Zenobia Camprubí
El nom del carrer que té al barri Besòs-Maresme es va aprovar el 1989.

Zenòbia Camprubí i Aymar (Malgrat, 1887 - Sant Joan de
Puerto Rico, 1956) va néixer a la localitat catalana de Malgrat
de Mar el 31 d'agost de 1887. Escriptora, des de la seva
adolescència va començar a desenvolupar les seves dots
literàries escrivint contes en castellà i en anglès, també es va
interessar per l'obra del poeta i pensador indi Rabindranath
Tagore, a qui va traduir anys després al castellà. Entre els seus
escrits trobem els seus diaris i l'obra Juan Ramón i jo.
Va viure als Estats Units, Madrid i Barcelona fins que es va
veure obligada a exiliar-se a Puerto Rico amb l'arribada de la
dictadura franquista. Va començar els seus estudis
universitaris a la universitat nord-americana de Columbia on va
assistir a activitats culturals i clubs de dones que li van
permetre entrar en contacte amb el feminisme nord-americà.
El 1916 va contreure matrimoni amb el poeta Juan Ramón Jiménez, des d'aquest
moment i fins a la seva mort, 40 anys més tard, es va convertir en companya inseparable
i decisiva col · laboradora del poeta en tots els seus projectes literaris.
Zenobia Camprubí està considerada com una de les primeres grans feministes
d'Espanya, va ser membre destacat del primer club de dones fundat a Espanya, el
Lyceum Club Femení i de l'Associació nacional de Dones d'Acció Feminista i Social,
des d'aquestes dues institucions va reivindicar constantment una major presència de la
dona en tots els àmbits de la societat. També va ser una de les fundadores d'Infermeres
a domicili i del Comitè per a la concessió de beques a Dones Espanyoles a l'estranger, a
més va col · laborar amb grups com El rober de santa Rita, La visita domiciliària i El
Comitè Femení d'higiene popular.
Podreu trobar una selecció dels seus llibres a la biblioteca del Centre Cívic Besòs.

