
 

 

Ple de juny del Consell Valencià de Cultura. S’aproven dues 

declaracions i el Compte General de la institució de 2016. 

 

València, 26 de juny. Palau de Forcalló.- Hui el Consell Valencià de Cultura 

s’ha reunit en sessió plenària. És la primera de l’estiu i la penúltima abans 

de les vacances d’agost. 

L’ordre del dia consistia en l’aprovació de dues declaracions, del Compte 

General de la institució corresponent al 2016 (que s’ha aprovat per 

unanimitat), i d’un informe sobre bars culturals. Havien superat el filtre de 

les comissions particulars i la de Govern, però tocaven qüestions d’actualitat, 

i el Ple no és mai de tràmit. 

La primera declaració, aprovada, Sobre Art i Dona, s’havia gestat en la 

Comissió de les Arts, però amb aportacions d’altres, en una mostra de la 

transversalitat del treball de la institució consultiva en matèria cultural de la 

Generalitat. La declaració aprecia el gran canvi social respecte a la situació 

i el reconeixement de la dona en l’activitat artística, però fa un pas més enllà 

en demanar a la societat i a les administracions l’esforç que cal perquè, tal 

com diu expressament la declaració, s’aconseguisca “una igualtat de facto 

tan prompte com siga possible”. 

La segona declaració, aprovada també, Al voltant dels pressupostos de 

l’Estat 2017 en matèria cultural per a la CV, podríem denominar-la un 

clàssic en l’activitat del Consell de Cultura, que sol elaborar documents, en 

cada exercici, sobre els pressupostos culturals autonòmics i estatals. I, com 

sol ser també habitual per desgràcia, enguany torna a ser, respecte als de 

l’Estat, una queixa sobre les “totalment insuficients i molt discriminatòries” 

consignacions econòmiques aprovades per a les grans institucions 

valencianes respecte a les homòlogues d’altres llocs de d’Espanya. 

Per últim, se sotmetia a l’aprovació del Ple un informe, eixit de la Comissió 

de Promoció Cultural, en què es demanava la revisió de la Llei d’Espectacles 

14/2010 amb la inclusió d’una nova figura, (el bar d’activitats culturals 



singulars), a través de la qual es permetria que estos locals pogueren oferir, 

legalment, activitats relacionades amb qualsevol sector de la cultura. Però el 

Ple ha considerat oportú tornar l’informe a la comissió, perquè la majoria de 

consellers opinen que una qüestió tan delicada s’ha de considerar amb més 

amplitud, i també perquè els grups parlamentaris de les Corts han demanat 

ja la revisió de la llei. 

Els documents aprovats, com sempre, estaran a disposició dels ciutadans en 

www.cvc.gva.es, la web del CVC.  

http://www.cvc.gva.es/

