
 
 
El treball  conjunt de diferents grups feministes a la ciutat i provincia de València té una 
llarga trajectòria  i ha passat per diferents fases. A partir de la dècada dels 90, a més de la 
lluita per la igualtat real entre dones i homes, el feminisme valencià va establir objectius de 
treball per la visibilització i eradicació de la violència contra les dones i, després d'aprovar-
se la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, la 
Plataforma Feminista de València va exigir a l'administració pública autonòmica la seua 
implementació i compliment. 
 
Com els drets de les dones mai estan garantits i, a més dels avanços, sempre són possibles 
els retrocessos, encara que sense abandonar els anteriors, vells i nous objectius de lluita 
arriben amb l'anunci de la nova llei de l'avortament del partit popular, Per el que es 
onstitueix la Plataforma Feminista pel dret a decidir. I encara que l'alegria va ser tremenda 
després de l'anunci de la retirada del anteprojecte de llei, el partit popular ha modificat 
l'edat legal per poder avortar sense el consentiment de les mares i pares de les menors de 16 
i 17 anys,  i aquest segueix sent un objectiu de lluita per al feminisme. 
 
De nou centrada en la violencia, a la Plataforma se li denomina Coordinadora Feminista de 
València. Està formada per gairebé 30 grups (feminisme autònom, grups mixtos, partits 
polítics, sindicats i dones a títol individual) i de forma assembleària s'estableixen els 
objectius de lluita amb les seues corresponents accions, entre altres activitats, 
concentracions i manifestacions, tant al nostre territoria con la estatal del 7N a Madrid.  
 
A més, a més, hem a eixit al carrer el 25 de novembre de negre i lila per a tornar a dir que já 
hi ha prou de violència contra les dones i hem tornat a visibilitzar i exigir que es complisca 
el compromis signat el 2 de maig pels partits polítics que formen el govern valencià, tambè 
hem tornat a fer nostres les reivindicacions de la gran manifestació del 7N. A pesar de la 
qual, l´any 2015 acaba amb l´insoportable xifra de 70 dones i 9 xiquetes assassinades per 
violència masclista.  
 
I seguim, estem elaborant la nostra agenda feminista amb nous objetius i accions per a 
l´any 2016. Però ara, com cada any, estem preparant el 8 de març, en el que no sols 
tornarem a eixir al carrer a reivindicar i exigir els nostres drets i a denunciar al sistema 
patriarcal que ens discrimina i subordina, també tornarem a celebrar els èxits aconseguits, 
recordant i homenatjan les nostres predecessores feministes.  
 
I seguim i seguirem...   
 
Perquè no tenim dubtes, en els drets les dones, si ens parem retrocedim. 
  
VIXCA, VIXCA, VIXCA LA LLUITA FEMINISTA!!!. 
  

València, 01 de març de 2016 
Coordinadora Feminista de València 


