Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències
masclistes
Les dones i homes que vivim a Mallorca, a títol individual o com a representants de col·lectius
socials, al marge de l’edat, del lloc de procedència, de la cultura, de les creences, de l’estatus
social o de la diversitat sexual i de gènere.

Afirmam:
► Que els éssers humans naixem lliures i iguals, i els nostres drets tenen caràcter universal.
Que els drets de les dones són drets humans. Que les diferències biològiques i de gènere no
justifiquen la manca d’equitat ni la discriminació en l’exercici efectiu dels seus drets i de la
possibilitat de gaudir d’una vida lliure de violència.
► Que el masclisme es mostra de diferents formes, incloent-hi: les discriminacions i els
abusos en l’àmbit laboral, en el domèstic i en el familiar; els assetjaments i les agressions
sexuals; els maltractaments; l’esclavisme, el tràfic de blanques i l’explotació sexual; les
pràctiques tradicionals perjudicials per a dones i nines; l’ús del llenguatge excloent; els
acudits ofensius o la invisibilització i la marginació de les dones en la història.
► Que les violències masclistes són visibles i invisibles, són físiques, psicològiques,
econòmiques, sexuals o simbòliques i són la manifestació més brutal del desequilibri
històric que ha duit a dominar i a discriminar les dones, n’ha soscavat la identitat i
l’autoestima i les ha privades així de la llibertat i la dignitat
► Que els infants que viuen a ambients on hi ha violència masclista són sempre víctimes
directes i invisibles de la violència, fins aleshores silenciades pel sistema i per la societat.
Els fills i les filles de les dones maltractades tenen una infància traumàtica de la qual no
poden escapar per la condició d’infants. Alguns moren, altres són orfes i tots pateixen la
violència de gènere que sofreixen les mares, en totes o en algunes de les seves expressions,
entre les quals la psicològica sempre hi és present.
► Que la violència masclista és consubstancial a les societats patriarcals. Que no és només el
problema, és el símptoma. Que hi ha violència envers les dones perquè hi ha desigualtat
entre els homes i les dones. Que no és un problema de les dones, sinó un problema de
tothom. Que hi ha hagut més de vuit-centes dones assassinades per les seves parelles o
exparelles a l’Estat espanyol en els darrers dotze anys (vint-i-sis d’elles, a les Balears), i
milers i milers de ferides, segrestades i amenaçades o violentades de qualsevol altra manera.
I que hem de dir: «prou!»
► Que les dones i el moviment feminista mantenen des de fa segles una lluita pels drets de les
dones, per la seva dignitat i integritat, i que els seus models de convivència són beneficiosos
per a tota la societat i creen una cultura d’harmonia, de respecte i d’espais de relació
igualitaris.
► Que la masculinitat s’ha construït socialment com oposada a la feminitat, que la societat ens
ensenya que reprimir manifestacions afectives és «comportar-se com un home». Que això és
lesiu per als homes i per a les persones del seu entorn. Que aquest ensenyament es dóna en

el si de la família i també és transmès per altres agents socialitzadors. Que és fonamental
actuar sobre aquests comportaments masclistes per aconseguir eradicar la cultura patriarcal.
► Que el masclisme utilitza aquesta masculinitat hegemònica tradicional per exercir la
violència envers les dones i que això s’ha de combatre amb maneres noves de ser home i
d’exercir la masculinitat. Que «el silenci ens fa còmplices» i, per això, hem de rebutjar de
manera contundent aquelles actituds quotidianes que sostenen o justifiquen la violència.
Que aquestes actituds han de ser reprovades de la mateixa manera que ho són el racisme o el
terrorisme.
► Que el concepte de coresponsabilitat entre dones i homes trenca la dominació masculina,
respecta la diversitat i facilita que s’assoleixin els drets de la ciutadania i ens condueix, en
conseqüència, a una societat més justa i igualitària.
► Que, com totes les manifestacions i comportaments humans, la violència masclista i les
actituds quotidianes que sostenen o justifiquen aquesta violència es poden canviar. Que ens
podem relacionar d’una altra manera. I que per fer-ho calen mesures concretes per aturar la
violència, pressupost i voluntat política.
► Que ja que les violències masclistes afecten diferents àmbits socials, calen els esforços de
tots els sectors per fer-hi front i avançar així cap a altres models de vida. Els pobles i les
ciutats han de ser educadors per treballar el tema mitjançant xarxes comunitàries.

