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Declaració institucional sobre el Dia Internacional de la dona 
 
 
 Des del 1975 les dones de tot el món commemoren el 8 de març com a dia 
internacional de la dona.  
 
 No obstant això, aquesta data, la de l’any 1975, és només la d’un any en què 
l’ONU va declarar oficialment que l’esmentat dia es dedicaria a commemorar la 
lluita històrica per millorar la vida de la dona. Realment fa quasi un segle que les 
dones venien festejant, de diferents maneres i en diferents dies, petites i grans 
conquestes socials aconseguides en lluites individuals i col·lectives, com el vot de 
les dones, el dret a la feina, a la formació professional, a la no discriminació 
laboral; unes lluites encapçalades no només per les dones que activament, al 
carrer, als parlaments, als governs, a les organitzacions socials, han defensat els 
seus drets, sinó per totes i cadascuna de les dones que, en les mesures de les 
seves possibilitats, a una feina fora de casa o a la llar, han lluitat per aconseguir 
una igualtat que la història, la societat i el paper preponderant de l’home els ha 
arrabassat durant massa anys. 
 
 Les dones i els homes que integren els grups polítics amb representació al 
Parlament de les Illes Balears manifestam el nostre desig que no passi ni un any 
més sense que aquesta igualtat sigui efectiva a tots els àmbits de la societat. Ens 
comprometem a esforçar-nos per tal d’aconseguir el ple desenvolupament de les 
dones de la nostra comunitat a tots els àmbits: personal, familiar, econòmic, 
polític, laboral, cultural i social.  
 
 Amb aquest objectiu continuarem treballant per fer desaparèixer els 
entrebancs que històricament s’han interposat entre la dona i aquest ple 
desenvolupament de les seves capacitats, una feina que necessàriament ha d’anar 
dirigida a la consecució de la igualtat d’oportunitats, la incorporació, la 
permanència i la promoció dins el mercat laboral, a més de la conciliació de la vida 
familiar, laboral i personal; una conciliació que ha de ser possible no només per a la 
dona, perquè això significaria que la tornam a designar única responsable de les 
tasques familiars, sinó també per a l’home. D’aquesta manera homes i dones 
podran compartir la tasca d’educar i tenir cura dels fills o de les persones 
dependents; així home i dona podran també disposar de més oportunitats per 
mantenir, si ho desitgen, una carrera professional activa i enriquidora. 
 
 Els representants dels poders públics, mitjançant el nostre compromís actiu, 
tenim l’obligació de procurar que aquest missatge arribi a tota la societat, així com 
de procurar els mitjans necessaris per tal d’assolir els esmentats objectius. 
 
 Encara que els avanços dins l’àrea d’igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones a la nostra comunitat autònoma han estat molt importants durant els darrers 
anys, especialment dins l’àmbit laboral i legislatiu, encara ens queda molt per 
aconseguir. Han estat realment positives iniciatives com la Llei Orgànica de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere al Congrés dels 
Diputats.  
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 Per ser conseqüent amb tot l’anteriorment exposat, qualsevol política que 
pretengui facilitar l’equiparació d’oportunitats entre homes i dones ha de partir 
inexcusablement d’una educació de qualitat per a tots i totes, ja que és la clau per 
fer real la igualtat d’oportunitats. 
 
 Consideram indispensable comptar amb el compromís i la col·laboració de 
tots els grups polítics, dels agents socials i de les institucions per tal d’assolir una 
igualtat d’oportunitats real i vertadera per a la dona del segle XXI. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
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