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La Coordinadora Feminista de València com a promotores del manifest 
“Declaració pel dret a una vida lliure de Violència Masclista”, signat el 2 de 
maig de 2015 pels partits polítics PSPV_PSOE, Compromis, Podem i EUPV, 
ens dirigim a la Generalitat Valenciana, i al President com a màxima 
representación del mateix, per sol.licitar respostes sobre el compliment dels 
compromisos adquirits en aquesta Declaració.  

 
Ha passat un any desde la signa i 10 mesos des que els partits 

signataris conformen el govern autonòmic. 
 
En aquesta Declaració signaren: “Els partits polítics signataris 

d’aquesta declaración ens comprometem a dur a terme totes les accions 
precises que garantisquen la prevenció i eradicació de la violència masclista, 
aixi com l’assistència i reparación de totes les dones en situación de 
maltractament en tots el àmbits territorial son tinguem participación en el 
govern com a resultat de les pròximes eleccions municipals i autonòmiques de 
24 de maig de 2015.  

 
I concretamente van adquirir sis compromisos que considerem 

indispensables per lluitar de forma efectiva contra la violència masclista. 
 
Com a promotores d’aquesta Declaració i interlocutores socials volem 

respostes sobre les accions realitzades per al compliment dels compromisos 
signats en l’àmbit de govern autonòmic. 

 
És la nostra funció exigir i controlar el seu compliment perque 

l’obligació de garantir el dret  a una vida sense violència per a les dones és una 
tasca política urgent, prioritària i imprescindible. 

 
Per això demanen que en el termini  d’un mes se’ns respongui per escrit 

al respecte de les accions i politics realitzades, en l’ambit de govern local, 
respecte a cadascun dels sis compromisos signats. La resposta es pot dirigir al 
correu electrónic coordinadorafeministavalencia@gmail.com. 

 
Adjuntem còpia de la declaración signada el 2 de maig de 2015 i aixi 

mateix presentem escrit per a cadascun dels grups parlametaris dels partits 
polítics signataris i per a Vicepresidència de la Generalitat. 

 
En València, a 4 de maig de 2016 

 


