Memòria 2016
Institut Balear de la Dona

1

INTRODUCCIÓ

2

TRANSVERSALITAT

3

PACTE SOCIAL CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

4

SERVEIS I RECURSOS
D’ATENCIÓ A LA DONA
Índex

Galeria

Annexos

ÍNDEX
3. PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLITES

PARAULES DE LA CONSELLERA
PRESENTACIÓ DE LA DIRECTORA

3.1 “REACCIONEM” Pacte Social contra les violències masclistes

1. INTRODUCCIÓ

3.2 Pla de Mesures contra la violència masclista

4. SERVEIS I RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DONA

1.1 Institut Balear de la Dona. Missió i organització

4.1 Xarxa de centres d’informació a les Illes Balears

1.2 Projectes de Legislatura
1.2.1 La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

4.1.1 Mallorca (IBdona)

1.2.2 El pacte social contra les violències masclistes

			

1.2.3 La transversalitat de les polítiques d’igualtat

4.1.3 Eivissa (IBdona i Consell d’Eivissa)
4.1.4 Formentera (IBdona i Consell de Formentera)

1.3 El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona

4.2 Atenció integral a les víctimes de violència de gènere

2. TRANSVERSALITAT

4.2.1 Centre coordinador de les Ordres de Protecció

2.1 Actuacions a l’àmbit de les administracions públiques

4.2.2 Servei d’atenció social i d’acompanyament (Servei 24 Hores)

2.1.1 Coordinació interinstitucional

4.2.3 Servei de teletraducció

2.1.1.1 Administració autonòmica

			

4.1.2 Menorca (IBdona i Consell de Menorca)

2.1.1.2 Consells Insulars i ajuntaments

4.2.4 Servei d’assistència psicològica

2.1.1.3 Administració estatal

4.2.5 Servei d’assistència psicològica a menors víctimes de violència de gènere

2.1.1.4 Altres Institucions i organitzacions

4.2.6 Xarxa de cases d’acollida

2.1.2 Àmbits d’actuació

4.2.7 Habitatges per a la recuperació social de dones víctimes de violència de gènere

2.1.2.1 Informes d’Impacte de gènere

4.2.8 Ajudes econòmiques (article 27 de la Llei orgànica 1/2004)

2.1.2.2 Assessoria tècnica en igualtat

4.2.9 Pis tutelat Lausana

2.1.2.3 Formació
2.1.2.4 Acompanyament

Annexos

2.2 Actuacions a l’àmbit social

1. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes
2. El Pacte contra les violències Masclistes
3. Acords i convenis de col·laboració
4. Actes de la directora de l’IBdona
5. Informes d’Impacte de Gènere
6. Directoris dels serveis d’informació i atenció a les dones
7. Llei d’igualtat
8. Pacte reacciona

2.2.1 Foment de l’associacionisme
2.2.1.1 El Casal de les Dones

2.2.2 Sensibilització social
2.2.2.1 Actes commemoratius diades i campanyes institucionals
2.2.2.2 Presència als mitjans de comunicació
2.2.2.3 Xarxes socials, Facebook, Instagram
2.2.2.4 Exposicions itinerants

2016 en imatges

2.3 Observatori de publicitat no sexista

1 2 3 4

2

PARAULES DE LA CONSELLERA
La memòria de l’Institut Balear de la Dona corresponent a l’any 2016 reflecteix l’assoliment d’una sèrie de fites importants en les polítiques d’igualtat
entre dones i homes a les Illes Balears. La més rellevant d’aquestes fites és
l’aprovació pel nostre Parlament de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes, la primera de les Balears que aborda aquesta matèria. L’entrada en vigor d’aquesta norma representa un fet clau per a la nostra societat,
per tal com és el resultat de molts anys de lluita de les dones per fer efectiu el
dret fonamental a la igualtat.

temps, manifestar la nostra condemna i el nostre rebuig més enèrgics davant
aquests fets. En aquest sentit, l’Institut Balear de la Dona i el Govern de les
Illes Balears en conjunt es mantenen ferms en el seu compromís d’oferir una
atenció integral a les víctimes de la violència de gènere i de promoure totes
les actuacions necessàries per fer efectiva la igualtat entre dones i homes.
L’any 2016 el Govern de les Illes Balears ha materialitzat aquest compromís
amb l’aprovació del Pla de Mesures contra les Violències Masclistes 20172020, estructurat en sis línies estratègiques, 23 objectius i 135 mesures. A
l’execució del Pla, que implica de manera transversal totes les conselleries del
Govern, s’hi ha destinat una dotació pressupostària, fins a l’any 2020, de 13,6
milions d’euros, la qual cosa representa incrementar un 72,3 % els recursos
esmerçats fins ara en polítiques d’igualtat de gènere.

Així mateix, durant l’any 2016 la Conselleria de Presidència ha assumit les
competències en matèria d’igualtat i, per tant, l’Institut Balear de la Dona hi
ha quedat adscrit, amb la qual cosa es facilita la coordinació i es propicia la
transversalitat de les polítiques en aquesta matèria. A partir de la nova organització i de les eines que ens proporciona la Llei aprovada, el Govern de les
Illes Balears ha impulsat la seva acció per lluitar a favor de la igualtat entre
dones i homes en tots els àmbits de la societat i des de totes les àrees de
l’Administració.

Per tot plegat, podem dir que s’ha produït una vertadera reAcció del Govern
de les Illes Balears en la lluita per la igualtat entre dones i homes, la mateixa
reacció que es reclama al conjunt de la societat. De tota la feina que s’ha fet
durant l’any 2016 en aquest camp, en trobareu informació detallada en aquesta memòria de l’Institut Balear de la Dona.

De tot això dona compte aquesta memòria, en la qual trobareu explicat que,
des de l’any 2016, el caràcter transversal de les polítiques en matèria d’igualtat també es manifesta per mitjà d’una altra actuació important impulsada
per l’Institut Balear de la Dona: el Pacte Social contra les Violències Masclistes «ReAccionem». Amb aquesta iniciativa se cerca promoure el compromís
efectiu del conjunt de la societat per posar fi a l’expressió més greu i cruel de
la desigualtat entre dones i homes: les violències masclistes i l’assassinat de
dones. I és que no podem fer memòria de l’any 2016 sense expressar el nostre
condol per totes les víctimes assassinades a les Illes Balears i, al mateix

Vull aprofitar l’ocasió per manifestar el meu agraïment més profund a l’IBDona
i, de manera especial, al personal que, amb la seva feina i la seva dedicació, fa
possible la immensa tasca que es duu a terme des de l’Institut.

Palma, agost de 2017
Pilar Costa i Serra
Consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears
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PRESENTACIÓ DE LA DIRECTORA
L’any 2016 no ha estat un bon any en qüestió d’igualtat de dones i homes. Cap
any no ho serà mentre hi hagi dones que pateixin violències, en qualsevol de
les seves manifestacions, pel sol fet de ser dones. Precisament, les principals
tasques de l’Institut Balear de la Dona són treballar per erradicar qualsevol
tipus de discriminació i de violència envers les dones, i promoure la igualtat
efectiva entre dones i homes en tots els àmbits.
M’agradaria subratllar alguns aspectes de la memòria que us presentam. Voldria destacar, en primer lloc, els dos grans projectes que hem posat en marxa
l’any 2016: d’una banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes; de l’altra, l’impuls decidit al Pacte Social contra les Violències Masclistes. La Llei 11/2016, aprovada amb un ampli consens pel Parlament de les
Illes Balears, constitueix una pedra angular en el procés per assolir la igualtat. D’acord amb l’article 1, l’objecte d’aquesta Llei és promoure i garantir la
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels
àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Pel que fa a l’impuls del Pacte Social contra les Violències Masclistes, es tracta d’una iniciativa amb tres eixos d’actuació fonamentals: suposa un compromís, de feina i de pressupost, adquirit pel Govern de les Illes Balears i totes les
àrees que l’integren, que implica posar en marxa i refermar mesures per fer
front a les violències masclistes i a les desigualtats que les generen; d’altra
banda, també és una convidada a totes les institucions de les Illes Balears,
tant públiques com privades, a sumar-s’hi i a mostrar el seu compromís per
treballar per una societat lliure de violències masclistes; i, finalment, com indica el nom de pacte social, és una invitació a la ciutadania de les Illes Balears
a adquirir un compromís particular valent per erradicar les violències masclistes de la nostra terra.
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En segon lloc, l’altre aspecte que voldria destacar de la memòria és la transversalitat. Som conscients de la importància que té seguir una estratègia dual, si
realment volem que la igualtat sigui efectiva. És important que des de l’Institut Balear de la Dona es continuïn impulsant accions de foment de la igualtat; que es
continuïn denunciant les diverses formes de discriminació que patim les dones pel fet de ser-ho; que els èxits de les dones en tots els àmbits (cultural, professional, esportiu, científic, etc.) es continuïn celebrant i que es doni visibilitat a les dones que els assoleixen. Alhora, però, també sabem que, perquè la igualtat sigui
efectiva, cal que les polítiques públiques d’igualtat tenguin caràcter transversal i que des de cadascuna de les àrees de govern es faci feina amb perspectiva de
gènere. Aquesta és la raó per la qual l’1 de gener de 2016 l’Institut Balear de la Dona va integrar-se a la Conselleria de Presidència.
Com deia a l’inici d’aquesta presentació, l’any 2016 no ha estat un bon any: a les Illes Balears han estat assassinades Lisa Jane L. (23 de gener, a Calvià), Victòria
S. M. (11 de març, a Son Servera), Lucía P. (29 de maig, a Pollença), Xue Sandra S. M. (8 d’agost, a Alcúdia), Ada Graciela B. (18 de setembre, a Eivissa) i Celia N. (16
de novembre, a Palma). També va ser assassinat, en el context de la violència masclista, per l’exmarit de la seva parella, Juan José P. (13 de maig, a Calvià).
Erradicar les violències masclistes i aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes són les prioritats a les quals l’Institut Balear de la Dona dedica els seus esforços, uns objectius i una tasca que compartim amb moltes institucions, organismes, grups, associacions i ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears.

