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Al llarg dels últims anys, el Consell Valencià de Cultura ha mostrat en una sèrie d'informes i 

declaracions una preocupació creixent per la situació de les dones, la discriminació de què són 

objecte i el sexisme. Així, per exemple, al febrer del 2012 el Ple va aprovar una Declaració 

sobre els percepcions i les actituds socials cap a la dona, al febrer del 2015 un Informe sobre 

Violència de Gènere, i al juny del 2015 un informe sobre la percepció cultural de la dona: La 

igualtat i l'equitat com a repte permanent. 

 

Els informes aprovats es van elaborar amb les últimes dades publicades nacionals i europees, i 

amb una extensa relació de mesures i propostes. 

 

A més, la Comissió de les Ciències i la Comissió Jurídica han dut a terme un seguiment 

permanent d'observació i vigilància en què han consultat àmplia bibliografia, convocat expertes 

que han comparegut en comissió, i pres contacte amb agrupacions de dones dedicades a 

combatre el problema. 

 

En l'àmbit de l'Estat espanyol s'ha legislat àmpliament sobre la qüestió, tant des de la 

Constitució en els articles 14, 15, 17 i 18, com en modificacions del Codi Penal amb la Llei 

3/89 de 21 de juny, la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, sobre Violència Domèstica i 

el Maltractament, la Llei 15/2003, de 25 de novembre, de Reforma del Codi Penal per a 

Delictes d'Aproximació en casos de violència domèstica, la Llei 27/2003, de 31 de juliol, de 

Protecció de Víctimes de Violència Domèstica, i la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 

Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Finalment, amb la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 

 

A la Comunitat Valenciana es va establir un primer Pla de Mesures contra la Violència de 

Gènere 2001/2004, que va continuar amb un altre pel període 2005/2008 i un tercer de 

2010/2013, que es van completar amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre, Integral contra la 

Violència sobre la Dona.  

 

Però, a pesar d'esta abundant normativa, la progressió de víctimes per violència de gènere no 

s’ha parat, lamentablement, i la mitjana és d’un assassinat setmanal. 

 

Hem de constatar que, a pesar del treball realitzat, a pesar de totes les lluites d'emancipació, 

els drets de ciutadania de les dones són drets polítics encara pendents. Les oportunitats i les 

llibertats de les dones estan relacionades directament amb la construcció d'una democràcia  

que no excloga les dones dels centres de poder de decisió. Des del CVC hem reclamat de 

forma permanent la creació d'un nou Pacte Social que siga un referent institucional perquè, de 
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manera urgent i inexcusable, la societat en conjunt, homes i dones, expressen públicament el 

rebuig més rotund a la violència de gènere, i puguem exigir als poders públics la implicació 

necessària per a eradicar-la. 

 

Per això, veiem amb satisfacció els últims esdeveniments que s'han produït: 

- L'aparició d'un informe de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana que 

aporta 97 mesures perquè l'executiu les duga a terme.  

- El Pacte Nacional contra la Violència de Gènere, aprovat per les Corts Generals, que 

planteja 200 mesures i el compromís de destinar anualment, durant els pròxims cinc anys, 

mil milions per al desplegament de les mesures de l'acord. 

- El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, subscrit per la Generalitat, que conté 293 

mesures. 

 

 CONCLUSIÓ 

 

1) Manifestar la nostra satisfacció davant les mesures transversals considerades en els 

diferents pactes, en els àmbits nacional i autonòmic, l'objectiu dels quals és combatre 

de forma decidida la violència de gènere. 

 

2) El CVC insta els governs central i autonòmic a complir tots els compromisos adquirits 

amb la màxima rapidesa i urgència.  

  

3) Per tot això, des del Consell Valencià de Cultura subscrivim el Pacte Valencià contra 

la Violència de Gènere, i manifestem la nostra disposició per a col·laborar en l'eradicació 

de les  violències que s'exerceixen sobre les dones. 

