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Declaració de les comissions informatives del CVC
amb motiu del 8 de març
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Les comissions informatives del Consell Valencià de Cultura, reunides la
primera setmana de març del 2021, i tenint en compte que el dia 8 és el dia
de les dones, volen posar de relleu el següent:
“Les dones han sigut i són generadores de cultura des de temps immemorials.
La cultura no està completa sense les aportacions i la presència de les dones.
Per això, des de les comissions, ens preocupem per promocionar la cultura en
totes les vessants, i veiem imprescindible que les dones siguen visibilitzades en
qualsevol dels camps culturals i científics als quals pertanyen. Per aquest
motiu, considerem que és necessària una major presència de les dones en els
currículums docents i en les institucions d’ensenyament en tots els nivells. Que
en els espais artístics i en les seues programacions s’incloga el treball de les
dones en els diferents àmbits professionals de les arts (directores, comissàries,
crítiques, artistes, gestores…), així com en els espais científics (congressos,
seminaris, projectes d’investigació, treballs de grau i de màster, tesis
doctorals, articles d’investigació…); i que es vetle pel compliment de les bones
pràctiques.
La igualtat real i efectiva entre dones i homes ens portarà a una societat més
democràtica per a totes i per a tots. Per aquest motiu, és necessari que es
complisca l’article 26 de la Llei d’Igualtat, Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, segons el qual la igualtat ha de ser
efectiva en l’àmbit de la creació, producció artística i intel·lectual, així com la
Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, per la Igualtat entre
dones i homes, que en el capítol III fa referència a la igualtat en l’àmbit
laboral.
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