A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 10 de juny de 2014, essent les 12:00 hores,
es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària en
primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa Magdalena López Vallespir
i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament en forma, que es diran a continuació:
Tinent de Batle Sr. Bartolomé Javier Deyá Caamaño, Sr. Francisco Arbona Alba, Sr.
Jaime Mariano Vives, Sra. Francisca Deyá Ferriol, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll i la Sra.
María Cristina López Martí.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
És aprovada per unanimitat.

2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ASSASSINAT DE MARÍA ROSA
MARTÍNEZ DEYÁ.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L'ASSESSINAT DE MARIA ROSA
MARTINEZ DEYÀ
Una vegada més, ens trobam davant la xacra de la violència cap a les dones, la violència
que atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la
integritat física i a la llibertat de les dones.
Avui ens ha tocat a nosaltres viure aquest episodi, no només d'una companyera nostre
que durant aquests darrers sis anys, s'ha encarregat d'atendre els problemes més
sensibles i més durs que puguin haver viscut els veïnats del nostre poble en aquests
darrers anys tan complicats. Na Maria Rosa, tos els aquí presents sabem que dedicava
en cos, ànima i sensibilitat tot el temps en donar una solució a sa vida i en el dia a dia
dels nostres veïnats. A na Maria Rosa no li va faltar mai sa sensibilitat i responsabilitat
que es mereixien tots i cada un dels usuaris dels nostres serveis socials. Avui
possiblement sigui un dels dies més trists que hem viscut en els darrers temps al nostre
municipi; un dia on tots i cada un de nosaltres no ens facem deu preguntes i ens
demanem com pot ser que hagi passat això. En veritat avui no només ens sentim trists i
angoixats pels fets ocorreguts ahir, sinó que també des del nostre poble, la nostra
comunitat volem donar un especial recolzament a la família de na Maria Rosa i d'una
manera molt especial a ses dues persones que més sofriran per aquest pèrdua i més la
trobaran a faltar al llarg del temps, ses seves dues filles, n’Addaia i n’Isona. Volem fer
arribar a tota sa seva família tot el nostre suport i recolzament així com tot el que sigui
menester i estigui en les nostres mans per ajudar-vos

Una vegada més ens trobam davant un atac masclista, aquest és un atac a tota la
població que actua coartant la llibertat de totes les dones a traves de la por. Aquest tipus
de violència atenta contra la dignitat i la integritat de les dones, és el símbol més brutal
de la desigualtat existent encara avui a la nostra societat.
La societat i més encara els representants polítics no podem tancar els ulls ni romandre
en silenci davant la idea de dominació d'una persona damunt una altre per qüestions de
gènere.
És per això, que el ple de l'Ajuntament de Deià fa pública la seva denúncia i condemna
ferma dels violents aconteixements que van tenir lloc ahir dilluns 9 de juny, al municipi
de Sóller, a la finca de Can Prohom, a on na Maria Rosa de 45 anys va ser assassinada a
mans del seu ex marit.
Des de l'Ajuntament de Deià juntament amb tots els seus companys i companyes de
feina volem mostrar la nostra indignació i dolor i també la nostra solidaritat com ja hem
dit abans, amb la família i amics de la víctima davant aquests fets ocorreguts que
suposen el segon assassinat de l' 2014 a les Illes.
Els grups polítics de l'Ajuntament de Deià pensam que fets com aquests fan necessari
seguir desplegant esforços adreçats a aconseguir la igualtat i la no discriminació per
raons de gènere i la lluita per acabar amb aquesta xacra social és una feina de tots,
institucions, entitats i ciutadania,
Així idò volem fer una crida a tots els ciutadans per a que denuncien i lluitin contra
totes les accions que discriminen a la dona pel fet de ser-ho i que atenten contra la seva
vida i tots els seus drets fonamentals.
"Maria Rosa has de saber, siguis allà on siguis, que nosaltres, companys teus sempre te
tendrem ben present dintre els nostres cors".
Deià, a 10 de juny de 2014.
3.- DECLARACIÓ DE TRES DIES DE DOL OFICIAL.
És aprovada per unanimitat.
La Sra. Batlessa convida a tots els assistents a baixar a davant l’Ajuntament a guardar
un minut de silenci en record de la nostra estimada companyera.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 12:30 hores, pel Sr. Batle es declara
finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual como a Secretària
dono fe.
Vist-i-Plau,
La Batlessa,
Magdalena López Vallespir

La Secretària-Interventora Accidental
Mª Cristina Ramón Enseñat

