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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
 
El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional 
de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, vol realitzar la següent: 
 

 
Declaració Institucional 

 
Les dones han estat protagonistes i un dels principals agents dels canvis socials i 
culturals produïts al nostre país en les últimes dècades. Són també les primeres a 
unir les seves forces per condemnar qualsevol tipus de violència i preservar els 
seus drets, treballant per superar els obstacles que els impedeixen desenvolupar la 
seva vida amb plenitud. 
 
Amb motiu de la declaració del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació 
de la Violència contra les Dones, es reconeix que la violència exercida contra les 
dones atempta contra els més elementals drets de les persones i constitueix una 
violació dels Drets Humans que cap societat no ha de tolerar. 
 
Gràcies a les associacions feministes, grups de dones i altres entitats, la lluita 
contra la violència de gènere va aconseguir situar-se en l'agenda política com un 
dels temes principals de debat públic per defensar la igualtat entre homes i dones 
en tots els aspectes socials, laborals o familiars i combatre qualsevol discriminació 
per raó de gènere o sexe. 
 
El 7 d'octubre de 2004 el Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, que en la seva exposició de motius diu: 

 
“La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat. Al 
contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en 
la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones 
pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, 
freturosos dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.” 
 
“Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que 
constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, 
la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra 
Constitució.”  

 
Dotze anys després d'aquesta fita fonamental per a la lluita contra la violència de 
gènere, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 
d'igualtat de dones i homes, amb la finalitat de promoure la igualtat i d’evitar que 
la violència de gènere es continuï produint. 
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El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a la 
nostra comunitat autònoma. El darrer assassinat que condemnem enèrgicament és 
de Celia Navarro, just la setmana passada. Des de l’any 2003 -any en què es 
comencen a comptabilitzar les dones assassinades- han estat 31 les dones mortes 
per aquest motiu a les nostres illes.  
 
A tot l’Estat han estat assassinades aquest any 42 dones per violència de gènere, 
una violència que reflecteix i reforça les desigualtats entre homes i dones a més 
d'atemptar contra la salut, la dignitat, la seguretat i l'autonomia de les víctimes. 
 
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears va aprovar l'any passat una 
Declaració Institucional que instava el Govern de les Illes Balears a impulsar un 
Pacte Social, Polític i Institucional contra la violència de gènere. Un gran pacte 
contra les violències masclistes que mobilitzi i impliqui totes les institucions i tota la 
societat balear per construir unes illes lliures de violències masclistes. 
 
Des del Parlament assumim el compromís d'intensificar la tasca de treballar per la 
igualtat real i efectiva en la nostra societat per a l'eradicació de tot tipus de 
violències contra la dona, la dirigida contra una persona a causa del seu sexe, 
identitat sexual o expressió de gènere, l'agressió sexual i l'assetjament sexual, la 
tracta de dones, l'esclavitud i altres pràctiques contràries als drets humans, com els 
matrimonis forçats, la mutilació genital femenina i els denominats delictes d'honor, 
formes, totes elles de violència, que causen a les víctimes danys físics, sexuals, 
emocionals o psicològics, perjudicis econòmics i, per descomptat, suposen una 
clara discriminació i una violació dels drets i les llibertats fonamentals de les 
víctimes.  
 
Per totes aquestes raons, el Parlament de les Illes Balears s'adhereix formalment a 
través d'aquesta declaració institucional al Pacte contra les violències masclistes, 
elaborat pel Govern de les Illes Balears. 
 
Amb aquesta adhesió, reaccionem i: 
 
1. Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als 
fonaments de la desigualtat que les sostenen.  
 
2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat 
de les persones que les pateixen.  
 
3. Ens comprometrem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció 
d’un espai lliure de violències masclistes. 
 
4. Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, 
sinó que són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones. 
 
5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat 
dels homes sobre les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-
se segons el gènere a què pertanyem.  
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6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot 
respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.  
 
7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les 
dones afectades i als seus fills i filles, així com a les persones que en depenguin, 
mitjançant la dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.  
 
8. Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el 
tracte igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o 
d’identitat de gènere, creant referents positius que facin visible la diversitat.  
 
9. Rebutgem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i 
violència sobre les quals tinguem coneixement.  
 
10. En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la 
diversitat, lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des 
d’una actitud pràctica.  
  
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 
en sessió de dia 22 de novembre de 2016 

 
 
 
 
 


