
PREMI D’AJUDA A LA IGUALTAT 
ASCENSIÓN CHIRIVELLA MARTÍN
Amb aquest premi l’Associació de Juristes Dones d’Alzira – AJUDA vol retre homenatge 
a la companya Ascensión Chirivella Marín, primera llicenciada en Dret i primera 
advocada de València i de l’Estat espanyol, i reconèixer aquelles persones que com 
ella, des de l’anonimat i el treball constant, creuen en la igualtat i lluiten cada dia per 
aconseguir-la, perquè saben que res no és impossible.



Les bases d’aquest premi honorífic son:
PREMI D’AJUDA A LA IGUALTAT 

ASCENSIÓN CHIRIVELLA MARTÍN

PRIMERA  El premi té com objectiu guardonar el treball en favor 
de la igualtat en el més ampli sentit de la paraula, i en dues 
modalitats: el treball des de l’àmbit jurídic i des del genèric.

SEGONA   Des del 9 de setembre de 2011 fins el 31 de gener 
de 2012, qualsevol persona física o jurídica i qualsevol institució, 
pot proposar una candidatura al premi. No cap, proposar-se 
a si mateixa. 

Les candidatures poden fer-se arribar al compte de correu 
electrònic de l’associació, al domicili social al carrer Olivera 
29 d’Alzira o a l’apartat de correus 159 de Carcaixent.

TERCERA   La candidatura ha d’anar acompanyada de les da-
des d’identificació i localització de la persona física o jurídica 

que realitza la proposta, i de qui es proposa al premi. Cal ad-
juntar una al·legació de les raons que justificarien el reconeixe-
ment de la candidatura proposada.

QUARTA  El jurat, format per membres d’AJUDA en la primera 
convocatòria, al qual s’afegirà en les successives la persona 
guanyadora de la convocatòria anterior, publicarà durant el 
mes de febrer de 2012 les candidatures rebudes.

CINQUENA  El lliurament del premi es farà en un acte públic al 
voltant del 8 de març de 2012.

SISENA  El jurat pot deixar desert el premi. La participació en 
el mateix implica l’acceptació d’aquestes bases.
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