
COMUNICAT DE LA UNITAT D’IGUALTAT I DE LA DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Durant aquests últims dies s'ha generat un intens debat en les xarxes socials després 

de la celebració d'una festa dirigida a alumnat universitari, organitzada per una 

empresa privada denominada “Paelles valencianes”, en la qual es van vendre i/o es 

van mostrar samarretes amb diverses frases de contingut masclista, algunes de les 

quals fins i tot podrien fregar el delictiu.  

Davant aquests fets, la Unitat d’Igualtat i la Delegació d'Estudiants de la Universitat de 

València volen manifestar el que segueix:  

1. Que la Universitat de València no té cap tipus de vinculació amb aquesta empresa i 

que, de fet, no se li permet celebrar festes organitzades dins de les instal·lacions de la 

nostra universitat.  

2. Que, en tot cas, la Unitat d’Igualtat i la Delegació d'Estudiants de la Universitat de 

València volen manifestar el rebuig més enèrgic als continguts sexistes d'aquestes 

samarretes, ja que són radicalment contraris als valors de la nostra institució 

acadèmica, i constitueixen una falta de respecte a més de la meitat de la comunitat 

universitària.  

3. Que, fruit de la lamentable tradició sexista d'aquesta empresa, part de l'alumnat 

pertanyent a la nostra comunitat universitària celebra una festa alternativa en la qual 

està prohibit taxativament portar samarretes amb tan lamentables i indesitjables 

missatges.  

Per tot això, esperem i confiem que la nostra comunitat universitària sàpiga reaccionar 

amb un rebuig absolut i explícit a qui promoga, dissenye, compre, porte, riga la gràcia, 

mire cap a un altra banda o calle davant aquestes peces; perquè, òbviament, revelen 

valors i comportaments completament allunyats dels propugnats per la Universitat de 

València, on el respecte i l'impuls a la igualtat entre homes i dones constitueix un dels 

valors principals; per la qual cosa, insistim a rebutjar amb tota contundència 

comportaments individuals que aquesta institució ni pot ni vol normalitzar al seu si.  

Sobre aquest tema, fem una crida a tot l'alumnat perquè no participe de cap manera 

en festes com la que s’ha esmentat i animem a acudir a aquelles altres que siguen 

respectuoses amb el valor essencial de la igualtat. 
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