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 Commemorem un any més el Dia Internacional de la Dona en un context 
difícil, però ple d'esperança. Per sortir de la difícil situació econòmica que vivim, 
serà fonamental comptar amb la força, amb la determinació, amb la saviesa i amb 
el poder de les dones. 
 
 En aquests moments de crisi de l'estat de benestar és més necessari que mai 
que reflexionem sobre la manera d'aconseguir un model social més igualitari, més 
productiu i eficient, que comporti la dissolució de les desigualtats entre homes i 
dones. 
 
 Hem de teixir una nova xarxa de polítiques socials més concordes amb la 
realitat social de les dones en la nostra actual societat, i dissenyar un nou catàleg 
de polítiques públiques que generin més benestar social i més ocupació, sense 
renunciar a la cohesió social i que redueixi els desequilibris entre dones i homes. 
 
 Hem aconseguit el reconeixement “formal” de la participació de les dones en 
igualtat i en tots els àmbits, però la realitat és obstinada i continuam arrossegant 
un gran desequilibri en la participació i en la presa de decisions. La responsabilitat 
de l’àmbit privat continua essent de les dones i, si no s'aconsegueix que els homes 
es conscienciïn i comparteixin les responsabilitats familiars, les dones continuaran 
estant en desavantatge clar. Perquè la igualtat “real i efectiva” passa per la 
incorporació de les dones a una ocupació de qualitat en les mateixes condicions que 
els homes, i això exigeix un repartiment igualitari de l'esfera privada i dels 
assumptes domèstics. 
 
 Les dones són la força vital i imprescindible perquè la societat recuperi el seu 
benestar econòmic, polític i social. La seva incorporació al mercat laboral en 
igualtat de condicions és fonamental per millorar la qualitat de la nostra 
productivitat i dotar-nos d'un creixement econòmic més eficient i sostenible.  
 
 Actualment les dones, en la nostra comunitat autònoma, cobren un 18,4% 
menys que els homes, segons un estudi publicat per la Unió General de 
Treballadors el passat 22 de febrer (Dia mundial per la igualtat salarial entre homes 
i dones). Hem de continuar treballant per la igualtat salarial que sorgeix dels 
convenis col·lectius, on es permeten diferents realitats per a treballs d’igual valor. 
 
 Ha de ser una lluita col·lectiva. És el conjunt de la societat, homes i dones, el 
que ha de prendre les regnes de la transformació d'aquest país, no només per 
sortir de la crisi actual, sinó per protegir-nos i evitar que aquesta crisi torni a 
repetir-se en un futur. Per a això és necessari que la corresponsabilitat de la vida 
personal, laboral i familiar es converteixi en la pedra angular del nou model social, 
laboral i econòmic de la nostra comunitat. 
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 I en aquesta lluita col·lectiva és imprescindible la lleialtat institucional entre 
totes les administracions públiques, sobretot les comunitats autònomes, perquè 
sense el foment de la igualtat des de les seves responsabilitats transferides 
(educació, ocupació, sanitat, benestar social, etcètera) serà molt difícil que el 
nostre país, en conjunt, pugui accedir a majors cotes de 
benestar i d'equitat entre homes i dones. 
 
 Així doncs, en aquest 8 de març, el Parlament de les Illes Balears vol 
reconèixer el valor de la lluita de les dones per la igualtat -tal vegada, la 
transformació de més important calat duta a terme al nostre país en les últimes 
dècades-, fer públic el seu ferm compromís amb la igualtat i fer una crida per 
treballar, totes i tots, solidàriament per un país millor, més just i més igualitari. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 8 de març de 2011 


