Premis Trencant Invisibilitats
Els premis Trencant Invisibilitats van néixer l’any 2003 instituïts per la Regidoria de
la Dona i el Consell Municipal de la Dona.
El premi el concedeix el Consell Municipal de la Dona a persones, individuals o en
col·lectiu, als qui se’ls reconeix la seva dedicació voluntària de treball cap a la
construcció d’una societat més igualitària. Els premis, no tenen cap dotació
econòmica, són el reconeixement oficial i públic a la tasca que algunes persones i
col·lectius han desenvolupat.
Originàriament van ser creats per lliurar-los el 8 de març dins l’acte de celebració
del Dia Internacional de la Dona per motius tècnics, es va endarrerir la seva
entrega en la primera edició fins el novembre i des de 2003 fins 2011 s’han atorgat
cada 25 de novembre Dia Internacional contra la violència de gènere.
L’any 2012, en la sessió de la Junta Permanent del Consell municipal de la Dona de
data 25 d’octubre, es va acordar recuperar la data del 8 de març pel lliurament
d’aquest premis i la seva concessió de forma retrospectiva a any vençut. En
aquesta mateixa sessió es va establir el mecanisme de presentació de candidatures
de posta en comú. Les persones que formen part de la Comissió Permanent del
Consell Municipal de la Dona fan arribar les seves propostes al Departament de
Ciutadania Dona i Gent Gran i aquest fa un recull en un document que distribueix
als membres de la comissió perquè les propostes puguin ser valorades abans de la
votació.
Les propostes de les candidatures presentades es voten en la primera convocatòria
anual de la Junta Permanent del Consell Municipal de la Dona i el premi es lliura en
l’acte institucional de celebració del Dia Internacional de la Dona.

Relació de Premis Trencant Invisibilitats
Any
Premi Individual
2003 Carola Barriga i Susanna Soldado
2004 Soledad Vendrell
2005 Armonia Rodríguez
2006 Carmen Díaz
2007 Carmen Murias
2008 Rocio Mateos
2009 Marino Maganto cap d'IKEA

2010

Marisa Serra per Fundació contra el
Càncer

2011 Francesca Fullana
2012 Ma. Teresa Puig Méndez
2013 Mireia Belmonte Garcia

Premi Col·lectiu
Amnistia Internacional (Badalona)
Programa Dones Acollidores (Purificación
Izquierdo, Asunción Latorre, Mari Carmen
Vilarnau i Caterina Méndez)
TAMAIA - Associació Dones contra la
Violència
Associació d'Homes contra la Violència
(Miquel Sánchez)
Dones de Planificació Familiar (Elisa
Novell, Albarina Fernández, Roser Nebot)
Dones que Gronxen
BAAF - Badalona Associació Afectats de
Fibromiàlgia
Col·lectiu Dones per una Escola Pública
(Merche Iliana, Roser Planas, Roser
Padrós, Carmen Pérez, Teresa Duán,
Teresa Padrós, Fina Niubó)
Grups i Vocalies de Dones de Badalona
Associació ASPANIN
Associació de Familiars d’Alzheimer de
Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma
AFABSS