Som moltes i molts que reaccionam!
Palma, agost de 2017

Rosa Cursach Salas
Directora de l’Institut Balear de la Dona

1 2 3 4

5

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Institut Balear de la Dona. Missió i organització
L’Institut Balear de la Dona és un organisme autònom creat per la Llei 5/2000, de 20
d’abril, i adscrit a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Té per finalitat elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i de la dona, impulsar i promoure la participació de la dona en tots els
àmbits i eliminar qualsevol forma de discriminació de la dona a les Illes Balears.
Els recursos humans de l’Institut Balear de la Dona estan formats pel personal següent:
• Directora
• Secretària de direcció
• Cap del Servei de Gestió i Planificació
• Cap de la Secció de l’Àrea de Gestió Econòmica
• Cap de la Secció de l’Àrea de Personal
• Cap de negociat
• Cinc persones titulades superiors (llicenciades en dret)
• Quatre treballadores socials
• Una titulada en grau mitjà
• Tres auxiliars administratius
• Una ordenança
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Any

Pressupost

Percentatge d’augment/
reducció

2012
2013

2.550.353 €
2.190.800 €

-5,45 %
-14,10 %

2014
2015
2016

2.251.502 €
2.536.544 €
2.634.590 €

+2,77 %
+11,24 %
+ 3,87 %

El pressupost per al 2016 assignat per la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’Institut Balear de la Dona (secció 73), d’acord amb els principis de
prudència financera, contenció de les despeses i eficiència en la gestió, es va incrementar respecte a l’any anterior, per la qual cosa va ser possible mantenir els serveis bàsics de
l’Institut que es consideraren prioritaris.
Els objectius del Pacte Social contra les Violències Masclistes són:

1.2 Projectes de Legislatura
1.2.1 LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, D’IGUALTAT DE DONES I HOMES
Per garantir el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i dels homes, el Parlament de
les Illes Balears va aprovar la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
Aquesta Llei té per objecte establir i regular els mecanismes i els dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i
la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies
de la vida.
Cal esmentar el procés participatiu en l’elaboració de la norma, que s’inicià a finals del
2015 sotmetent l’avantprojecte de llei a informació pública i posant-lo a disposició de
les persones interessades a la web de l’IBDona, a la de la Conselleria de Presidència i a
la de participació ciutadana. La tramitació continuà amb els treballs parlamentaris, que
permeteren presentar al plenari el dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets
Humans del projecte de llei sense cap esmena a la totalitat. Finalment, la norma va ser
aprovada en la sessió de dia 13 de juliol de 2016. La consellera Fina Santiago, en nom
del Govern, va defensar el text i va agrair la participació i les aportacions de les entitat i
associacions que des de l’any 2009 han treballat per aconseguir aquesta Llei.

1. Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’un espai lliure de violències masclistes.

•

2. Manifestar un rebuig contundent a les violències masclistes i als fonaments que
les sostenen, mitjançant la posada en marxa d’accions conjuntes amb la societat
civil.

•

3. Aconseguir que la societat col•labori en la prevenció, la denúncia i l’erradicació
de les violències masclistes.

•

4. Treballar perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el
tracte igualitari a dones i homes

1.2.3 La transversalitat de les polítiques d’igualtat
La transversalitat dels problemes que afecten les dones, les quals representen poc més
de la meitat de la població, requereix un esforç per assolir la necessària coordinació
entre les institucions i per orientar els programes a actuacions amb objectius concrets;
en especial, requereix aprofundir en les polítiques públiques en matèria d’igualtat de
dones i homes.

1.2.2 El Pacte Social contra les Violències Masclistes
El Consell de Govern d’11 de novembre de 2016 aprovà el Pla de Mesures contra les
Violències Masclistes 2017-2020, que implica de manera transversal totes les conselleries i representa el compromís del Govern amb el Pacte Social contra les Violències
Masclistes, liderat per l’Institut Balear de la Dona i conforme a la Llei d’igualtat.
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1.3 El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona
El Consell Rector i la Direcció són els òrgans de direcció de l’Institut, segons la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i el Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es
regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, modificat pel decret 21/2012.
Són membres del Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona les persones següents:

Presidenta: Pilar Costa Serra, consellera de Presidència
Vicepresidenta: Rosa Cursach Salas, directora de l’ Institut Balear de la Dona

Secretària:
Titular: María José Jiménez Armijo, funcionària tècnica de l’ Institut Balear de la Dona
Suplent: LLucia Vaquer Sureda, funcionària de l’ Institut Balear de la Dona

Vocalies:
Conselleria d’Educació i Universitats
Titular: Maria Francisca Alorda Vilarrubias, director general de Formació Professional i Formació del Professorat
Suplent: Jaume Ribas Seguí, director general d’Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria de Salut
Titular: María José Ramos Monserrat, director general de Salut Pública i Participació
Suplent: Benito Pròsper Gutiérrez, director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
Titular: Marta Fuxà Vidal, directora general de Política Lingüística
Suplent: Miguel Gallardo Esgleas, director general de Participació i Transparència
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Consell Insular de Mallorca
Titular: Nina Parrón Mate, consellera insular d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca
Suplent: Aurora Ribot Lacosta, consellera electa del Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Titular: Maria Cabrisas Pons, consellera executiva del Departament de Benestar Social i Família
Suplent: Bàrbara Torrent Bagur, directora insular de Benestar Social i Família
Consell Insular d’Eivissa
Titular: Judith Romero Fernández , directora insular d’Igualtat i Relacions amb les Entitats Socials
Suplent: Olga Guerra Vázquez, coordinadora de l’Oficina d’Informació de la Dona d’Eiviss
Consell Insular de Formentera
Titular: Vanessa Parellada Torres, consellera de Benestar Social i Recursos Humans
Suplent: Susana Labrador Manchado, consellera de Cultura, Educació i Patrimoni
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
1)Titular: Maria Antònia Mulet Vich, batlessa de l’Ajuntament d’Algaida
Suplent: Guillem Villalonga Ramonell, batle Mancor de la Vall
2)Titular: Llorenç Carretero Tudurí, regidora de l’Ajuntament de Sant Lluis
Suplent: Neus Serra Cañellas, secretària general de la FELIB
3)Titular: Liniu Siquier Capó, batlessa de l’Ajuntament de Búger
Suplent: Pedro Bofill Contreras, assessor jurídic de la FELIB
Grup Parlamentari Popular
Titular: Isabel Llinàs Warthmann
Suplent: Margarita Prohens Rigo
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Grup Parlamentari Socialista
Titular: Silvia Cano Juan
Suplent: Conxa Obrador i Guzmán
Grup Parlamentari Més per Mallorca
Titular: Lourdes Martín Clemente
Suplent: Aina Cànaves Bauçà
Grup Parlamentari Podem
Titular: Laura Camargo Fernández
Suplent: Marta Maicas Ortiz
Grup Parlamentari Més per Menorca
Titular: Carme Rocamora i Seguí
Suplent: Mariona Riera Pallàs
Grup Parlamentari Pi
Titular: Lucía Driessen Lladó
Suplent: Antònia Sureda Martí
Grup Parlamentari Mixt
Juliol: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Agost: Sílvia Tur Ribas (titular) i Olga Ballester Nebot (suplent)
Setembre: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Octubre: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Novembre: Sílvia Tur Ribas (titular) i Olga Ballester Nebot (suplent)
Desembre: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
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Gener: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Febrer: Sílvia Tur Ribas (titular) i Olga Ballester Nebot (suplent)
Març: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Abril: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (suplent)
Maig: Sílvia Tur Ribas (titular) i Olga Ballester Nebot (suplent)

Consell de Participació de les Dones
Titular: Neus Llaneras Fuster, presidenta
Suplent: Mª Dolores Sánchez Rodríguez, vicepresidenta
Associacions de dones
1)Titular: M. Luisa Morillas Navarro, Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad (AMI-Calviá)
Suplent: Dolores Sánchez Rodríguez, Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad (AMI-Calviá)
2)Titular: Sandra Serra Teruel, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
Suplent: Catalina Salom Bauzà, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
3)Titular: Dolors Alemany Palmer, Associació de Mestresses de Casa de s’Arracó i Sant Telm
Suplent: Maria Martínez Torres, Associació de Mestresses de Casa de s’Arracó i Sant Telm
4)Titular:Francisca Mas Busquets, Lobby de Dones de Mallorca
Suplent: Maria Aina Vaquer, Lobby de Dones de Mallorca

Durant el 2016, el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona es va reunir el 24 de febrer sent president Marc Pons i Pons i el 24 d’octubre sent presidenta Pilar Costa i Serra, a causa
del canvi de titular de la Conselleria de Presidència, a la qual està adscrit l’Institut Balear de la Dona. En ambdues ocasions va exercir la vicepresidència la directora de l’Institut, Rosa
Cursach Salas.
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2. TRANSVERSALITAT
2.1 Actuacions en l’àmbit de les administracions públiques
2.1.1 COORDINACIÓ INTERINSTITUCIONAL
Els principis de coordinació, cooperació i col•laboració per garantir la igualtat entre dones i homes, consagrats en l’ordenament jurídic actual, són les bases de les relacions
entre les administracions, les institucions i els agents socials.
Així, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix el següent:
Article 10
Col•laboració i coordinació entre administracions públiques
1. El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la comunitat autònoma de les IllesBalears i l’Institut Balear de la Dona han de vetlar per garantir la coordinació i la integració adequades de les accions en matèria d’igualtat de dones i homes, i han d’adoptar les
mesures necessàries respecte d’això.
2. Les administracions competents en cada cas han d’impulsar la creació d’òrgans i
instruments de col·laboració amb la finalitat de garantir que les diferents actuacions
públiques en matèria d’igualtat es produeixin a partir de la informació recíproca, la consulta i la coordinació entre les administracions públiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Aquests òrgans han d’estar integrats per les persones que representen
les administracions que en formen part.
2.1.1.1 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Base de dades unificada de l’IBDona per a serveis especialitzats en
l’atenció a víctimes de violència de gènere (VGSIC)
S’ha desenvolupat un sistema d’informació que garanteix el tractament segur i eficaç
de les dades, alhora que possibilita la feina en xarxa i l’excel•lència operativa. Aquest
sistema engloba les bases de dades de què disposaven anteriorment els serveis específics de totes les Illes Balears. L’aplicació informàtica dota de més rigor el procés de
seguiment dels expedients i redueix la possibilitat de cometre errors en la gestió de la
informació, de perdre el contacte amb la víctima o de fer-ne un seguiment inadequat
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una vegada que abandona el procés.

La iniciativa sorgeix en el marc del Projecte Ariadna, d’acció per a la recuperació integral
de les víctimes de violència de gènere i millora de la coordinació institucional, i té com a
objectiu principal millorar la coordinació interinstitucional en l’atenció a dones víctimes
de violència de gènere.

El seguiment dels expedients mitjançant l’aplicació informàtica comuna evitarà la revictimització de les dones en situació de maltractament que ja hagin estat ateses.
PROTOCOL D’ACTUACIÓ SANITÀRIA DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A LES ILLES
BALEARS

2.1.1.2 CONSELLS INSULARS I AJUNTAMENTS
ESPAIS DE DONES

L’Institut Balear de la Dona ha participat en la definició i redacció del protocol de d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears, un protocol coordinat
per la Conselleria de Salut. Aquest feina ha continuat durant l’ant 2017.

Els espais de dones són llocs de trobada, participació i apoderament, de reflexió i
creixement personal, i de creació de xarxes per a les dones, impulsats per l’Ajuntament
d’Inca, l’Ajuntament de Manacor, el Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la
Dona, mitjançant convenis, per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes.

PROTOCOL CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA A LES ILLES BALEARS
L’Institut Balear de la Dona ha participat en la definició i redacció del Protocol contra la
mutilació genital femenina a les Illes Balears, un protocol en el qual també han participat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i que ha coordinat la Conselleria de
Salut. Aquest feina ha continuat durant l’any 2017.

