PRIMERA CONSULTA CIUTADANA
DENOMINACIÓ DE NOUS CARRERS

INFORME DE RESULTATS
(JULIOL 2020)
1. OBJECTIU DE LA CONSULTA
Dins del marc dels processos de participació ciutadana que des de l’Ajuntament s’impulsen
amb la finalitat d’enriquir la presa de decisions sobre polítiques públiques mitjançant la implicació i la
corresponsabilitat de la ciutadania, aquesta consulta ha estat dissenyada per tal d’obtenir una
proposta consensuada de denominacions amb què dotar un conjunt de vies públiques de recent
creació al terme municipal de l’Eliana, per tal que els noms escollits per la ciutadania siguen proposats
per la Regidoria de Participació al Ple, que és l’òrgan legitimat per a acordar, en el seu cas, les noves
denominacions.

2. CONDICIONS I CANAL DE PARTICIPACIÓ
> Ha pogut participar en la consulta qualsevol persona empadronada a l’Eliana, amb 16 anys complits.
> Per a prendre part en la consulta, calia accedir, mitjançant qualsevol dispositiu electrònic amb accés
a Internet, al web www.lelianaparticipa.es
> Complementàriament i per al cas d’aquelles persones amb dificultat d’accés a Internet, s’ha
ofert la possibilitat de participar en la consulta acudint a l’edifici de l’Ajuntament (plaça del
País Valencià, 3), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

3. CALENDARI
La fase de consulta ha estat activa:
Des del dia 25 de juny fins al 12 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

4. UBICACIÓ DELS CARRERS DESTINATARIS DE LES DENOMINACIONS
Els carrers de recent creació i el carrer sense designació per a la denominació dels quals s’ha
dut a terme la present consulta es troben ubicats a:
-

Zona: Entrepins, prop del c/ Xeraco (2 carrers). Ubicació (en groc):
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-

Zona: Hendaya, prop del c/ Alberola (1 carrer). Ubicació (en groc):

5. PRESELECCIÓ DE NOMS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
La present consulta s’ha caracteritzat per incorporar la perspectiva de gènere i establir, com a
premissa de partida, que les denominacions susceptibles de ser triades pels veïns i veïnes es
corresponguen únicament amb dones. Aquesta mesura de discriminació positiva troba la seua
justificació en l’anàlisi del nomenclàtor de carrers existents al terme municipal de l’Eliana: de les 115
vies públiques registrades amb noms propis, 98 (85%) pertanyen a homes i 17 (15%) a dones. La
introducció de noms de dones resulta, així doncs, una via idònia per a tendir a reequilibrar la presència
de referents femenins a l’espai públic urbà, com a reconeixement institucional i eina de coeducació
social.
Per raons de operativitat i donats els condicionants temporals, en aquesta primera consulta
ha estat seleccionat un conjunt de deu noms de dones de reconegut prestigi, per la seua trajectòria en
diferents àmbits, com ara la literatura, la ciència o l’activisme pels drets humans, entre d’altres.
Als fulls següents s’indica la relació de dones el nom de les quals han estat seleccionats per a
la consulta pública, junt amb una breu ressenya sobre la trajectòria de les mateixes:
CARME MIQUEL / LITERATURA
(La Nucia, 1945 - València, 2019): Escriptora i mestra, amb una intensa activitat en l'ensenyament i en
l'escriptura. Va ser una de les defensores més destacades de l'ensenyament en valencià, vinculada amb el
moviment de renovació pedagògica i impulsora d'entitats cíviques com la Federació Escola Valenciana, la
qual va presidir. En l'àmbit literari, va publicar més d'una trentena de novel·les i llibres de narrativa infantil
i juvenil. També fou membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS / LITERATURA
(Madrid, 1927 - València, 2009): Historiadora, poeta i novel·lista. Ocupa un lloc de prestigi dins de la
generació de poetes valencianes de postguerra. La seua novel·la Matèria de Bretanya, guardonada amb el
premi Octubre-Andròmina de narrativa del 1975 i reeditada més de deu vegades, ocupa un lloc preferent
en la recuperació de la cultura i la llengua valencianes.

CARMEN CALVO SÁENZ DE TEJADA / ARTS PLÀSTIQUES
(València, 1950): Artista. Destaca per la seua aportació a l’art internacional, la qual crea la seua obra
mitjançant diversos recursos formals, tècnics i temàtics que combinen pintura, escultura, fotografia o
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muntatge, entre d’altres i que defineixen, tot plegat, un llenguatge propi de considerable riquesa amb
certes connotacions surrealistes. És guanyadora del Premio Nacional de Artes Plásticas (2013) i acadèmica
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

CARMEN DE BURGOS / PERIODISME
(Almería, 1867 – Madrid, 1932): Periodista, escriptora, traductora i activista pels drets de les dones. Fou la
primera corresponsal de guerra espanyola i també va cobrir el conflicte entre Espanya i Marroc. Va
treballar a nombrosos diaris, entre ells l’ABC del que fou la primera redactora. A banda de la seua
trajectòria periodística destaca la seua contribució al moviment d’igualtat entre homes i dones. És
considerada una de les primeres defensores de la independència de les dones, la legalització del divorci i
la presència femenina en la societat i la cultura. Després de la Guerra Civil espanyola i la instauració del
règim franquista, el seu nom va ser inclòs en la llista d’autors prohibits i les seues obres van ser retirades
de biblioteques i llibreries.