Per tot això, el Consell de Mallorca es compromet a:
► Desenvolupar en el nostre àmbit de competència les lleis i les normes contra la violència
masclista, estatals i autonòmiques, i el Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la
lluita contra la violència envers les dones (Conveni d’Istanbul 2011).
► Implementar les estratègies relacionades amb la lluita contra la violència masclista
recollides al Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats i Drets entre Dones i Homes a Mallorca
2017-2020.
► Col·laborar amb l’Institut Balear de la Dona i l'Ajuntament de Palma per elaborar polítiques
públiques, així com adoptar el compromís de coordinar totes les actuacions dels diferents
àmbits de l’Administració que treballam aquest camp des de l'àmbit dels pactes contra les
violències masclistes de les tres institucions
► Impulsar l'abordatge específic de les violències masclistes a través de l'Estratègia local per
la igualtat.
► Vetllar per la igualtat territorial en els serveis, l'atenció i protecció de les dones a Mallorca.
► Difondre aquest pacte entre els ajuntaments, teixit associatiu i empresarial i persones a títol
individual i promoure que s’hi adhereixin i que augmentin i aprofundeixin en el seu
compromís.
► Col·laborar amb els municipis per a dur terme campanyes de sensibilització destinades a
generar canvis i modificacions en les actituds de la població que permetin avançar cap a
l’eradicació de la violència masclista i la discriminació per raó d'identitat de gènere,

expressió de gènere i/o orientació sexual i accions orientades a evitar o reduir la incidència
de la problemàtica de la violència masclista i per eradicar l'LGTBI fòbia.

Els municipis de Mallorca ens comprometem a:
► Treballar per fer del nostre poble una comunitat lliure de violència masclista.
► Expressar públicament el nostre rebuig a la violència masclista i l'LGTBI fòbia i fer
explícita la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.
► Conèixer els recursos disponibles, treballar de manera coordinada amb la resta de serveis
implicats i establir circuits clars d'atenció a les víctimes de violència masclista en
col·laboració amb les institucions competents.
► Impulsar iniciatives de prevenció amb els centres educatius del municipi.
► Augmentar l'apoderament de les dones, fomentant la seva participació (individual i
col·lectiva) i crear espais de reflexió a través dels Espais de Dones.
► Promoure i difondre iniciatives de prevenció de les diferents formes de violència envers les
dones, discriminació per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o orientació sexual
i LGTBI fòbia i donar-hi suport.

Les entitats i els i les ciutadanes de Mallorca ens comprometem a:
► Treballar per fer de la nostra terra un espai lliure de violència masclista.
► Fer visible la realitat i la magnitud d’aquesta violència i negar-nos a ser-ne còmplices amb
el silenci.
► Promoure i difondre les iniciatives de prevenció de les diferents formes de violència envers
les dones, discriminació per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o orientació
sexual i LGTBI fòbia i donar-hi suport i donar-hi suport.
► Expressar públicament el nostre rebuig a la violència masclista i l'LGTBI fòbia i fer
explícita la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.
► Respectar els sentiments, les percepcions i els processos de les dones que viuen o que han
viscut situacions de violència masclista i fomentar-ne l’autoestima, tot valorant i respectant
les seves decisions i iniciatives.
► Considerar la violència masclista com un fet social i un problema d’àmbit públic en el qual
la societat, en conjunt, està implicada, i no considerar-la una qüestió privada en la qual
ningú no ha d’intervenir.
► Participar en les iniciatives que es proposin per establir una acció de resposta ferma davant
els possibles futurs casos de feminicidis, i mostrar de manera explícita i pública el rebuig
contra qualsevol forma d’aquesta violència.
► Col·laborar en el disseny de programes per capacitar les persones que treballen en la
prevenció i eradicació d’aquesta violència.

Aquest pacte neix amb la voluntat de mobilitzar consciències i canviar mentalitats, d’estar obert
permanentment a incorporacions noves d’entitats i institucions que vulguin participar en aquest
objectiu comú. Aquest document es ratificarà anualment, cada novembre, amb l’assumpció de
compromisos nous.
Per tot això, dones i homes, entitats i institucions, subscrivim aquest document, per treballar per
una ciutat lliure de violència masclista en què predominin formes de convivència plurals i
solidàries.