Aquests convenis de col•laboració
tenen per objecte posar en funcionament centres d’igualtat i assessorament per a les dones, amb la
participació dels ajuntaments, l’Àrea
d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la Dona.
En aquests centres s’hi ofereix informació, orientació, recursos i assessorament principalment a les dones,
però també a la societat en general,
en temes de serveis socials, psicològics, jurídics i específics en matèria
de violència de gènere i igualtat.

PROJECTES A CENTRES EDUCATIUS
S’ha iniciat la col•laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per preparar la convocatòria per a l’any 2017 de projectes sobre
coeducació als centres educatius.
Xarxa de Professionals en Matèria de Violència de Gènere
L’any 2016 es va crear la Xarxa de Professionals en Matèria de Violència de Gènere, un
espai virtual de trobada i feina en el qual professionals que intervenen en els diferents
àmbits d’actuació amb les víctimes de violència de gènere comparteixen recursos, normativa, polítiques, programes, documentació i enllaços d’interès contra la violència de
gènere, així com models per a la intervenció individual i conjunta. Possibilita treballar
en els fòrums i crear grups de feina, i també funciona com un canal d’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre professionals.
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Els centres d’igualtat i assessorament per a les dones ofereixen serveis d’atenció, informació, foment i suport a l’associacionisme femení, així com d’assessorament en matèries específiques, tals com recursos, igualtat, conciliació de la vida laboral, familiar i personal, normativa, coeducació, salut i violència de gènere. S’hi pot accedir de manera gratuïta i s’adrecen
tant a dones com a famílies, i també a professionals de diferents sectors, institucions i associacions.
Entre els objectius d’aquests centres d’igualtat i assessorament per a les dones destaquen:
• Informar, orientar i assessorar les dones en aspectes socials i jurídics.
• Oferir atenció en casos de violència de gènere.
• Derivar els casos als serveis d’atenció primària o especialitzats.
• Formar professionals, la ciutadania i el personal d’administracions en matèria d’igualtat.
• Fomentar i dinamitzar l’associacionisme femení.
• Fomentar la corresponsabilitat familiar i la coeducació.
• Fomentar l’organització de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat de gènere per a diferents públics.
• Fomentar plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, coordinant les distintes àrees d’intervenció, els agents socials i els organismes implicats en el desenvolupa		
		 ment d’aquests plans.
• Redactar documentació de temàtica d’igualtat, així com la pròpia memòria anual d’activitats i serveis.
• Col•laborar en la tramitació dels plans d’igualtat municipals i fer-ne el seguiment.
L’any 2016 s’han inaugurat dos espais de dones, un a Inca i un a Manacor.

2.1.1.3 ADMINISTRACIÓ ESTATAL
Programes en col•laboració amb l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats (IMIO)
L’any 2016, l’Institut Balear de la Dona ha col•laborat amb l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats (IMIO) en el desenvolupament dels programes Atenea i Relaciona.
El Programa Atenea té la finalitat de promoure la participació de les dones en la societat de la informació, a fi d’augmentar la seva confiança i seguretat en l’ús de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació. Per aquest motiu, s’ha elaborat material de formació divers i s’han desenvolupat tallers sobre confiança i seguretat a la xarxa adreçats a dones de
la població en general.
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Els tallers es fan en coordinació amb les comunitats autònomes i estan cofinançats pel Fons Social Europeu. L’any 2016 s’han organitzat tres tallers a les Illes Balears:

Illa

Data

Dones participants

Eivissa (Sta Eulària des Riu)
FORMENTERA (Sant Francesc)

2 /06/2016
3/06/2016

8
10

MALLORCA (Calvià)

7/10/2016

9

El grau de satisfacció de les participants amb el programa ha estat elevat (5,20 punts sobre un màxim de 6).
El Programa Relaciona té com a objectiu continuar avançant cap a una igualtat més gran i erradicar comportaments discriminatoris i de violència cap a les dones. La finalitat del
programa és millorar la formació del professorat als centres educatius.
La formació consta de tres sessions de treball de 4 hores de durada cada una. En aquestes sessions, que es basen en la situació de cada centre i en les experiències que les persones
participants posen en comú, s’aclareixen conceptes i s’analitzen conflictes concrets que hagin sorgit al centre, així com les solucions que puguin tenir, i es dona una rellevància especial al valor de les relacions i de la comunicació en els processos educatius.
En cada sessió de treball es proposa a les persones que hi participen que aportin també els seus coneixements i experiències, així com les bones pràctiques de foment de la igualtat
real i de prevenció de la violència cap a les dones que s’hagin aplicat als seus centres.
L’any 2016 s’ha fet un curs a l’IES Balàfia, a Eivissa, en el qual han participat quinze docents (nou dones i sis homes). La valoració mitjana del curs ha estat de 4,53 punts sobre un
màxim de 5, que correspon a una qualificació de bé pròxima a molt bé.
L’apartat més valorat, amb la puntuació més alta, ha estat el de les relacions humanes (4,83), seguit dels dedicats a l’organització (4,57), al desenvolupament professional i personal
(4,40) i, finalment, el desenvolupament del curs (4,32).
Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes en els Fons Estructurals (Xarxa PI)
Es tracta d’una xarxa de treball dirigida per l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) finançada pel fons FEDER i integrada
per persones en representació de les comunitats autònomes que formen part dels organismes d’igualtat i dels organismes de gestió de fons europeus de cada comunitat.
L’objectiu fonamental de la Xarxa és contribuir a la incorporació real i efectiva de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les intervencions dels fons estructurals (FEDER i
FSE) i del Fons de Cohesió. Per assolir aquest fi, desenvolupa les funcions següents:
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• Presentar i analitzar el desenvolupament de les polítiques comunitàries i nacionals
en matèria d’igualtat de gènere amb repercussions en la gestió dels fons, així com els
problemes tècnics derivats de la legislació en matèria d’igualtat de gènere, inclosos els
sistemes de gestió, control i auditoria.

Jornada Intercanvia (Madrid)
El 23 de novembre, l’Institut Balear de la Dona va assistir a la XII Jornada Intercanvia,
del Centre Nacional d’Innovació i Recerca Educativa (CNIIE) i l’Institut de la Dona i per
a la Igualtat d’Oportunitats (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat), amb el títol
«La igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a eina per a l’orientació acadèmica
professional».

• Servir d’intercanvi d’experiències i de difusió de bones pràctiques sobre la integració
de la perspectiva de gènere en els àmbits d’actuació dels fons.
• Estudiar i aprovar les propostes, els documents tècnics i les eines que s’elaborin per
facilitar el desenvolupament i la integració efectiva del foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les intervencions dels fons.

La Jornada Intercanvia és un espai de trobada de les comunitats autònomes per intercanviar i compartir iniciatives, projectes i experiències relacionades amb la igualtat
d’oportunitats en educació, així com qualsevol acció innovadora i destacada sobre la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes que desenvolupin les conselleries d’educació i els organismes d’igualtat de les diferents comunitats autònomes, dins el Projecte
Intercanvia.

L’IBDona va formar part dels grups de treball que varen establir els criteris de selecció
d’operacions i d’indicadors de gènere per al període 2014-2020.
Habitualment se celebren dues reunions presencials de la Xarxa al llarg de l’any, d’una
durada aproximada de dos dies, amb activitats de formació per a professionals, presentació de bones pràctiques des del punt de vista de l’aplicació del principi d’igualtat
als fons europeus (FSE i FEDER), i una visita guiada amb la presentació d’una bona
pràctica. Les reunions se celebren de forma rotativa entre les comunitats autònomes
que formen part de la Xarxa.
L’any 2016, l’Institut Balear de la Dona va participar en l’XI Ple de la Xarxa de Polítiques
d’Igualtat, que va tenir lloc a la ciutat de Saragossa els dies 12 i 13 d’abril, i en el XII Ple
de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat, a Tenerife, els dies 20 i 21 d’octubre
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2.1.1.4 ALTRES INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS

OBSERVATORI DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

En l’àmbit autonòmic, la directora forma part dels organismes següents:

En data 3 d juny de 2016 es reuní la sessió plenària de l’Observatori Estatal de Violència
sobre la Dona, òrgan col·legiat interministerial a qui correspon l’assessorament, avalua-

• Consell Assessor de Continguts i Programació de l’Ens Públic RTVIB

ció, col·laboració institucional, elaboració d’informes i estudis, i propostes d’actuació

• Comissió de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural

en matèria de violència de gènere. En aquesta sessió es presentà el VIII Informe Anual
de l’Observatori Estatal de violència sobre la dona.

• Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears

En dates 3 i 4 de novembre de 2016 va tenir lloc el VI Congrés de l’Observatori contra la

• Mesa de l’Habitatge

violència domèstica i de gènere, a l’antic saló de sessions del Senat, a Madrid.
Es varen abordar els següents àmbits :
I. Reformes legislatives recents i les línies d’actuació en violència de gènere
II. La protecció a les víctimes i als i les menors, amb especial referència a l’Estatut Jurídic de la víctima del delicte, les oficines d’atenció, les ONG ...
III. La violència en joves i adolescents: el paper de les noves tecnologies de la informació, el ciberassetjament. Accions de prevenció i protecció des de les Administracions.
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2.1.2 Àmbits d’actuació

Quant a la revisió de la part dispositiva de la disposició, consisteix en l’anàlisi i la diagnosi de la situació de les dones i els homes en l’àmbit regulat per la proposta, per mitjà
de dades descriptives sobre la situació d’homes i dones en aquest àmbit, l’anàlisi de
la problemàtica específica per a les dones —valorant els factors o les variables socials
concurrents i la incidència que tenen en la norma—, i la comprovació de la pertinença
en relació amb el gènere.

2.1.2.1 INFORMES D’IMPACTE DE GÈNERE
Els informes d’impacte de gènere són instruments que ajuden a la valoració, previsió
i prospecció de les polítiques públiques considerant el diferent impacte que produiran
en les dones i els homes. Posen de manifest, a qui les adopti, les conseqüències que
poden tenir, tant desitjades com no desitjades, i, si és necessari, hi aporten propostes
de millora.

Si escau, en la fase final de l’informe es fan propostes de millora i recomanacions, i
propostes de modificació, mitjançant accions positives (mesures de conscienciació, de
promoció, de discriminació en sentit ampli...) o accions de discriminació positiva.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, en l’article 5 recull l’obligació
d’incorporar un informe d’avaluació d’impacte de gènere en el procediment d’elaboració
de les lleis i de les disposicions de caràcter general que es dictin. Cada administració
s’ha d’encarregar d’emetre els propis informes d’impacte de gènere.

Durant l’any 2016 es varen emetre 307 informes d’impacte de gènere, els quals es poden dividir segons l’entitat sol•licitant, com es mostra a continuació:

En la disposició final tercera es recull que les directrius per elaborar els informes d’impacte de gènere s’han d’aprovar en el període màxim de dos anys des de l’entrada en
vigor de la Llei. Mentre aquestes directrius no es publiquin, l’Institut Balear de la Dona
continua emetent els informes d’impacte de gènere corresponents a les disposicions
normatives de totes les administracions públiques de les Illes Balears.

