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Davant de la més que preocupant situació mundial creada amb els últims esdeveniments a 

Ucraïna, el Consell Valencià de Cultura vol fer una crida per la pau, la convivència dels pobles i 

la tolerància entre les persones, més enllà de les ideologies i les legítimes posicions polítiques 

o partidistes. 

 

Una profunda cultura de pau, solidaritat i compassió humà és l'únic full de ruta per a l'autèntic 

progrés de la civilització i del benestar al món. Al contrari, les polítiques de divisió i 

d'enfrontament entre ètnies, nacionalitats, col·lectius o persones, acaben en un context de 

violència i retrocés, en el qual es ressenten els més autèntics valors humanistes i democràtics. 

 

A pesar dels dramàtics indicadors que revelen ja l'extrema gravetat d'este moment històric, cal 

depositar l'esperança en el bon juí dels governants per a evitar mals encara majors i, en gran 

manera, irreversibles. També en la lliçó per al futur que esta convulsió bèl·lica està significant. 

 

Convençut que el sentir majoritari del poble espanyol és concordant amb allò que s'ha 

expressat amb anterioritat, el Consell Valencià de Cultura fa vots per una solució pacífica 

d'este gravíssim conflicte internacional. 
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DECLARACIÓN DEL CVC POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA MUNDIAL 

 

 

Ante la más que preocupante situación mundial creada con los últimos acontecimientos en 

Ucrania, el Consell Valencià de Cultura quiere hacer un llamamiento por la paz, la convivencia 

de los pueblos y la tolerancia entre las personas, más allá de las ideologías y las legítimas 

posiciones políticas o partidistas. 

 

Una profunda cultura de paz, solidaridad y compasión humanas es la única hoja de ruta para el 

auténtico progreso de la civilización y del bienestar en el mundo. Por el contrario, las políticas 

de división y de enfrentamiento entre etnias, nacionalidades, colectivos o personas, acaban en 

un contexto de violencia y retroceso, en el que se resienten los más auténticos valores 

humanistas y democráticos. 

 

Pese a los dramáticos indicadores que revelan ya la extrema gravedad de este momento 

histórico, cabe depositar la esperanza en el buen juicio de los gobernantes para evitar males 

todavía mayores y, en gran medida, irreversibles. También en la lección para el futuro que 

esta convulsión bélica está significando. 

 

Convencido de que el sentir mayoritario del pueblo español es concordante con lo expresado 

con anterioridad, el Consell Valencià de Cultura hace votos por una solución pacífica de este 

gravísimo conflicto internacional. 
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