
EXPOSICIÓ “DONES RELLEVANTS DE LA MARINA BAIXA”  
            És sabut que el dia 8 de març es celebra Dia Internacional de la Dona Treballadora, 
el qual commemora la lluita de la dona per la seva participació dins la societat, per la 
seva emancipació i el seu desenvolupament íntegre com a persona. Fins i tot, és festa 
nacional en alguns països. Tal és la necessitat de reivindicar el paper de la dona que  
Nacions Unides dedica  un Dia Internacional a la Dona i la xiqueta en Ciència, l´11 de 
febrer. Això significa que les dones troben entrebancs, moltes vegades subtils per 
desenvolupar la seva carrera, d´ahí la necessitat de sensibilització d’una societat que 
avança molt poc a poc cap a la igualtat.   

           Amb aquesta intenció, arriba a Polop de la Marina l’exposició itinerant  “Dones 
rellevants de la Marina Baixa”. Hi participen els municipis de l´Alfàs del Pi ,  La Nucia, 
Sella i Polop,  i la mostra pretén destacar el paper de la dona en la societat, amb 
exemples de dones de cada poble que ens ajuden a reflexionar  com som 
d’imprescindibles, a tots els nivells.  

          Són panells en format  1,5 x 1 metres, que es penjaran als balcons de la Plaça de la 
Puríssima, a partir del divendres 17 de juliol, i durant un mes, acompanyants d’una 
xicoteta biografia de cada una d´elles. En aquesta primera edició, de la iniciativa que 
cerca continuïtat en el temps, hi ha dotze dones destacades.  

* Lourdes Barreiros, Concha Rodríguez, Emma Escobar i Paula Morcillo, de  
l’Alfàs del Pi  

* Marian Cano i Eva Naranjo, de La Nucia  

* Catalina Tous, Dolores Cerdá, Natividad Martínez i  Isabel Sellés, de Sella.  

* Dolores Berenguer i Mª Carmen Berenguer, de Polop.   

  



Dolores Berenguer Such (1930),  “Dolores la panadera”  i  Mª Carmen Berenguer 
Iborra (1940) , “Mª Carmen la mestra”, han estat triades com a dones representants del 
nostre municipi. La primera forma part de les estampes més típiques de Polop, quan 
repartia el pa amb la burreta pels carrers, una imatge que ja és part de la identitat del 
nostre poble. La seva fortalesa davant les adversitats de la vida és exemple d’enteresa  i  
lluita infinites per a tota la comunitat.   

Mª Carmen “la mestra” representa una de les poques dones amb estudis 
superiors, que ha sabut conciliar a la perfecció vida familiar i professional, sent mare de 
família nombrosa sense abandonar mai la seva tasca de mestra i formadora de moltes 
generacions d´aquest poble quan,  de manera general, una dona abandonava la seva 
professió després de contraure matrimoni.  

  

  

Les dues ens representen i ens omplin d´orgull. Són  dones lluitadores, que ens 
donen força a tots i totes, i ens han  mostrat quin és el bon camí.  La nostra més sincera 
admiració a totes dues, i gràcies també a la resta de dones de la mostra perquè elles són 
l´exemple d´una societat que reclama que es visibilitze el paper tan important de la dona 
que no sabem ben bé el perquè,  no interessava que fos destacat.   

Els rendim ara un sincer homenatge.  

Lluitem en avant per a què això siga història!  

 

ROSA FUSTER VAQUER 

 

          Segons la titular d'Igualtat, “son moltes les dones que han format i formen part 
de l’historia de polop, que per la seua trayectoria cabrien en aquest proyecte.  Un 



projecte que naix amb vocació de continuïtat, i al que ens ilusiona la posibilitat de 
poder visivilitçar a cada una de aquestes”.   

           L’exposicio convida a reflexionar sobre el paper de les dones  en la nostra 
història col·lectiva i reivindica el paper actiu de aquestes en la història dels pobles de la 
comarca. 

            Agrair,  la presentacío que Rosa Fuster, “Rosa la del mosaico", ha fet per obrir 
aquesta expocicio itinerant. Rosa ha segut i es una Polopina convençuda, involucrada 
en el mon de les dones i que ha manifestat sempre ganes a l´hora de participar en 
qualsevol evento cultural al seu poble. 

Esperem que la gaudiu!!!! 

 