Administració autonòmica

Consells insulars

Ajuntaments

259

L’estructura dels informes d’impacte de gènere la fixen les guies comunitàries sobre
l’elaboració dels informes d’impacte de gènere. S’estructuren en tres parts:
162

• Revisió del llenguatge que s’empra en la proposta.
• Revisió de la part dispositiva de la proposta.

104

• Propostes de millora i recomanacions.

Respecte al llenguatge, es revisa el text i, si escau, es proposa modificar els termes
discriminatoris i altres aspectes del llenguatge emprat, a fi d’erradicar l’ús sexista del
llenguatge a l’Administració, sense transgredir les normes gramaticals, i també amb la
finalitat de sensibilitzar el personal de l’Administració i familiaritzar-lo amb els recursos
d’ús no sexista de la nostra llengua.
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105

99
49

162

143

72
34

34

40

2014

2015

2016

Llenguatge i part dispositiva

Llenguatge

Part dispositiva

Sense recomanacions

154
129

129

2.1.2.3 FORMACIÓ
UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE

88

77

75
48

La XVII edició de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, va tenir lloc al Centre Flas-

40

5
2014

83

5
2015

saders de Palma els dies 12 a 15 de juliol de
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2016, amb la col·laboració de l’Institut Balear
de la Dona, que anualment signa un conveni
instrumental en el marc d’una subvenció no-

2016

minativa per al desenvolupament de l’edició

Podem observar que l’any 2016 les disposicions sobre les quals es varen emetre infor-

de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

mes d’impacte de gènere amb recomanacions referides al llenguatge, a la part dispositiva o a ambdós aspectes varen suposar gairebé el 84 %. Es detecta una millora, que pot

Els objectius de l’UEEG en els darrers temps

indicar que les administracions públiques paulatinament van incorporant la perspectiva

i particularment a partir de l’entrada en vigor

de gènere a la norma ja en el moment de redactar-la.

de la Llei 3/2007, per a la igualtat efectiva
entre homes i dones, són disposar d’eines

Així mateix, destaca l’augment significatiu de les disposicions normatives objecte d’in-

per conèixer l’estat de la qüestió en matèria

forme d’impacte que s’ajusten a les polítiques d’igualtat, de manera que els informes

d’igualtat i poder valorar els avanços realit-

no inclouen cap recomanació. Aquest fet es pot entendre en el sentit que s’avança en la

zats i les mancances que encara han de ser

consecució dels objectius de les polítiques d’igualtat.

resoltes.

2.1.2.2 ASSESORIA TÈCNICA EN IGUALTAT

La consellera de Presidència i la directora de l’IBDona van participar juntament amb el

Assessorament en matèria d’igualtat en l’aplicació dels fons europeus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Rector de la Universitat de les Illes Balears i la codirectora de la UEEG en la Inauguració
del curs. Així mateix, la directora de l’IBDona va formar part de la Taula Rodona “Observatoris d’Igualtat : Alguns exemples”.

Com a organisme competent en matèria d’igualtat a les Illes Balears, l’Institut Balear de
la Dona col•labora a garantir l’aplicació del principi d’igualtat i no-discriminació als fons
europeus, participa en les reunions dels comitès de seguiment, assisteix a les reunions
necessàries i revisa i avalua els distints documents que es generen. L’any 2016 es va
revisar el document «Criteris de selecció d’operacions», tramès per la Direcció General
de Fons Europeus; l’informe resultant es va enviar al Servei d’Assessorament de la Xarxa PI, perquè el valoràs. L’IBDona també ha participat en el Pla d’Avaluació de les Illes
Balears per als Fons Europeus. Així mateix, en col•laboració amb la Direcció General de
Fons Europeus, es varen seleccionar dues bones pràctiques del període de programació
anterior.
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Finalment, tres alumnes del Màster han duit a terme 75 hores de pràctiques de manera
satisfactòria una a l’ Institut Balear de la Dona, una altra al Servei d’Assistència Psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seves filles i fills i una altra al
Casal de les Dones de l’Institut Balear de la Dona, respectivament.
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Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears
Durant el 2016 s’han ofert tres places per al pràcticum del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere: una a l’Institut Balear de la Dona, una al Servei
d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles, de l’Institut Balear de la Dona, i una altra al Casal de les Dones, també de l’Institut.
Finalment, tres alumnes del Màster han duit a terme 75 hores de pràctiques de manera satisfactòria: una a l’IBDona, una altra al Servei d’Assistència Psicològica i una altra al Casal.
ALUMNES EN PRÀCTIQUES
L’any 2016, com a resultat del conveni entre Espiral. Entitat Prestadora de Serveis a la Infància i a la Joventut, que gestiona el Casal de les Dones, i la Facultat d’Educació de la UIB, una
alumna en pràctiques hi ha duit a terme satisfactòriament el pràcticum del grau d’Educació Social.
ACCIONS FORMATIVES REBUDES
Formació interna rebuda pel personal dels serveis de l’IBDona:
El personal del Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles ha rebut la formació següent:
Planificació i gestió de processos i de projectes (I) (11 hores)

21 i 22 de setembre.

Planificació i gestió de processos i de projectes (II) (11 hores)

18 i 19 d’octubre

Teatre de l’oprimit i gènere (20 hores)

28 d’octubre, 15 i 21 de novembre i 16 de desembre

Curs d’aprenentatge de tècniques i entrenament per parlar en públic. (20 hores)

7 i 17 d’octubre, 9 i 16 de novembre

Curs Prevenció Riscos laboral (2.5 hores)
El personal del Servei 24 Hores ha rebut la formació següent:
Seminari internacional “Dones, Adolescència i Drogues: prevenir el risc”

Organitzat per : GIFES

Curs de prevenció en riscs laborals

Organitzat per LIREBA

El personal del Casal Ariadna ha rebut la formació següent :
Curs “Procés Psicològic de les dones que han patit VG”

12 d’abril i 18 de maig

“Dona i món àrab”

1 de juliol
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“Prevenció, emergències i primers auxilis”

7 de juliol
Organitzat i impartit per PREVIS i la Fundació S’Estel

“Introducció a la identificació de menors víctimes de trata d’éssers humans. Menors en
situació d’Explotació Sexual”

12 i 13 de setembre i 16 i 17 de novembre
Organitzat per la Fundació S’Estel i impartit per la Fundació Amaranta

“Maltractament i abús sexual infantil”

14 de novembre
Organitzat per la Fundació S’Estel i impartit per personal tècnic UTASI i UVASI

El personal dels diferents serveis de l’IBDona ha rebut la formació següent:
Orientació per al disseny i elaboració d’un taller per tal de fomentar la igualtat i prevenir
la violència masclista en joves adolescents

12 de febrer
Impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere
i als seus Fills i Filles

El procés judicial en la violència de gènere (6 hores)

11 de març
Impartida pel Servei 24 Hores de l’Institut Balear de la Dona

El personal dels diferents serveis de l’IB Dona han rebut la següent formació:
28 de novembre
Organitzada pel Servei 24 Hores i l’Institut Balear de la Dona

Jornada “Violència sexual contra les dones: l’abordatge des dels diferents àmbits professionals”

ACCIONS FORMATIVES IMPARTIDES
CURSOS
CURS: L’ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (Formació gratuïta)
El curs semipresencial L’atenció professional a les víctimes de violència de gènere, de 40 hores de durada, es va impartir a Palma, Manacor, Maó i Eivissa. S’adreça a personal d’actuació prioritària procedent de tots els àmbits professionals que intervenen en els casos de violència de gènere a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
A aquests cursos hi han assistit un total de 111 persones, de les àrees d’intervenció, serveis socials, educació, salut, forces de seguretat, judicial i laboral. Cal destacar la formació de
grups heterogenis amb una representació dels diferents àmbits professionals (amb un màxim cinc persones per àmbit).
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Es varen preinscriure un total de 384 persones. De les que finalment, una vegada cursades les baixes i acceptades noves incorporacions de la llista d’espera, varen realitzar el curs un
total de 111 persones, la composició final per àmbit i edició fou aquesta:

Menorca

Persones participants en el curs
Palma
Manacor

Eivissa

Total

Educació
Forces de Seguretat

8

4

5

6

23

3

5

3

6

17

Judicial

2

5

1

4

12

Laboral

1

5

6

1

13

Salut

9

4

6

6

25

Serveis Socials

4

3

7

7

21

Total general

27

26

28

30

111

Curs El personal docent com a agent de coeducació (Formació gratuïta)
El darrer trimestre del 2016, l’IBDona va impartir, en col•laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació de Professorat , el curs El personal docent com a agent
de coeducació, amb els objectius de consolidar la igualtat en el currículum educatiu per tal d’educar en igualtat, proporcionar eines i recursos al professorat, que el professorat passi
a ser agent actiu i transformador de les pràctiques docents sexistes que es donen dins el marc educatiu actual, prevenir la violència de gènere i qualsevol tipus de discriminació al
centre educatiu, reduir les bretxes de gènere (com la segregació horitzontal per sexe) detectades en l’àmbit educatiu, i impulsar la figura d’agent de coeducació als centres educatius
facilitant eines i estratègies d’actuació. Aquesta formació semipresencial, de 30 hores de durada, es va impartir a 99 persones, a Palma, Manacor, Maó i Eivissa.
CONFERÈNCIES
Conferència «Les relacions de parella saludables: prevenció de la violència de gènere»
Es tracta d’una conferència impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles en el marc de les jornades «Salut mental i
dona».
Data: 8 de març.
Lloc: Casal de Cultura de Santa Maria del Camí.
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Data: 5 d’abril.

PONÈNCIES

Lloc: IES Porreres.
Participants: 3r d’ESO i FP.

Ponència: «Detecció i primera intervenció de psicopatologia en dones víctimes de violència de gènere»

Data: 19 d’abril.
Lloc: IES Porreres.

Impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles.

Participants: 2 cursos de 4t d’ESO.

Data: 16 de març.

Data: 29 d’abril.

Lloc: Hospital Comarcal d’Inca.

Lloc: Col·legi Sant Vicenç de Paul (Sóller).
Participants: un curs de 2n d’ESO.

TALLERS DE PREVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Data: 6 de Maig.

Dates: 12, 19 i 26 de gener.

Lloc: Liceu Francès de Palma.

Lloc: IES de Santa Maria del Camí.

Participants: un curs de 3er i un de 4t d’ESO.

Participants: 3 cursos de 3er d’ESO.

Data: 30 de Maig.

Dates: 19 i 25 de febrer.

Lloc: IES Mossèn Alcover de Manacor.

Lloc: IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller).

Participants: alumnat de 4t d’ESO i 1er de Batxiller.

Participants: 3 cursos de 3er d’ESO i 2 cursos de FP Bàsica.

Data: 1 desembre.

Dates: 22 i 25 de febrer.

Lloc: IES Sant Vicenç de Paul d’Inca.

Lloc: IES Binissalem.

Participants: 3r i 4t d’ESO.

Participants: 4 cursos 4t d’ESO.

Data: 15 desembre.

