Primer ple d’estiu del Consell Valencià
de Cultura
En acabat s’ha presentat el quadre d’Aurora Valero,
Laberints I
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 25 de juny.- Hui al migdia
s’ha reunit el Consell Valencià de Cultura en sessió plenària, la primera
d’este estiu. En l’ordre del dia, la presa en consideració de l’informe Sobre
la dona en la tecnologia i informació sobre el Codi de Bon Govern de la
Generalitat.
Sobre l’informe cal dir que té un precedent en el CVC, el titulat Dona i
Ciència, de 2017, que analitzava la falta de visibilitat i els problemes de
creixement professional de la dona científica. El que s’ha aprovat hui, i per
unanimitat, fa remarca especial en la baixa implicació de la dona en els
estudis STEM, sigles en anglés per a denominar els estudis de Ciència,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, que seran, si no ho són ja hui, una
de les fonts d’ocupació del futur. L’informe analitza les principals barreres
per a la dona en este món, des dels patrons socials i culturals fins a la
masculinització de les carreres acadèmiques i investigadores.
El Codi de Bon Govern es deriva del Decret 56/2016. En l’article 2, l’àmbit
d’aplicació, inclou els membres del Consell Valencià de Cultura com a
subjectes voluntaris en l’adhesió, formulada en els termes fixats en l’annex
II que s’adjunta al decret. La secretaria de la institució facilitarà als
membres interessats el formulari adequat per a esta adhesió voluntària.
Tot just acabat el Ple s’havia previst la presentació del quatre d’Aurora
Valero. Es tracta d’una obra d’àmplies dimensions, titulada Laberints I, que
l’autora ha donat al Consell. Al descobriment de la pintura han assistit el
plenari de la institució i una plural representació del món artístic valencià.

El president Grisolía i la vicepresidenta Petra María Pérez Alonso-Geta han
agraït la donació, i han explicat la importància d’esta obra en particular per
al Consell Valencià de Cultura, i la de l’art en general en la formació plena
dels ciutadans.
Tant l’informe Sobre la dona en la tecnologia i la informació sobre el Codi
de Bon Govern estan a disposició dels interessats en cvc.gva.es, la web de
la institució.

