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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA MUNDIAL  

DE LA LLIBERTAT DE PREMSA 

 
 

1. El Parlament de les Illes Balears, davant la celebració del Dia Mundial de la 
Llibertat de Premsa, el 3 de maig, reitera la seva adhesió als principis que 
motivaren la designació per part de la ONU d’aquesta jornada fa vint-i-cinc anys 

amb la idea de fomentar la llibertat de premsa en el món, de reconèixer que una 
premsa lliure, pluralista i independent és un component essencial de tota societat 

democràtica. 
 
2. El Parlament de les Illes Balears defensa la llibertat d’expressió i opinió com a 

valors fonamentals de la democràcia i subratlla la importància de disposar de 
diferents opcions informatives com a reflex de la pluralitat i instrument per 

informar adequadament la ciutadania. En aquest sentit considera imprescindible la 
tasca dels professionals dels mitjans de comunicació com a intermediaris entre 
aquesta cambra i la resta de la societat, a la qual reten compte i ajuden a 

interpretar les nostres decisions. 
 

3. El Parlament de les Illes Balears, que ha expressat unànimement en diverses 
ocasions la seva preocupació per les diferents formes en que s’ha mostrat la cruesa 
econòmica en els diferents sectors, expressa novament la seva inquietud davant la 

creixent precarització de les condicions laborals dels professionals de la informació 
a les Illes Balears i en el conjunt de l’Estat, que afecta directament la seva tasca 

periodística, així com davant els continus acomiadaments i el tancament de 
delegacions autonòmiques i, per tant, davant les oportunitats de realitzar un 
seguiment adequat, i des de diferents punts de vista, de les singularitats de la 

realitat política, social, econòmica i cultural de les Illes Balears. En aquest sentit, 
mostra la seva solidaritat amb els professionals d’El Mundo el Día de Baleares 

davant l’ERO que ha anunciat la seva empresa.  
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 

en sessió de dia 17 de maig de 2016 

 
 


