
 
 

 

ESCOLLIDES LES 10 DONES GUANYADORES DE LA VOTACIÓ PER 

FEMINITZAR EL NOMENCLÀTOR DE MONT-ROIG  

 

Miquel Anguera, “Beatet” 

 

08-06-2022 

 

Després del procés participatiu de la campanya “Dona nom”, promoguda per 

l’Ajuntament de Mont-roig per feminitzar el nomenclàtor dels carrers del municipi (que 

s’ha de reconèixer que és gairebé nul·la la presència de dones), hem de dir que la 

“Comissió de seguiment” que es va crear per vetllar per la transparència, seguiment de 

les votacions (entre altres coses) i el bon desenvolupament de tot el procés participatiu, 

ja ha fet públic el resultat amb la publicació de les deu guanyadores. 

 

Primerament, direm que es van presentar més de 200 noms de dones per ser votades en 

un primer moment. Després del primer sufragi s’escolliren les 30 senyores més votades 

per passar a la definitiva elecció per escollir-ne deu. 

 

Tota persona major de 16 anys i empadronada al nostre municipi de Mont-roig tenia el 

dret de votar en les dues eleccions d’aquesta participació ciutadana. El termini d’aquesta 

segona i definitiva votació s’acabava el diumenge 22 de maig (havia començat el 21 

d’abril) i es podia realitzar mitjançant una App eAgora o a les oficines de l’OMAC. 

Cada ciutadà podia votar cinc persones de les trenta més votades i sorgides de la 

primera votació. Un 80% dels vots s’han emès per l’App i un 20% presencialment. 

 

Les 10 guanyadores d’aquesta participació ciutadana han estat: 

 

Rosa Virgili i Granell   (1920 - 2018) 

Magdalena Serra i Vernet  (1925 - 2011) 

Mercedes de los Milagros Campos Sánchez 

(1964 - 2017)  

Magda Guerrero i Mercadé   (1938 - 2007) 

Montserrat Llorens i Martí   (1933 – 1997) 

Mercè Boquera i Boquera    (1916 – 2005) 

Ana Muñoz Martínez         (1929 – 2011) 

Maribel Zafra Agea         (1974 – 2004) 

M. Elena Maseras i Ribera  (1853 – 1905) 

Pepa Colomer i Luque         (1913 – 2004) 

 

 

 

Segons ha anunciat l’Ajuntament, en els propers 5 anys els noms de les guanyadores 

s’afegiran als carrers del nostre municipi. Estarem atents per informar. 

 

 

 

 


