
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA D’ADHESIÓ AL PACTE SOCIAL CONTRA 

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I SUPORT A LA CAMPANYA “REACCIÓ” 

 
 
SESSIÓ DE DIA 23 DE FEBRER DE 2017 

 
Les violències masclistes afecten diàriament totes les dones de la nostra ciutat de diferents maneres i 
en diferents espais: assetjament sexual, bretxa salarial, discriminació per raó de gènere o d'orientació 
sexual, objectivització dels cossos, abusos sexuals a la infància... A més, l’any 2016 les Illes Balears varen 
ser la comunitat autònoma amb més dones assassinades per la violència masclista de l'Estat espanyol: 6 
dones en total, incloent-hi Celia Navarro, veïna de la nostra ciutat. 
 
L'eradicació de les violències masclistes ha de ser un compromís de totes i tots, des de la ciutadania fins 
a les administracions.  
 
L'ajuntament de Palma manté i mantindrà el seu compromís per a continuar lluitant contra les 
violències masclistes des de la prevenció, la sensibilització i la conscienciació fins a l'atenció a les dones 
supervivents de la violència masclista i a les seves filles i fills. Per aquest motiu, i com a mostra del seu 
compromís, l’Ajuntament de Palma es vol sumar al Pacte social contra les violències masclistes que 
duen a terme el Govern de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona. Un pacte que vol mobilitzar i 
implicar totes les institucions i totes les persones i entitats que viuen i conviuen a les Illes Balears en la 
lluita contra les violències masclistes, i que vol anar molt més enllà de les declaracions institucionals i 
els minuts de silenci.  

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Palma acorda que 

1. Manifestam un rebuig i una condemna contundent a les violències masclistes i als fonaments de la 
desigualtat que les sostenen.  

2. Identificam les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les persones que 
les pateixen.  

3. Ens comprometem 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 al qual pertanyem.  

6. Donarem suport a les dones  que han patit o  pateixen  violències  masclistes,   respectant  les  seves 
decisions i els complexos processos on estan immerses.  
 
7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessaris a les dones afectades i a les 
seves filles i fills, 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.  

9. Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i violència sobre les 
que 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 proactiva.  

 
Palma, 23 de febrer de 2017 
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