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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del 
Primer Dia Mundial de les Mares i els Pares 

 
 
 La resolució de Nacions Unides 67/292, de 17 de setembre de 2012, 
aprovada per l’assemblea general:  
 
 Primer. Decideix proclamar dia 1 de juny Dia Mundial de les Mares i els 
Pares, per tal que s’observi anualment en honor de les mares i els pares a tot el 
món.  
 
 Segon. Convida els estats membres a què celebrin el Dia Mundial de les 
Mares i els Pares, col·laborant plenament amb la societat civil, en particular fent 
participar els joves i els nins i les nines.  
 
 Tercer. Sol·licita al secretari general que adreci la present resolució a 
l’atenció de tots els estats membres, les organitzacions del sistema de les Nacions 
Unides i les organitzacions de la societat civil, per tal que el dia s’observi de la 
forma adient. 
 
 Aquesta declaració institucional demana a tots els diputats i diputades que se 
sumin a la iniciativa de treballar en les línies d’actuació de l’ONU cap a les famílies. 
 
 Per tot açò, tots els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears i 
el diputat i la diputada no adscrits signen la següent declaració institucional: 
 
 Primer. El Parlament de les Illes Balears acorda adherir-se a la celebració del 
Dia Mundial de les Mares i els Pares, promogut per l’Assemblea General de l’ONU. 
 
 Segon. El Parlament de les Illes Balears se suma a la iniciativa de treballar 
en les línies d’actuació de l’ONU cap a les mares i pares, que tenen la 
responsabilitat primària en la criança i protecció dels fills i filles. 
 
 I tercer. El Parlament de les Illes Balears agraeix a totes les generacions de 
mares i pares, passades, presents i futures, els seus esforços i cura en la tasca més 
important per a la nostra societat balear, la de formar persones amb valors en un 
estat social i democràtic de dret. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 4 de juny de 2013 