Dates: 3 i 4 de març.

Lloc: serveis Socials d’Inca.

Lloc: IES Baltasar Porcel (Andratx).

Participants: alumnat de PQPI.

Participants: 4 cursos de 1er d’ESO.

XERRADES

Dates: 8 i 17 de març.
Lloc: CIFP Joan Taix (Sa Pobla).

“LA INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE. RECURSOS I SERVEIS”

Participants: 2 cursos de FP Bàsica i 2 cursos 2n FP Bàsica (Perruqueria i electricitat).

Data: 10 de febrer.

Dates: 22 de març.

Lloc: CIFP Son Llebre.

Lloc: IES Pau Cases Noves (Inca).

Participants: alumnes del grau superior de Tècnics en Integració Social.

Participants: 2 cursos de 3er d’ESO.
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“PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I FOMENT DE LES RELACIONS SANES EN-

FORMACIÓ A ALTRES PROFESSIONALS, JORNADES I SEMINARIS

TRE JOVES”

Presentació «Recursos de l’Institut Balear de la Dona per a l’atenció
de dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles»

Impartida pel Casal Ariadna.

Dates i llocs on es va dur a terme: 15 de juliol al Centre de Salut d’Emili Darder (Palma), 22 de juliol al Centre de Salut de Manacor, 9 de setembre a l’Hospital d’Inca, 16
de setembre a l’Hospital Son Llàtzer (Palma) i 23 de setembre a l’Hospital Can Misses
(Eivissa).

Data: 5 d’abril.
Lloc: IES Porreres.
Participants: alumnat de 3er d’ESO.

Participants: responsables d’atenció a la violència de gènere de centres de salut.
Impartida pel Servei 24 Hores.

MENORCA I DONA: RECURSOS I SITUACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Impartida pel Servei 24 hores.

«Orientacions per al disseny i l’elaboració de tallers per fomentar

Data: 11 de març.

la igualtat i prevenir la violència masclista en joves adolescents»

Lloc: Alaior.

Impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles.

Participants: població en general.

Data: 11 de novembre

Sensibilització i prevenció de violència de gènere i igualtat

Participants: policies tutors i altre personal que hagin d’impartir tallers de prevenció de
violència masclista a adolescents

Impartida perl Servei d’Assistència Psicològica a dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
Data: 13 d’abril.
Lloc: CEPA Frances de Borja Moll (Inca).

Curs La violència de gènere: concepte i abordatge des de l’àmbit social

Participants: Alumnat CEPA.

Impartit pel Servei 24 Hores.
Data: 22 de novembre.

VIDEOFORUM “TE DOY MIS OJOS“

Participants: professionals dels serveis socials i policia local d’Inca.

Impartida pel Servei 24 hores.
Data: 21 d’abril.

«Detecció i abordatge de situacions de violència de gènere»

Lloc: Ajuntament Es Castell, emmarcat dins la setmana per a la prevenció de la violèn-

Impartida pel Centre d’Informació de la Dona, el Servei d’Assistència Psicològica a

cia de gènereParticipants: alumnat CEPA.

Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles i el Servei 24 Hores de
l’Institut Balear de la Dona.
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Data: 29 de novembre.
Participants: professionals sociosanitaris.
Lloc: Museu del Calçat i de la Pell d’Inca.
Data: 13 de desembre.
Participants: professionals sociosanitaris.
Lloc: Espai de Dones de Manacor.
Impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere i als seus Fills i Filles .
JORNADA “CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS”
L’Institut Balear de la Dona i Espiral, amb la col•laboració de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, de la Conselleria d’Educació i Universitat, i la UIB, els dies 5 i 6 de maig han
organitzat la jornada “Cap a la Coeducació als centres educatius”.
La jornada, adreçada a tota la comunitat educativa, ha tingut com a objectius principals:
• Sensibilitzar la comunitat educativa amb relació a la coeducació com a instrument per fomentar la igualtat.
• Donar a conèixer experiències en coeducació.
• Afavorir el replantejament dels currículums amb perspectiva coeducativa.
• Pensar la diversitat des d’una mirada coeducativa.
• Incidir en la importància de la família en la coeducació.
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A la jornada hi varen assistir 64 persones, de les quals 33 eren personal docent i les 31 restants pertanyien majoritàriament a entitats del tercer sector, o bé eren estudiants i personal
de l’Administració pública, entre d’altres.
Les valoracions respecte a la temàtica, els continguts i els objectius proposats i assolits han estat molt bones, tant les del personal docent com les del personal no docent.
Com a propostes de millora, destaca la identificació pel personal docent de les necessitats d’aprofundir més en el tema de la coeducació als centres educatius, de disposar de més
formació sobre la manera d’aplicar-la a la pràctica dins les aules i d’incorporar als centres, de forma efectiva, la figura de l’agent de coeducació, amb la dotació dels mitjans i recursos
necessaris.
2.1.2.4 ACOMPANYAMENT
PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES
Des de l’Institut Balear de la Dona s’ha prestat assessorament i s’ha fomentat l’impuls i la implantació de plans d’igualtat a les empreses. Amb aquesta finalitat, s’ha impartit una
xerrada de sensibilització a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i una altra a la Fundació BIT. Ambdues entitats han iniciat el procés de diagnòstic de l’empresa i el
disseny i la implantació d’un pla d’igualtat.

!
Xerrada a la Fundació Banc de Sang i Teixits
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2.2 Actuacions a l’àmbit social

l’any 2016 han acudit al Casal de les Dones, aproximadament, una mitjana de 30 dones
al dia, per demanar informació i/o participar en diferents tallers i altres activitats programades.

2.2.1 FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
2.2.1.1 EL CASAL DE LES DONES
El Casal de les Dones és un espai de trobada on s’ofereixen activitats de promoció de
la dona i de dinamització, amb un estil participatiu més proper a les usuàries, que poden aportar-hi la seva opinió, i en el qual s’afavoreix l’autoorganització d’activitats. La
titularitat del Casal correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de
l’Institut Balear de la Dona (Conselleria de Presidència).
El Casal de les Dones és la seu social de diverses associacions de dones constituïdes
legalment que han sol•licitat entrar-hi, les quals disposen d’un reglament d’ús intern.
Tenen la seu al Casal de les Dones les associacions Auba Mallorca, l’Associació Balear
de Suport a la Fibromiàlgia (ABAF), l’Associació de Famílies Monoparentals (AFAMON),
l’Associació de Dones Musulmanes de les Illes Balears Al-Kawthar, el Círculo Materno
Infantil, l’Associació Balear de Punt i Brodat i Dones d’Esquerres de les Illes Balears.
Entre les principals iniciatives i activitats formatives que s’hi ha duit a terme l’any 2016
destaquen les següents:
Xerrades: “Sòl pelvià”, Mares i pares contra l’abús masclista a les parelles de les nostres
filles i fills”, Dona i Salut: “Alimentació: un pilar bàsic en prevenció de malalties”, “El
consum de la prostitució en l’adolescència”,
Tallers: “Els teus 8 espais” gràcies a Gemma Panadés , Defensa personal femenina,
Palma al teu abast, “Ho’oponopono” mètode de resolució de conflictes, Resolució de
conflictes, “Amor en positiu” a càrrec de la psicòloga Lorena López.

2.2.2 SENSIBILITZACIÓ SOCIAL
2.2.2.1 ACTES COMMEMORATIUS DE DIADES I CAMPANYES INSTITUCIONALS

Tertúlies: “Les dones dins l’obra de Galeano” amb Nati de Grado, Trobada d’associacions feministes de Mallorca, Cinefòrum: El secreto del arroz, “La solterona nace o se
hace” amb Sandra Botella d’AFAMON, Cinefòrum: Las maestras de la república, Projecció: “Tracta d’evitar-la” amb Fundació Amaranta.

DIADA DE LES ILLES BALEARS
L’IBDona ha estat present en els actes de celebració del Dia de les Illes Balears mitjançant un estand, des del qual s’ha facilitat informació sobre els serveis i els recursos
de l’Institut i s’ha difós la campanya «Aturem les violències masclistes»; també s’hi ha
presentat «Contes per a la igualtat».

Exposicions: “Desde el Sur” la mirada de Manu Brabo, “Drets de les Dones i Construcció
de Pau a Senegal” a càrrec d’Assemblea de Cooperació per la Pau.
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Dia Internacional de la Dona
El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de la Dona.
És el dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus drets en el llarg
camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al desenvolupament.
Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març
de 1975 i, de llavors ençà, aquesta commemoració ha assolit una dimensió global promoguda pel moviment internacional de les dones, pels compromisos polítics en matèria
d’igualtat de gènere i, de manera especial, gràcies a les quatre conferències mundials
sobre les dones.
Des de l’Institut Balear de la Dona, volem estimular el compromís en la proclamació i la
defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les activitats
dels poders públics, perquè la societat no pot desaprofitar la meitat d’aquest potencial:
necessita la contribució i el talent de tothom, homes i dones.
(annex programa unitari dels actes)
L’Institut Balear de la Dona i Òrbita Editorial organitzaren «Un març de dones», teatre de
barra amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb la representació de quatre obres
dedicades a diferents personatges femenins:
• Constel•lacions, de Marta Barceló
• Magdalena Bonet, d’Irene Niubó
• Urgències 24 hores, de Carme Planells
• Helena la Balena, d’Aina de Cos

Teatre de barra “Un març de Dones”
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DIA INTERNACIONAL DE TOLERÀNCIA ZERO AMB LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
Es tracta d’una campanya d’interès general, adreçada a tota la població, que vol mobilitzar tant la ciutadania com les institucions públiques, per mitjà dels seus representants. Per aquesta raó, s’ha editat material per fer visible el nostre rebuig cap als
agressors i per mostrar suport a les víctimes, a fi que, entre tots, canviem les conductes
que justifiquen o toleren aquests tipus de violències.
EL DIMARTS ÉS EL DIA!
S’ha triat un dia de la setmana per actuar, per mostrar que volem aturar les violències
masclistes i per col•locar-nos al pit una insígnia que ho demostri. Aquesta insígnia és
un símbol que volem veure cada dimarts al carrer, a la feina, a les institucions públiques o als mitjans de comunicació.

