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Declaració del Parlament de les Illes Balears amb motiu del XX 

Aniversari de l’Any Internacional de la Família  

 

Dimarts, 19 de febrer de 2013 

 

Al 2014 tindrà lloc el 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família, un any 

que servirà per plantejar tota una sèrie de reflexions sobre la importància 

d’aquesta institució fonamental per a la societat en el seu conjunt i per analitzar 

els reptes socials i polítics encara avui pendents per un òptim funcionament.   

  

Aquesta declaració institucional demana a tots els grups parlamentaris que se 

sumin a la iniciativa de treballar en les línees d’actuació de l’ONU cap a les 

famílies.  

 

Hem de recordar que l’Assemblea General de Nacions Unides reconeix, 

mitjançant la Resolució 66/126,que els preparatius i celebració al 2014 d’aquest 

aniversari és una oportunitat única per incrementar la cooperació en tot el que 

fa referència al foment de la família i a emprendre accions que reforcin les 

polítiques i programes centrats en les famílies. 

   

Per aquest motiu, l’ONU ja assenyalat com a línees d’actuació prioritàries els 

temes “Família i Treball”, “Família i pobresa i exclusió social” i “Família i 

solidaritat intergeneracional”. 

  

L’Assemblea General de l’ONU destaca així la importància de formular, 

executar i supervisar les polítiques relatives a la família, i posa un èmfasi 

especial en els àmbits d’eradicació de la pobresa, plena ocupació, integració 

social i solidaritat intergeneracional.  

  

També insisteix l’ONU en què les famílies han de ser prioritats dels governs 

autonòmics i les polítiques familiars han de ser un conjunt d’actuacions que 

s’encaminin a reconèixer, recolzar i protegir les famílies per l’important tasca 

que realitzen a la societat. 
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Per tot això, tot els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears 

signen la “Declaració Institucional” següent:   

  

"Primer: El Parlament de les Illes Balears acorda adherir-se als preparatius 

acorda adherir-se als preparatius i a la celebració del XXè Aniversari de l’Any 

Internacional de la Família, promogut per l’Assemblea General de l’ONU. 

 

Segon: Tots els grups parlamentaris se sumen a la iniciativa de treballar en 

les línees d’actuació de l’ONU cap a les famílies de cara als preparatius de 

la celebració de l’any 2014.  

 

Tercer: El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a impulsar les accions 

necessàries per protegir les famílies de les Illes Balears contra la pobresa, a 

favor de la plena ocupació, la integració social i la solidaritat intergeneracional.”  

 

 


