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La desigualtat estructural, la discriminació i l’opressió basada en el 

gènere com mecanisme social que utilitza el Patriarcat per subjugar a 

les dones respecte als homes i al constructe social d’allò “masculí” té, 

entre les pitjors conseqüències, l’assassinat de dones.

Des que hi ha dades oficials, només a l’estat espanyol, han sigut 

assassinades més dones, i els seus fills i filles, que víctimes va haver 

del terrorisme d’ETA. Davant aquesta situació d’emergència nacional, la 

societat valenciana, liderada, especialment, pels moviments feministes 

i col·lectius de dones ha interpel·lat a les diferents administracions per 

arribar a un Pacte d’Estat contra les violències masclistes. 

El 21 d’octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar la creació 

d’una comissió, posteriorment subcomissió, d’estudi per a l’eradicació 

de les violències de gènere per impulsar un pacte autonòmic contra la 

violència que pateixen les dones i per la igualtat de gènere. Un treball 

reflexiu, participat i dialogat amb la societat civil i les persones expertes, 

tant sobre la legislació com els problemes i mancances derivats de la 

seua aplicació com sobre la conceptualització de la violència masclista. 

Un treball, l’informe sobre l’estudi de les violències masclistes en la 

Comunitat Valenciana i per a un pacte autonòmic contra la violència que 

pateixen les dones i per la igualtat de gènere, conclòs el 7 de juliol de 

2017 per unanimitat fora de tota confrontació partidista que serveix com 

a base del mateix pacte.

El 10 d’abril de 2017, la Generalitat va convocar als i les representants de 

partits polítics, agents econòmics i socials, Universitats, entitats feministes, 

col·lectius de dones supervivents, tercer sector, mitjans de comunicació, 

Cossos de Seguretat, Administració de Justícia i el conjunt de les 

administracions públiques valencianes per treballar en el “Pacte Valencià 

contra la Violència de Gènere i Masclista”. Un pacte basat en el consens, 

en el treball de la subcomissió de les Corts i diferents taules de treball de 



la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el marc 

de la Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de discriminació contra 

la Dona (CEDAW), el Conveni d’Istanbul, especialment contra la tracta de 

dones i criatures amb fins d’explotació sexual, la Declaració Universal dels 

Drets Humans i de les competències pròpies de la Comunitat.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista interpel·la les 

diferents parts intervinents a assumir i desenvolupar 293 compromisos i 

mesures concretes per a combatre la violència masclista i treballar per una 

societat basada en la cultura de la no-violència, la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, el respecte a la diversitat i als Drets Humans per a 

desenvolupar les mesures i accions en els propers 5 anys.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista inclou en 

l’agenda pública valenciana la lluita col·lectiva contra les violències 

masclistes i per la igualtat de gènere. Una oportunitat per enderrocar 

els murs que encara avui invisiblitzen la violència de gènere i masclista 

com un fet privat i domèstic i socialitzar-la com un conflicte polític, social, 

cultural i simbòlic. Un manifest de sororitat de totes les administracions 

públiques valencianes i organitzacions socials, econòmiques, culturals i 

acadèmiques amb les dones a les víctimes de violència de gènere i un 

missatge inequívoc de confrontació amb els agressors i la seua violència. 

El Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista s’estructura 

amb cinc eixos, 21 objectius i 293 mesures concretes amb l’objectiu de 

transformar la societat i eradicar les violències contra les dones. 

La feminització de la societat vinculada als valors tradicionalment atorgats 

a les dones com la cultura de la no-violència, el diàleg, la gestió de les 

emocions i l’horitzontalitat. La promoció de l’equilibri entre l’esfera pública 

i privada, reproductiva i productiva, la raó i les emocions. Un equilibri basat 

en la recuperació de la memòria i les genealogies de dones així com el 

seu empoderament com a nous referents socials. Una causa col·lectiva a 

la que cal sumar als homes, des del treball de les noves masculinitats, i la 

seua despatriarcalització. Teixir sinergies amb la pèrdua de privilegis dels 

homes i alliberament d’opressions de les dones per garantir una societat 
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més lliure, segura i inclusiva.

Un canvi de paradigma que ha de fonamentar-se en una escola 

coeducativa, en uns mitjans de comunicació responsables amb perspectiva 

de gènere, uns usos de temps coresponsables i un nou espai públic que 

permeta el desenvolupament de relacions saludables, crítiques i lliures. Un 

canvi de paradigma cultural que ha d’anar aparellat a una transformació 

socioeconòmica que permeta tant el canvi de forma de vida com la 

independència econòmica de les dones per garantir la seua autonomia 

personal. Un Pacte contra la violència de gènere i masclista que treballa 

sobre les causes i arrels del conflicte de les violències masclistes però 

paral·lelament també dóna resposta a les conseqüències d’aquesta 

desigualtat estructural i discriminació.

La millora de la coordinació institucional i treball en xarxa per donar 

una atenció integral, des de la interseccionalitat i la inclusió activa, a les 

dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles. Un disseny 

de polítiques públiques des de la prevenció i sensibilització, la detecció i 

intervenció, l’acompanyament i la recuperació biopsicosocial de les dones, 

i la rehabilitació dels agressors, i la reinserció sociolaboral de les dones 

supervivents. Unes polítiques públiques desenvolupades per personal amb 

formació específica en perspectiva de gènere i violència masclista.

Una aposta per la intel·ligència col·lectiva i l’empatia contra la violència 

masclista i les desigualtats, una suma de compromisos i voluntats, 

de mesures i accions concretes a la que cadascuna de les persones i 

institucions intervinents ens comprometem a desenvolupar per a eradicar 

totes les formes de violència cap a les dones. 

Aquest manifest, així com el Pacte Valencià contra la violència de gènere 

i masclista, és un document en moviment a què persones individualment 

o altres organitzacions, independentment de les promotores, podran 

subscriure’s i sumar noves accions pròpies per a combatre les violències 

masclistes doncs totes i tots tenim molt a fer.
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