 

Esta resolució s'enviarà al protocol habitual, a la vicepresidenta del Govern Valencià, a la 

Sindicatura de Greuges, als grups parlamentaris de les Corts Generals, a la Federació de Dones 

Progressistes, i als compareixents que van participar en els anteriors informes elaborats. 
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Resolución sobre la Violencia de Género 

 

A lo largo de los últimos años, el Consell Valencià de Cultura ha mostrado en una serie de 

informes y declaraciones su preocupación creciente por la situación de las mujeres, la 

discriminación de que son objeto y el sexismo. Así, por ejemplo, en febrero de 2012 el Pleno 

aprobó una Declaració sobre les percepcions i les actituds socials cap a la dona, en febrero de 

2015 un Informe sobre Violència de Gènere, y en junio del 2015 un informe sobre la 

percepción cultural de la mujer: “la igualdad y la equidad como reto permanente”. 

 

Estos informes, que se redactaron utilizando los últimos datos publicados, tanto nacionales 

como europeos, aportan numerosas medidas y propuestas. 

 

Además de estos informes, la Comisión de Ciencias y la Comisión Jurídica han llevado a cabo 

un permanente seguimiento de observación y vigilancia. Se ha consultado una extensa 

bibliografía, se ha convocado a expertas que comparecieron en comisión y se han realizado 

contactos con agrupaciones de mujeres dedicadas a combatir este problema. 

 

En el ámbito de estado español se ha legislado ampliamente sobre este tema, tanto desde la 

Constitución en sus artículos 14, 15, 17 y 18, como en modificaciones del Código Penal con la 

Ley 3/89 de 21 de junio, o con la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre sobre Violencia 

Doméstica y el Maltrato, o la Ley 15/2003 de 25 de noviembre de Reforma del Código Penal 

para Delitos de Aproximación en casos de violencia doméstica, o la Ley 27/2003 de 31 de julio 

de Protección de Víctimas de Violencia doméstica, o la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 

diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y finalmente con la 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de  mujeres y hombres 

 

En la Comunitat Valenciana se estableció un primer Plan de Medidas contra la Violencia de 

Género 2001/2004, que continuó con otro para el periodo 2005/2008 y un tercero de 

2010/2013, que se completó con la Ley 7/2012 de 23 de noviembre Integral contra la 

Violencia sobre la Mujer.  

 

Sin embargo, a pesar de esta abundante normativa, la progresión de víctimas por violencia de 

género no se ha detenido, y se mantiene lamentablemente una media de un asesinato 

semanal. 

 

A pesar del trabajo realizado, pese a todas las luchas de emancipación, los derechos de 

ciudadanía de las mujeres son derechos políticos aún pendientes. Las oportunidades y las 

libertades de las mujeres están relacionadas directamente con la construcción de una 

democracia que no excluya a las mujeres de los centros de poder de decisión.  
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Desde el CVC, hemos reclamado de forma permanente la creación de un nuevo "Pacto Social". 

Es urgente e inexcusable que la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, exprese 

públicamente nuestro rechazo más rotundo a la violencia de género, y que exijamos a los 

poderes públicos la implicación necesaria para erradicarla. 

 

Por ello, vemos con satisfacción los últimos acontecimientos que se han producido: 

 

En primer lugar, el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, aprobado por las Cortes 

Generales, que plantea 200 medidas y el compromiso de destinar anualmente, durante los 

próximos cinco años, mil millones para el desarrollo de las medidas del acuerdo. 

 

Posteriormente, la aparición de un informe de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat 

Valenciana, que aporta 97 medidas para que el ejecutivo las lleve a cabo.  

 

Y finalmente, el “Pacto Valenciano contra la Violencia de Género”, suscrito por la Generalitat 

valenciana, que contiene 293 medidas. 

 

Después de todo lo expuesto, el CVC realiza las siguientes Consideraciones: 

 

1) El Consell Valencià de Cultura manifiesta su satisfacción ante las medidas 

transversales recogidas en los diferentes Pactos, en el ámbito nacional y autonómico, 

cuyo objetivo es combatir de forma decidida la violencia de género. 

 

2) Insta a los gobiernos, tanto central como autonómico, a que cumplan todos los 

compromisos adquiridos, con la máxima urgencia.  

 

3) Por todo ello, el Consell Valencià de Cultura suscribe el “Pacto Valenciano contra la 

Violencia de Género”, y manifestamos nuestra disposición para colaborar en la 

erradicación de las violencias que se ejercen sobre las mujeres. 

 

Esta resolución se enviará al protocolo habitual, a la vicepresidenta del gobierno valenciano, a 

la Sindicatura de Greuges, a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, a la Federació 

de Dones Progressistes, y a las comparecientes que participaron en los anteriores informes 

elaborados. 

 

 