Recordau:
REBUIG, SEMPRE!
I cada dimarts...
HO COMPARTIM
HO MANIFESTAM
HO MOSTRAM
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2.2.2.2 PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
(DIRECTORA ROSA CURSACH)
ENTREVISTA IB3 TV (JOAN MUT)

5 de gener de 2016

ENTREVISTA LA SER

8 de gener de 2016

TERTÚLIA RÀDIO IB3

19 de gener de 2016

ENTREVISTA IB3 TV

21 de gener de 2016

IB3 RÀDIO

25 de gener de 2016

IB3 TV

25 de gener de 2016

GRAVACIÓ DIRECTORA SPOT

dia 26 de gener de 2016

ENTREVISTA DIARIO DE MALLORCA (VIRGINIA EZA)

dia 4 de febrer de 2016

ENTREVISTA MALLORCA MAGAZIN (EVA ULMER)

dia 29 de febrer de 2016

IB3 RÀDIO

dia 4 de març de 2016

ÚLTIMA HORA RÀDIO (TELÈFON)

8 de març de 2016

ENTREVISTA CANAL 4 “AVUI ACTUALITAT”

23 de març de 2016

ENTREVISTA AMB MALLORCA DIARIO

7 d’abril de 2016

ENTREVISTA REVISTA BRISAS (SOBRE SITUACIÓ DE LA DONA A LES ILLES BALEARS)

14 d’abril de 2016

ENTREVISTA ÚLTIMA HORA RÀDIO (TELÈFON)

16 de maig de 2016

ENTREVISTA IB3 RÀDIO

30 de maig de 2016

ENTREVISTA ÚLTIMA HORA RÀDIO

30 de maig de 2016

TAULA DEBAT IB3 “PROGRAMA DUES VOLTES”

13 de juny de 2016

ÚLTIMA HORA RÀDIO “PROGRAMA LINA PONS EN DIRECTE “

9 d’agost de 2016

ENTREVISTA IB3 RÀDIO

18 d’octubre de 2016

ENTREVISTA RÀDIO ILLA DE FORMENTERA

25 d’octubre de 2016

ENTREVISTA AGENCIA EFE

18 de novembre de 2016

ENTREVISTA DIARI DE MALLORCA

23 de novembre de 2016

ENTREVISTA A LA RÀDIO “FIESTA MALLORCA” (RÀDIO LATINOAMERICANA)

20 de desembre de 2016
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2.2.2.3 XARXES SOCIALS, FACEBOOK, INSTAGRAM
XARXES SOCIALS
Dins el marc de la Diada de les Illes Balears , l’estant de l’IBDONA hi ha estat present amb una taula d’informació sobre els serveis i recursos de l’Institut. Fent difusió de la campanya
“Aturem les violències masclistes” i amb la presentació de Contes per la Igualtat.
FACEBOOK
Al final de l’any 2016, hi havia un total de 1.179 «M’agrada» a la pàgina de Facebook de l’IBDona; això suposa un increment de 721 persones en un any.
El mes de desembre de 2016, observam les dades de mitjana següents:
•

Persones usuàries que varen interactuar amb la pàgina de forma setmanal: 1.141.

•

Persones que varen fer clic en qualsevol dels continguts de la pàgina en una setmana: 841.

•

Nombre total de reproduccions de vídeo (no publicitat) fins als primers 30 segons o fins al final, el mes de desembre: 784.

Si segregam per sexe el perfil de les persones a les quals els agrada la pàgina, observam que el 80 % són dones. Podem destacar que entre les persones de més de 65 anys el percentatge d’homes augmenta gairebé fins al 35 %, mentre que el percentatge més baix d’homes el trobam entre les persones que tenen de 25 a 34 anys, en què no arriba al 15 % (286
dones i 38 homes).
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Al final de novembre de l’any 2016, la Conselleria de Presidència va contractar una empresa encarregada de la gestió i la dinamització de les xarxes socials de l’IBDona. Arran
d’aquesta nova contractació es varen crear els perfils de l’IBDona d’Instagram i de Twitter.
INSTAGRAM
Al final de l’any 2016 es va crear el perfil d’Instagram de l’IBDONA.
TWITTER
Al final de l’any 2016, el perfil de l’IBDona a Twitter tenia més de 670 seguidors. El mes
de desembre, concretament, el perfil va rebre gairebé 2.500 visites i va tenir 86 mencions.

Exemple de publicació a Facebook

Exemple de publicació a Twitter

2.2.2.4 EXPOSICIONS ITINERANTS
L’Institut Balear de la Dona, de forma gratuïta, posa les seves exposicions a disposició
de les entitats i institucions públiques i privades que estiguin interessades a exhibir-les
i que reuneixin les condicions necessàries per instal•lar-les.
Les exposicions que es presenten són el resultat del compromís de l’Institut Balear de
la Dona amb la transmissió a la ciutadania de missatges, de models i d’actituds que
afavoreixin la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que permetin avançar
cap a una societat lliure de violència contra les dones.

Exemple de publicació d’Instagram
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Exposició «Dones i reines de Mallorca. L’espai femení a l’edat mitjana»
L’exposició pretén donar suport a la recerca i a la visibilització de les dones —en aquest
cas, les reines de Mallorca (segles XIII i XIV), que també foren protagonistes de la història a través de la política matrimonial de les respectives cases reials— i donar-ne a
conèixer els trets rellevants i l’evolució del rol polític que exerciren a l’ombra del poder.
L’exposició està tractada des de la perspectiva de gènere i té un caràcter profundament
divulgatiu i didàctic.
L’any 2016, de març a abril, l’exposició va ser cedida a l’Ajuntament de Campos, que la
va instal•lar al Casal de Can Pere Ignasi. S’hi varen fer visites guiades i la conferència
«L’empremta del treball femení a l’antiguitat i a l’edat mitjana», a càrrec d’Eusèbia Rayó,
comissària de l’exposició.

Exposició «Dones. Reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936»
Tot i que les dones sempre han representat la meitat o més de la població, tradicionalment la historiografia les ha marginades. L’impuls del feminisme, però, ha reivindicat
la seva experiència històrica i l’ha presentada com un element actiu i dinàmic en la
transformació social, econòmica, política, científica i cultural de la societat.
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L’any 2016, l’Institut Balear de la Dona va adaptar l’exposició «Dones. Reconstruïm la
història» a un format itinerant, amb la finalitat de poder-la oferir a les entitats del nostre
àmbit interessades a conèixer i recuperar les figures de tantes dones que han participat en aquest procés històric.
L’exposició consta de les parts següents:
• La fàbrica i la indústria a domicili.
• Dones emprenedores: les empresàries.
• L’ensenyament i les dones.
• La lluita per accedir a la instrucció.
• Les dificultats de les mestres pitiüses.
• El sufragi femení i la legislació.
• Les feministes de les Illes Balears.
L’exposició es va poder visitar a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de Calvià durant
els mesos de març, abril i maig de 2016. Posteriorment, va ser cedida al CIFP Son Llebre (Marratxí), on va formar part dels actes de celebració del 25 de novembre.

2.3 Observatori de publicitat no sexista
PROCEDIMENT
¿Com actua l’IBdona?
Quan l’IBDona, directament o per mitjà d’una queixa o denúncia, té constància d’algun
fet —un anunci, un article, un rètol, etc.— que implica continguts sexistes o discriminatoris cap a les dones, verifica el fet detectat i avalua si té caràcter il•lícit d’acord
amb la normativa vigent. Si és així, adreça un escrit a l’agent responsable (empresa
anunciadora, mitjà de comunicació...) per sol•licitar-li el cessament o la rectificació de
l’actuació en qüestió i, si cal, per fer-li recomanacions sobre canvis en les estratègies
de publicitat i sobre l’ús de bones pràctiques per evitar el sexisme i la discriminació
cap a les dones.
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Com s’ha de fer per presentar una queixa o una denúncia?
La societat com més va més exerceix una consciència crítica respecte de la publicitat sexista. Presentar queixes és una manera d’evitar que es perpetuï la discriminació cap a les
dones.
Les queixes o denúncies sobre continguts que es puguin considerar sexistes o discriminatoris cap a les dones es poden presentar a través del correu electrònic
ibdona@ibdona.caib.es
Durant l’any 2016, l’Institut Balear de la Dona ha intervingut en els casos que es resumeixen a continuació:

Article d’opinió

“Advertencias a una señorita

Diari de Mallorca, 10 de gener

“Calienta al dimoni gros”

Perlas y cuevas, 14 de gener

“La suerte de quererte”

El Corte Inglés, 14 de febrer

Aspiradores professionals

AspiroEurope

Follow me

Air Berlin

Homes i cans sí i dones no

Barberia Plaça Progrés

“Momentos màgicos”, Princess y Superboy

Kiddt’s World, web kiddysbox.com

“La mujer: víctima o verdugo”

Diari Ultima Hora, 26 de maig

Publicitat restaurant

Image vexatòria

Restaurant Avenue, facebook i publicat a la revista
Ushuaia

Publicitat cerveses

Woman, queen i brown

Una Sergantana.com

“Pizza is as hot as the chicas of Son Serra de
Marina”

Restaurant El Sol

Mostrador comerç

Joguines sexistes

Müller

Tanca publicitària

Imatge sexista

Ferreteria Roig

Tanca publicitària

Imatge sexista

Perles Orquidea

«Postres masclistes i Fundació Rafel Nadal»

Club Robinson, 10 de setembre

Princesa y superhéroe por un día

del Parc d’oci infantil Mon Màgic

Reportatge revista
Campanya Sant Valentí
Publicitat a web
Targeta embarcament
Cartell sexista
Campanya promoció
Article d’opinió

Publicitat capses pizza

Notícia premsa Premis Club Robinson
Publicitat activitats d’oci infantils
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3. PACTE SOCIAL CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

3.1 “REACCIONEM”. Pacte Social contra les violències masclistes
El Consell de Govern de dia 11 de novembre de 2016 va aprovar el Pla de Mesures contra
les Violències Masclistes 2017-2020. Amb aquest Pla, el Govern manté el compromís
ferm i els esforços per continuar amb la lluita per prevenir les violències masclistes. El
Pla està constituït per sis línies estratègiques, 21 objectius i 135 mesures concretes
que impliquen deu conselleries i comprometen 13,6 milions d’euros
Línia estratègica 1. Promoció de la igualtat i prevenció de les violències masclistes
en la infància i en la joventut
Objectius:
• Incorporar la coeducació en el sistema educatiu de les Illes Balears
• Prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives i sensibilitzar sobre aquestes
• Potenciar la prevenció de les violències masclistes fora de l’àmbit de l’edu
cació formal.
• Realitzar la diagnosi de la situació
Mesures: 23
Conselleries implicades:
• Presidència
• Educació i Cultura
• Serveis Socials i Cooperació
• Institut Balear de la Dona
• Salut
Pressupost: 1.325.000€
Línia estratègica 2. Avançament cap a una cultura més igualitària
Objectius:
• Dotar d’eines i mitjans per a la lluita contra les violències masclistes i la
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Línia estratègica 4. Accés i entorn de treball lliures de violències masclistes

seva eliminació
• Obrir un diàleg amb els mitjans de comunicació i publicitat amb la finalitat de
treballar contra els estereotips

Objectius:
• Combatre la discriminació en l’àmbit laboral

• Promoure accions adreçades a la consecució d’una societat igualitària i respectuosa amb la diversitat afectiva i sexual

• Combatre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
• Fomentar la independència econòmica de les dones

• Realitzar la diagnosi de la situació

• Col·laborar amb el teixit empresarial per implantar plans d’igualtat

Mesures: 13

• Capacitar els treballadors i les treballadores per lluitar contra les violències

Conselleries implicades:

masclistes.

