
 

 

DECLARACIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Des de fa anys, el Consell Valencià de Cultura ha mostrat en una sèrie 

d’informes i declaracions la seua defensa dels interessos de la dona i la  

preocupació per la marginació, la postergació i la violència masclista de què 

amb freqüència és objecte. 

La vida en societat no hauria de ser més difícil a uns que a altres. Per això el 

concepte d’igualtat de gènere, segons el qual les dones i els homes són 

essencialment iguals, mereixen el mateix respecte i no han de ser 

discriminats per raons de sexe. 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i 

homes, proporciona una acció normativa que aspira a combatre les 

manifestacions que hi ha encara de discriminació, directa o indirecta, per raó 

de sexe, a promoure la igualtat real entre dones i homes, i a posar fi als 

obstacles socials i econòmics i als estereotips socials que impedeixen 

aconseguir-la. 

Hem vist, però, que no n’hi ha prou amb les lleis per a eliminar estos 

obstacles i estereotips, que subsisteixen fins i tot entre els joves, ni tampoc 

per a posar fi a la violència masclista, això és, la violència física o psicològica 

exercida contra les dones sobre la base del seu sexe o gènere, que de vegades 

acaba amb assassinat. 

En comptes de millorar, el problema s’agreuja. En el 2006 la violència 

masclista va posar fi a la vida de 53 dones. Això fa una mitjana d’un 

assassinat per setmana. En el que portem d’any 2017 les víctimes mortals ja 

en són 20; això vol dir que la mitjana d’assassinats ha pujat a més de dos per 

setmana. 

Per esta raó, el Consell Valencià de Cultura torna a alçar la veu, hui 8 de 

març, Dia de la Dona Treballadora, contra totes les formes de violència i en 

particular contra la violència de gènere. 



Només l’exercici diari de la cultura i una educació en igualtat de gènere 

iniciada en la infància i planificada i fomentada al llarg de tota la vida podrà 

millorar o revertir la dramàtica situació actual. 
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