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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
  

Davant l’assassinat d’una dona en mans de la seva parella a Calvià el passat 
dissabte, el Parlament de les Illes Balears condemna totes les forces de violència 

masclista que pateixen les dones i insta totes les institucions a assumir que no 
només les dones, sinó també els homes, tenim un problema com a societat que no 
se soluciona només amb declaracions de rebuig. 

 
Les dones no moren, les maten. Cada dona morta per la seva parella o exparella és 

un fracàs de les nostres institucions i de la nostra societat. Aquí falla una societat 
que no és capaç de protegir les dones, falta més educació en la igualtat, més 
recursos i personal per atendre les dones als serveis socials, més mitjans perquè la 

policia faci complir les ordres d’allunyament i menys justificacions a l’assassinat 
d’una altra dona. I ja en van 6 enguany, 57 l’any passat, 679 dones assassinades 

en deu anys. 
 
El rebuig institucional d’aquest parlament no servirà de res si no parteix del 

convenciment que només amb la igualtat, més prevenció, més educació i sobretot 
amb més respecte cap a les dones serà possible acabar amb totes les violències i 

actituds masclistes que troben les dones i les nines cada dia a cada moment de les 
seves vides, a cada lloc per on passen, a l’escola, a la família, al carrer, a la feina, 
a la televisió, a internet i a totes les manifestacions culturals que menyspreen la 

dona de forma implícita o explícita. Només el rebuig social al masclisme acabarà 
amb la violència masclista. 

 
Correspon a les institucions al costat dels col·lectius feministes, de drets humans i 

de tothom que hi treballa dir obstinadament prou a les violències masclistes, 
condemnar cada mort i vetllar no només per totes aquelles dones mortes i els seus 

fills i filles, sinó també perquè no es torni a repetir ni una víctima més a la nostra 
comunitat ni a l’Estat. Cada dona assassinada té un nom, dissabte varen matar Lisa 

Jane a Calvià, tenia 49 anys. 
 
El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions i tota la societat balear 

a dir prou a les violències masclistes i a posar tots els mitjans i recursos necessaris 
per acabar amb aquesta xacra social que és no només la violència masclista, sinó 

també tot el masclisme que acaba matant les dones i deixant orfes els seus fills i 
filles, tot el masclisme que impregna una societat que no és capaç de protegir les 

seves dones.  
 
Ni una més ha de morir, tots en som responsables.  

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 
en sessió de dia 26 de gener de 2016 