EDURNE PASABAN / ALPINISME
(Guipúzcoa, 1973): Alpinista. Va ser la primera dona del món en ascendir als 14 vuit mils (muntanyes de tot
el planeta de més de 8.000 metres d'altura). Va completar la seva gesta en 9 anys, des de la primera
ascensió a l'Everest el 23 de maig de 2001 a l'última de l'Shisha Pangma el 17 de maig del 2010. Ha estat
condecorada amb la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y amb el Premio Nacional del
Deporte.

ISABEL-CLARA SIMÓ / LITERATURA
(Alcoi, 1943 - Barcelona, 2020): Escriptora, periodista i política. És considerada una de les autores
modernes més importants de la literatura en català, guardonada en múltiples ocasions. Té obra traduïda
en més de nou idiomes. La seua trajectòria evidencia un fort compromís amb la defensa de la llengua i
també amb la lluita pels drets de les dones.

LYNN MARGULIS / CIÈNCIA
(Chicago, 1938 - Amherst, 2011): Biòloga evolutiva i escriptora. Referent en la comunitat científica
internacional per les seues investigacions sobre el món microbià, les quals van enriquir significativament
la teoria darwinista de l'evolució biològica i contribuiren a fomentar el pensament crític en la investigació
científica. Dugué a terme investigacions a França, Alemanya, Suïssa, Mèxic, Itàlia i també a Espanya. Ha
estat nomenada doctora honoris causa per nombroses universitats, entre d'altres, per les de València,
Vigo, l'Autònoma de Madrid i l'Autònoma de Barcelona.

MALALA YOUSAFZAI / ACTIVISME
(Mingora, Pakistà, 1997): Activista pels drets humans. A l'edat de 15 anys, mentre tornava a casa a
l'autobús escolar, Malala va rebre un tret al cap per homes armats talibans per parlar dels drets de les
xiquetes. Després de múltiples cirurgies i rehabilitació, es va recuperar miraculosament i va continuar la
seua formació acadèmica al Regne Unit. El seu activisme, específicament centrat en la defensa de
l'educació de dones i xiquetes, ha generat un moviment d’àmplia repercussió internacional. És la persona
més jove guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, el qual li va ser atorgat a l’any 2014.

PILAR MATEO HERRERO / CIÈNCIA
(València, 1959): Científica amb vocació humanitària. Doctora en química pel CSIC i la Universitat de
València. Fou directora de l’Agència Valenciana per a la Cooperació per al Desenvolupament. Ha estat
guardonada amb el premi Unicef a la promoció de la salut i el medi ambient i va ser finalista del Premio
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Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Ha desenvolupat una trajectòria internacionalment
reconeguda, centrada en la investigació i creació de pintures insecticides, entre les quals destaca aquella
que permet el control de la malaltia de Chagas, una patologia molt greu que afecta a milions de persones
cada any.

SIMONE DE BEAUVOIR / FEMINISME
(París, 1908 - 1986): Escriptora, professora i filòsofa francesa feminista. En l’actualitat constitueix un
referent en la lluita per la igualtat de drets de la dona i per la despenalització de l'avortament i de les
relacions sexuals. Va escriure novel·les, assajos, biografies i monogràfics sobre temes polítics, socials i
filosòfics. Simone de Beauvoir va definir el feminisme com “una manera de viure individualment i una
manera de lluitar col·lectivament”.

6. RESULTAT DE LA VOTACIÓ PÚBLICA
Els resultats obtinguts a la consulta, els quals es troben així mateix accessibles al web
www.lelianaparticipa.es, són els que s’indiquen a continuació:
DADES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
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Nº de veïns i veïnes que han votat:

Nº DE VOTS ATORGATS
POSICIÓ

NOM

Nº DE VOTS

1º

SIMONE DE BEAUVOIR

85

2º

PILAR MATEO HERRERO

81

3º

ISABEL-CLARA SIMÓ

79

4º

MALALA YOUSAFZAI

65

5º

CARME MIQUEL

52

6º

EDURNE PASABAN

49

7º

LYNN MARGULIS

43

8º

CARMEN DE BURGOS

38

9º

CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS

34

10º

CARMEN CALVO SÁENZ DE TEJADA

23
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