• Govern de les Illes Balears

Mesures: 20

• Presidència

Conselleries implicades:

• Hisenda i Administracions Públiques

• Govern de les Illes Balears

• Serveis Socials i Cooperació

• Presidència
• Hisenda i Administracions Públiques

Pressupost: 1.935.000 euros

• Serveis Socials i Cooperació

Línia estratègica 3. Promoció del temps lliure, l’esport i els espais d’oci lliures de
violències masclistes

• Treball, Comerç i Indústria
• Salut

Objectius:
• Fomentar un clima d’oci respectuós i igualitari

Pressupost: 750.000 €

• Implicar el sector turístic en la prevenció i l’eradicació de les conductes sexistes
• Promoure la igualtat en l’àmbit de la pràctica física i esportiva
Mesures: 16

Línia estratègica 5. Atenció integral a dones que pateixen o han patit violències masclistes i a les seves filles i fills

Conselleries implicades:

Objectius:

• Innovació, Recerca i Turisme

• Millorar la coordinació intrainstitucional i interinstitucional

• Presidència

• Millorar l’atenció i intensificar la detecció

• Treball, Comerç i Indústria

• Assegurar una atenció adequada en les situacions d’urgència a les víctimes
de violència de gènere.

• Territori, Energia i Mobilitat

• Apropar l’assessorament legal i facilitar els processos jurídics.

• Transparència, Cultura i Esports

• Homogeneïtzar l’atenció a les víctimes

Pressupost: 1.935.000 euros
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• Incorporar atenció especialitzada per als grups especialment vulnerables.
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3.2 “Pla de Mesures contra la violència masclista”

• Facilitar la recuperació integral de les víctimes de violències masclistes i de
les seves famílies mitjançant atenció professional o ajudes.
Mesures: 59

El Pla de Mesures contra les Violències Masclistes implica de manera transversal totes les conselleries i representa el compromís del Govern amb el Pacte Social contra
les Violències Masclistes, liderat per l’Institut Balear de la Dona i conforme a la Llei
d’igualtat.

Conselleries implicades:
• Govern de les Illes Balears
• Presidència
• Hisenda i Administracions Públiques

➢La ciutadania i les entitats poden
adherir-se al Pacte mitjançant la plana web https://www.reaccionem.
com/pacto-social-contra-violencias-machistas i comprometent-se
a realitzar accions concretes en contra les violències masclistes.

• Educació i Universitat
• Serveis Socials i Cooperació
• Salut
• Treball, Comerç i Indústria
• Territori, Energia i Mobilitat
Pressupost: 9.300.000 euros
Línia estratègica 6. Espais de participació
Objectius:

El Pacte, que impulsa i gestiona l’Institut Balear de la Dona, té com a finalitat mobilitzar
i implicar totes les institucions i tota la societat balear en contra de les violències mas-

• Reforçar i crear canals de comunicació
Mesures: 4

clistes, i aconseguir la igualtat efectiva més enllà de la mera declaració institucional.

Conselleries implicades:
• Presidència

Entre els objectius del Pacte destaquen:
• Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’un espai lliure de
		 violències masclistes.

Pressupost: 60.000 euros

• Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments
		 que les sostenen, mitjançant la posada en marxa d’accions conjuntes amb la
		 societat civil.
• Aconseguir que la societat col•labori en la prevenció, la denúncia i l’erradica
		 ció de les violències masclistes.
• Treballar perquè les generacions futures es costrueixin sobre el respecte i el
		 tracte igualitari a homes i dones
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4. SERVEIS I RECURSOS
D’ATENCIÓ A LA DONA

4.1 Xarxa de centres d’informació a les Illes Balears
El 2016 s’ha mantingut la coordinació de treball entre els diferents centres d’informació
de les dones de les Balears, per tal de millorar els canals de comunicació, les metodologies de feina i les vies de coordinació, i s’han continuat unificant criteris d’intervenció,
indicadors i protocols.

4.1.1 MALLORCA (IBdona)
El Centre d’Informació de la Dona (CID) és un servei que té com a objectiu general oferir
informació, orientació i assessorament a les dones en aspectes socials, jurídics, laborals i en violència masclista, i, com a objectiu prioritari, atendre de manera integral els
casos de violència masclista. Així mateix, duu a terme les actuacions d’atenció a les
dones víctimes que es deriven des del Centre Coordinador de les Ordres de Protecció.
L’equip del Centre d’Informació està format per dues tècniques superiors llicenciades
en dret, dues treballadores socials i una auxiliar administrativa. Aquest equip es coordina amb altres entitats i serveis, com els jutjats de les Illes Balears, els col•legis d’advocats, els cossos de seguretat, les oficines d’ajuda a víctimes del delicte, els centres
d’acollida, els serveis d’assistència psicològica per a dones víctimes de violència de
gènere, els serveis socials insulars i municipals, els centres de salut i els hospitals, i
altres serveis d’informació, d’estrangeria, sociolaborals, etc.
Les funcions específiques per àrees son:
• Jurídica: informar i orientar sobre dret civil, dret penal, dret administratiu, dret
laboral, dret internacional, justícia gratuïta i violència de gènere.
• Social: informar i orientar sobre serveis socials, salut, habitatge, educació, treballi, lleure i violència de gènere.
• Laboral: Formació, orientació laboral i treball no regularitzat.
• Violència de gènere: Informació i prevenció, formació, atenció integral a la víctima: demanar presència policial, acompanyaments, seguiment, garantir l’acolliment, oferir programes d’assistència psicològica, de teletraducció, d’habitatge,
coordinació amb altres serveis i recursos.
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Durant l’any 2016 varen ser ateses un total de 1.914 usuàries. L’atenció s’ofereix presencialment o bé per telèfon, carta o correu electrònic. El perfil de les usuàries és el d’una dona
fadrina d’entre 35 i 44 anys, resident a Palma i de nacionalitat espanyola, amb dos fills i amb un nivell d’estudis de primària, que es troba en situació laboral activa i obté uns ingressos
econòmics d’entre 600 i 1.200 euros mensuals.
En relació amb les peticions d’informació ateses per les distintes àrees, cal destacar:
• Les consultes de caràcter jurídic versaren majoritàriament sobre dret civil i dret penal, cal destacar les relacionades amb els delictes contra les relacions familiars, contra la
llibertat sexual, els maltractaments i les ordres de protecció. En matèria de jurisdicció social les que afecten a la conciliació de la vida familiar i professional, assetjament psicològic i sexual.
• Les consultes per maltractament han estat un total de 948, de les quals només 470 dones havien presentat denuncia, sent els principal motiu de no interposar-la la forta dependència emocional i econòmica cap a la seva parella.
Un percentatge important sol·licitaven informació general derivada del maltractament; com i on interposar una denúncia; com sol·licitar una ordre de protecció; com accedir
als recursos específics per a dones víctimes de violència de gènere (assistència psicològica, cases d’acollida, alta Projecte Iris) ; com actuar davant las situacions de violència,
etc.

4.1.2 MENORCA (IBdona i Consell de Menorca)
Anualment l’IBDona subscriu un conveni de col•laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l’atenció integral i l’assessorament a la dona víctima de violència, incloses l’atenció social, la jurídica, la psicològica i la d’acollida, mitjançant una atenció especialitzada i permanent les 24 hores.
Durant l’any 2016 s’han atès un total de 135 noves peticions de dones víctimes de maltractament: 101 s’han atès al municipi de Maó i 34 al de Ciutadella. D’altra banda, s’ha fet
feina en un total de 445 expedients, xifra que resulta de sumar els expedients corresponents a les dones ateses per primera vegada i els oberts altres anys corresponents a dones
que han continuat sent usuàries del servei.
El perfil de les usuàries és el d’una dona de 31 a 40 anys, amb estudis primaris, de nacionalitat espanyola, resident a l’illa de Menorca i que pateix maltractament físic i psicològic.

4.1.3 EIVISSA (IBdona i Consell de Eivissa)
Anualment també se subscriu un conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió i la funcionalitat operativa de l’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona i de les llars d’acollida.
L’Oficina d’Informació ha atès un total de 505 casos. Cal destacar que 409 corresponen al Programa d’Atenció i Tractament a Víctimes de Violència de Gènere. D’aquestes 409 dones,
148 havien denunciat la seva situació de violència de gènere.
El perfil de les usuàries és el d’una dona d’entre 31 i 40 anys, estrangera, amb un nivell d’estudis primaris i que pateix maltractament i que de mitjana ha patit maltractaments durant
un període d’un a tres anys.
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4.2 Atenció integral a les víctimes de violència de génere
4.2.1 CENTRE COORDINADOR DE LES ORDRES DE PROTECCIÓ
Les funcions que desenvolupa el Centre Coordinador de les Ordres de Protecció són les
següents:
• Rebre les ordres de protecció, així com totes les resolucions judicials en les
quals s’adopten mesures de protecció, que emeten els jutjats de les Illes Balears.
• Trametre-les immediatament als cossos i forces de seguretat de l’Estat i a les
diferents policies locals.
• Crear i mantenir una base de dades per elaborar estadístiques i per conèixer
ràpidament les situacions concretes, en els casos d’urgències.
• Contactar amb les víctimes telefònicament o mitjançant una carta, i oferir-los
assessorament jurídic i informació de recursos socials.
De l’estudi de les dades que ha registrat el Centre Coordinador d’Ordres de Protecció
en la base de dades VGSIC, se’n pot extreure informació estadística rellevant, que indica quina és la situació de les víctimes de violència de gènere. Per exemple, les mesures

4.1.4 FORMENTERA (IBdona i Consell de Formentera)

penals acordades en les resolucions i les ordres de protecció han estat 4.646, de les
quals cal destacar les següents:

Un conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de
Formentera permet dur a terme actuacions d’atenció a les dones víctimes de violència
masclista, de prevenció i de formació.

• Presó per a l’agressor: 165.
• Prohibició d’acostar-se a la víctima: 2.079.

L’atenció a les dones víctimes de violència de gènere s’ofereix mitjançant un servei
que duu a terme tres tipus d’actuacions: l’atenció immediata en situacions d’urgència
prestada per professional de l’àrea; el seguiment, l’acompanyament i la derivació als
serveis professionals més adients, i l’acolliment de la dona i dels seus fills i filles al
servei d’acollida.

• Prohibició de comunicar-se amb la víctima: 1.814.
• Privació del dret a la possessió d’armes: 563.
• Prohibició del dret a residir i anar a determinats llocs: 22.
• Localització permanent: 3.

Durant l’any 2016, un total de 21 dones han estat ateses d’urgència per aquest servei
a l’illa de Formentera.

En termes generals, les mesures penals han augmentat en 1.525 respecte a les adoptades l’any 2015.
En termes generals, les mesures penals han pujat 1525 respecte a les adoptades l’any
2015.
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4.2.2 Servei d’atenció social i d’acompanyament (Servei 24 Hores)
El servei d’atenció social i acompanyament (Servei 24 Hores) ofereix atenció social especialitzada a les dones víctimes de violència masclista que es troben en situació d’emergència.
L’objectiu general del Servei 24 Hores és donar resposta social telefònica i acompanyament presencial a les dones que pateixen violència masclista, i activar els mecanismes i els
recursos que són necessaris en cada cas.
El servei ofereix informació, orientació i assessorament social, contenció i motivació, derivació, coordinació de recursos i acompanyament.
L’accés al Servei 24 Hores es fa mitjançant el telèfon d’emergències 112 o mitjançant el telèfon 971 178 989 de l’Institut Balear de la Dona.
Destaquem les següents dades rellevants del servei corresponents a l’any 2016:

Cridades ateses

2014

2015

2016

Cridades generals

459

466

410

Cridades víctimes violència masclista

636

805

959

1095

1271

1369

Total

De les telefonades per violència rebudes, un més de la meitat han tingut caràcter urgent.

