VIII PREMI XATEBA, PER LA IGUALTAT, 2012
MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Xateba, a través del PREMI per la igualtat, vol destacar la tasca de totes aquelles dones que han promogut canvis en el seu entorn, bé
per una decisió personal o bé perquè els ha ocasionat la seva pròpia trajectòria vital. Dones compromeses amb altres dones, amb col ·
lectius vulnerables, destacant en esports reservats majoritàriament per als home. Dones que, en definitiva, han buscat el seu propi
projecte personal al marge del dictat social.

LA JUNTA DE XATEBA, ACORDA UNÀNIMAMENT ATORGAR EL VIII PREMI XATEBA, 2012 A
MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

Fernández de la Vega Sanz té una vinculació afectiva amb Xàtiva. Recordem que la seva mare va néixer a la nostra ciutat, la qual cosa
ocasiona que Fernández de la Vega passe l'estiu, de xiqueta, en Xàtiva. Aquesta vinculació serà l'origen de la proposta per al premi
XATEBA.

Els mèrits i èxits personals de la qual va ser la primera vicepresidenta espanyola són de sobres coneguts. Però el que XATEBA vol
destacar de tota la seva trajectòria professional i política, és la seva dedicació en la lluita per la igualtat de drets. El seu compromís per la
igualtat l'ha portat a plantejar models on les dones són les promotores de canvis socials, polítics i fins i tot culturals.

D'altra banda, XATEBA subratlla el vincle feminista de Fernández de la Vega Sanz. La seva militància feminista li atorga, segons els
criteris de XATEBA, un valor afegit. És el valor de saber que els seus èxits públics es deuen, en gran mesura, a totes les dones
lluitadores que l'han precedit, com col · lectiu i com a individualitats. Aquesta consciència la fa ser deutora de tota la lluita per la igualtat
de drets dels moviments feministes.

Finalment XATEBA planteja a Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz com un bon model per a les nostres joves dones: compromesa
amb els valors de la igualtat, solidària, treballadora incansable, lleial i feminista.

JUNTA DE XATEBA

