PROPOSTA QUE ELEVA EL VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORT I LLENGÜES
AL CONSELL DE GOVERN PER A LA CONCESSIÓ DEL XVI PREMI MAISONNAVE
I. PROPOSTA
Amb el premi Maisonnave, la Universitat d’Alacant tracta de reconèixer “l’activitat
continuada en defensa dels valors cívics o de la promoció de l’educació i la cultura
a la ciutat d’Alacant”.
D’acord amb el que disposa el REGLAMENT DE SÍMBOLS, DISTINCIONS
HONORÍFIQUES I PRECEDÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, la proposta
per a la concessió del Premi Maisonnave ha de ser elevada al Consell de Govern pel
vicerectorat amb competències en matèria d’extensió universitària i cultura.
En conseqüència, es proposa la concessió del XVI Premi Maisonnave a Dolores
Mollá Soler, pel seu suport continuat als valors defensats pel premi a través de la
seua llarga trajectòria en defensa de la cultura i la igualtat social en la nostra ciutat.
II. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
María Dolores Mollá Soler (Alacant,
) –mestra, política i activista
sociocultural– destaca en llocs d’alta responsabilitat pública (ha sigut directora de
l’IES Jorge Juan del 1992 al 1999 i diputada de les Corts Valencianes del 1999 al
2003), en la seua pertinença a diverses associacions cíviques alacantines i en la
vinculació compromesa amb la Universitat d’Alacant.
Lola Mollá és un referent local per la tasca dinamitzadora que fa en àmbits com la
igualtat de gènere, la inclusió social de les persones majors, la comunicació, la
literatura, les arts o l’educació, i és aquest últim l’element unificador o la talaia des
de la qual Lola Mollá en tracta la resta. La reflexió, l’anàlisi i el coneixement són
bases imprescindibles per a aquesta llicenciada en Filosofia i Lletres i professora
de secundària durant molts anys. De fet, la seua integració en el teixit cultural de la
ciutat està associada a la gran inquietud cultural del col·lectiu de docents
alacantins a què pertany.
Des de la pertinença a grups com l’Associació Controvèrsia d’Alacant, a
l’Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació, MAYMECO, al grup d’"ESTUDIS
TRANSVERSALS: literatura i altres arts en els cultures" de la UA o a la Universitat
Permanent de la UA, Lola Mollá és responsable de l’organització i la difusió de
moltes jornades, presentacions, xarrades, i altres activitats culturals
desenvolupades a diferents seus culturals de la ciutat.
En definitiva, Lola Mollá és el símbol de feina desinteressada, d’humilitat, de
curiositat, d’humanisme, de perseverança i de compromís cultural actiu amb la
societat que l’envolta.

