi ha 
propostes més rellevants que s’han de tenir en compte. 

LES ORIOLES NO VALIDADA A Mont-roig ja hi ha «La costa de l’Oriola» en honor seu. 

LLÚCIA MERCADER 
TORRELLES 

NO VALIDADA Respecte el col·lectiu de mestres es considera que hi ha dones      

validades que són més rellevants. 

MARIA BORONAT ROVIRA NO VALIDADA Tot hi haver dut a terme una tasca important, es considera que  hi ha 
propostes amb més rellevància. 

ROSALIA DOMÈNECH I PENA NO VALIDADA Es considera que té un perfil semblant al de dones més  rellevants que han 
estat validades. 

CONSOL BOQUERA 
CASTELLNOU «LA VAILETA» 

NO VALIDADA Tot hi haver estat retratada per Joan Miró, es considera que hi ha propostes 
amb més rellevància. 

PILAR JUNCOSA IGLESIAS NO VALIDADA Es considera que no tenim prou informació que es consideri rellevant en 
relació als àmbits esmentats en el reglament, només destaca per ser 
l’esposa de Joan Miró. 

DOLORS ALEU I RIERA NO VALIDADA Es considera que té un perfil semblant al de Maria Elena Maseras, validada 
en la fase anterior, i no és tan propera al municipi. 

MARIA MERCÈ MARÇAL NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  semblants 
amb més repercussió. 

NEUS CATALÀ PALLEJÀ NO VALIDADA S’acorda no validar el seu nom perquè ja hi ha una moció aprovada per PLE 
(novembre de 2019) per posar el seu nom a un carrer del municipi. 

MARIA GINESTA I COLOMA NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona     semblants 
amb més repercussió. 

GUINEDILDA DE 
CERDANYA 

NO VALIDADA La seva importància recau en el seu matrimoni amb Guifré el  Pilós, per 
tant s’acorda no validar-la. 

CATERINA ALBERT I PARADÍS NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

MONTSERRAT ROIG  I 
FRANSITORRA 

NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

MURIEL CASALS I 
COUTURIER 

NO VALIDADA Tot i que la seva tasca va ser rellevant, es considera una defunció  recent que 
s’hauria de valorar amb una mica més de perspectiva  històrica. 

CARME CHACÓN I PIQUERAS NO VALIDADA Tot i que la seva tasca va ser rellevant, es considera una defunció  recent que 
s’hauria de valorar amb una mica més de perspectiva  històrica. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONA CATALANA VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ 

AGUSTINA D’ARAGÓ NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

MONTSERRAT CABALLÉ I 
FOLCH 

NO VALIDADA Va ser condemnada per frau fiscal. 

LLUÏSA VIDAL I PUIG 

 

NO VALIDADA Tot hi haver dut a terme una tasca important, es considera que hi  ha propostes 
amb més rellevància. 

EULÀLIA FERRER I 
MONTSERRAT 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants. 

ROSETA MAURI I SEGURA 

 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja   

està molt reconeguda al nostre país. 

MARTINA CASTELLS VALLESPÍ 

 

NO VALIDADA Es considera que té un perfil semblant al de Maria Elena Maseras, validada en 
la fase anterior i no és tan propera al municipi. 

CONXITA GRANGÉ VELETA 

 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants 

GUILLEUMA 

 

NO VALIDADA La seva importància recau en el seu matrimoni amb Bertran de   

Castellet, per tant s’acorda no validar-la. 

MARGARIDA XIRGU I SOBIRÀ NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

MARIONA MASGRAU 

 

NO VALIDADA Es considera que té un perfil semblant al de Maria Elena Maseras, validada en 
la fase anterior, i no és tan propera al municipi. 

FREDERICA MONTSENY I 
MAÑÉ 

NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

MERCÈ RODOREDA GURGUÍ NO VALIDADA Té un carrer a la urbanització Solemio. 

TINA FUENTES I FACHE NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants. 

DONA ESPANYOLA VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ 

CRISTINA ORTIZ  

 «LA   VENENO» 

NO VALIDADA Tot i la rellevància que va tenir en relació a la visibilització del col·lectiu trans, 
va ser acusada en diferents ocasions per robatori. 

PILAR CAREAGA  BASABE NO VALIDADA Tot i la rellevància, estava vinculada amb el moviment feixista  espanyol. 

CARMEN DE BURGOS I 
SEGUÍ 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants 

ROSALÍA DE 
CASTRO 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja està molt 
reconeguda.  



  

 

DONA 
INTERNACIONAL 

VALIDACIÓ JUSTIFICACIÓ 

FRIDA KAHLO NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja està molt 
reconeguda. 

FLORENCE NIGHTINGALE NO VALIDADA Considerava a les dones inferiors als homes i no creia, ni recolzava 

 la lluita feminista i la criticava públicament. 

MARIE CURIE NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja  està molt 
reconeguda. 

ANNE FRANK NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja  està molt 
reconeguda. 

HIPÀTIA D’ALEXANDRIA NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants. 

ADA LOVELACE NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, hi ha perfils de dona  més 
rellevants. 

VIRGINA WOOLF NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja  està molt 
reconeguda. 

MARIA TERESA DE 
CALCUTA 

NO VALIDADA Es considera que tot i la seva importància, és una dona que ja  està molt 
reconeguda. 

MARIA MONTESORI NO VALIDADA Tot i la rellevància, estava vinculada amb el moviment feixista  italià. 