4.2.3 SERVEI DE TELETRADUCCIÓ
El servei de teletraducció de l’Institut Balear de la Dona està dissenyat per garantir telefònicament l’atenció, la informació i la comunicació entre les dones víctimes de violència masclista que desconeixen els idiomes oficials a les Balears i els serveis professionals que les atenen.
Ofereix teletraduccions immediates en setze idiomes ininterrompudament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, i de les 8.00 h a les 18.00 h en 54 idiomes. La disponibilitat d’idiomes es pot ampliar segons les necessitats detectades.
Disposen de terminals els cossos i forces de seguretat de l’Estat, les cases d’acollida i els centres d’informació de la dona de les Balears, així com els serveis i programes propis de
l’Institut Balear de la Dona (Servei d’Assistència Psicològica, pis tutelat Lausana i Servei 24 Hores, d’atenció social i acompanyament).
També poden disposar del servei, de forma puntual i davant una necessitat, els serveis socials i els serveis especialitzats, que prèviament ho han de demanar a l’IBDona.
Durant l’any 2016 s’han duit a terme 161 teletraduccions, la qual cosa suposa 4.079 minuts de conversa traduïda. Aquestes traduccions s’han fet principalment en els idiomes següents: àrab (52), urdú (52) i búlgar (29).
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4.2.4 SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

		

El Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència Masclista és un
servei públic destinat a oferir tractament especialitzat a les dones que pateixen o han
patit situacions de violència masclista i als seus fills i filles. L’objectiu és oferir l’ajut
necessari perquè puguin sortir de la situació i facilitar-los la reparació del dany patit i
la seva recuperació integral. Es presta a Palma, Inca i Manacor.

Les dones ateses l’any 2016 presenten majoritàriament el perfil següent:
• Patien, o havien patit, maltractaments psicològics.
• La majoria són de mitjana edat (a la franja de 31-40 anys), de nacionalitat es
panyola i amb fills.

• Intervenció individual: espai individualitzat per a la acollida y tractament de la
dona.

				

• Intervenció grupal: espai grupal on les dones treballen aspectes comuns, resul
tat de la relació de violència. Els temes principals són l’afrontament de l’ansie
tat, la por i/o els problemes d’estat d’ànim. Sense límit de sessions.• L’ensenya
ment i les dones
• Tallers socioeducatius: de millora de l’autoestima, d’habilitats socials i d’educa
ció per a la igualtat.
• Teràpia individual per a fills i/o filles de dones usuàries del servei: espai per al
tractament de la problemàtica que manifesta el o la menor, coordinat amb el
procés de la mare. Sense límit de sessions.
Arran de la intervenció individual i grupal que s’ha dut a terme a Mallorca (Palma, Inca i
Manacor), a l’any 2016 es desprenen les següents dades:
• A l’any 2016 s’han rebut 624 demandes d’assistència psicològica, de les quals:
• 460 han iniciat tractament (371 a Palma, 45 a Inca i 44 a Manacor)

			

• Un 24% de les usuàries citades a primera entrevista no va acudir.

• S’han dut a terme:
			

• 1.422 hores de teràpia individual

			

• 104 sessions de teràpia grupal				
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• 80 sessions de teràpia infantil

El cost social i econòmic que suposa la xacra de la violència de gènere pren forma en
les 1.741 sessions al servei de les dones i els seus infants.

El servei ofereix una atenció basada en quatre línies d’actuació, que es complementen
entre si:

			

• 135 sessions de tallers socioeducatius
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• Amb un nivell educatiu d’estudis primaris.
• Al moment de l’atenció la majoria residia a Palma.
• Venen derivades per l’Institut Balear de la Dona
• No disposen d’ingressos
• No convivien amb l’agressor al moment de la teràpia i al 44% dels casos no hi havia denúncia.
Aquestes característiques majoritàries es mantenen pràcticament igual que l’any 2015.
L’equip professional del servei ha fet 35 reunions de coordinació interna, destinades a reforçar la coordinació de casos, l’establiment d’objectius terapèutics, la supervisió i l’estudi de
casos clínics.
També cal mencionar les tasques formatives i de sensibilització duites a terme el 2016, entre les quals destaquen:
• 4 tallers de prevenció i sensibilització a diferents Instituts d’Educació Secundària.
• Conferència “Les relacions de parella saludables: prevenció de la V.G.”, al Casal de Cultura de Sta. Maria del Camí.
• Ponència “Detecció i primera intervenció de psicopatogia en dones V.V.G.”, a l’Hospital Comarcal d’Inca.
• Xerrada-taller de prevenció de V.G. i Igualtat, al CEPA Francesc de Borja Moll d’Inca.
• Formació en Igualtat de gènere i prevenció de la V.G. a les Jornades de tolerància del Liceu Francès de Palma.
• Formació de formadors “Orientació per al disseny i elaboració d’un taller per a fomentar la Igualtat i prevenir la V.G. en joves adolescents”a l’EBAP.
• Formació “Detecció i abordatge de situacions de V.G.” per a professionals sociosanitaris, Museu del Calçat i de la Pell, Inca.
• Formació “Detecció i abordatge de situacions de V.G.” per a professionals sociosanitaris, Espai Dones de Manacor.
De la mateixa manera, des d’aquest servei s’han dut a terme cinc col·laboracions als mitjans de comunicació:
• Entrevista a IB3 radio sobre el Servei (26/01/2016)
• Participació al programa “Dues Voltes” de IB3 TV (15/03/2016)
• Entrevista a IB3 radio sobre agressions sexuals (agost 2016)
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• Entrevista a IB3 radio en relació al Pacte Social contra la violència masclista (24/11/2016)
• Entrevista al programa “Ara Mateix”, de IB3 TV (24/11/2016)
• Col·laboració a un reportatge sobre V.G. del “Diario de Mallorca” (25/11/2016)
Finalment, pel que fa al grau de satisfacció amb el Servei, les usuàries li atorguen una puntuació numèrica de 9,2 .

4.2.5 Servei d’Assistència Psicològica a Menors Víctimes de Violència de Gènere
El Servei consisteix a assistir psicològicament els infants de dones que han patit violència de gènere i que han viscut el maltractament de forma directa o indirecta. És un espai per al
tractament de la problemàtica que manifesta l’infant, coordinat amb el procés de la mare.
Aquesta atenció psicològica té com a objectius:
• Assistir els infants en el moment de la crisi familiar o personal, per tal de restablir l’equilibri o donar un altre significat a l’experiència de l’agressió.
• Prevenir la possible reproducció del cicle de la violència.
MALLORCA
El Servei d’Assistència Psicològica a Menors Víctimes de Violència de Gènere de Mallorca és un recurs especialitzat de l’Institut Balear de la Dona. S’adreça als fills i filles, d’entre 5 i
17 anys, de les dones usuàries del Servei d’Atenció Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere.
A la zona de Palma s’han atès un total de nou infants (quatre nins i cinc nines) fills de dones víctimes de violència de gènere usuàries del Servei.
A la zona d’Inca s’han atès un total de dotze infants (vuit nins i quatres nines) fills de dones víctimes de violència de gènere.
A la zona de Manacor s’han atès un total de cinc infants (tres nins i dues nines) fills de dones víctimes de violència de gènere.
MENORCA
El Servei d’Assistència Psicològica a Menorca s’ofereix des del Centre Assessor de la Dona, on es varen atendre un total de 32 infants, catorze nins i devuit nines.
EIVISSA
El Servei d’Assistència Psicològica a Eivissa s’ofereix des de l’Oficina de la Dona, on es varen atendre un total de 41 infants, denou nins i 22 nines.
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Les activitats i tallers que es desenvolupen al centre, tant per les dones i les seves
filles i fills, com pel conjunt de la unitat familiar, es poden englobar en aquests quatre
programes:
• Orientació laboral
• Oci i temps lliure
• Psicoteràpia grupal
• Escola de mares
Durant l’any 2016 han passat pel centre un total de 79 persones (42 dones i 37 infants)
PROGRAMA D’ORIENTACIÓ LABORAL
Les dones acollides al centre en moltes ocasions presenten una mancança important
i significativa d’habilitats per desenvolupar-se bé en el món laboral. S’ha de tenir en
compte que una de les conseqüències més freqüents de la violència de gènere és l’aïllament social que pateix la víctima, motiu pel qual moltes de les usuàries presenten
una experiència laboral baixa i manca de les habilitats necessàries per fer una recerca
laboral o formativa adequada.

4.2.6 XARXA DE CASES D’ACOLLIDA

El programa d’orientació laboral i formativa se centra a aconseguir que les dones adquireixin les habilitats suficients per poder fer una bona recerca laboral mentre estan
acollides al Casal, a fi que, una vegada que l’hagin deixat, tenguin les eines suficients
per fer la recerca de manera autònoma. En definitiva, es tracta d’apoderar-les perquè
siguin dones autònomes i autosuficients capaces de sortir del cercle viciós de dependència d’un servei o d’una parella. S’ha de tenir en compte que la feina es considera el
factor de protecció més important a l’hora d’evitar reviure una situació de violència. La
programació d’orientació laboral grupal es divideix en cinc competències que engloben
un total de deu tallers.

• MALLORCA
Casal Ariadna, centre de recuperació integral
Es un centre especialitzat de caràcter assistencial, de protecció i promoció que dóna
resposta a situacions de violència de gènere durant 24 hores, els 365 dies de l’any.
Es basa en dos pilars fonamentals: Un equip interdisciplinar i la seva infraestructura,
amb espais diferenciats i específics ( Un centre d’emergència i primera acollida ; un
centre de mitja estància i Pisos tutelats).

PROGRAMA D’OCI I TEMPS LLIURE

Disposa de diferents serveis residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció
integral amb l’objectiu de possibilitar el procés de recuperació a les dones víctimes de
violència de gènere, així com a les seves filles i fills a càrrec, a través del PAI (Pla d’Atenció Individualitzat) i facilitant el procés d’autonomia.
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Dins el programa d’oci i temps lliure les activitats estan distribuïdes en set blocs, per a
cadascun dels quals s’estableixen els objectius concrets que es volen assolir.
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Bloc

Activitats

Objectius

Festa de Halloween, festa de Nadal...)

• Potenciar el desenvolupament de l´ autonomia.
• Despertar la capacitat de gaudir des d’un punt de vista lúdic.
• Ajudar a facilitar l´ intercanvi i el contacto humà (oci compartit),
potenciant no tan sols els aspectes individuals sinó també els
socials i relacionals.
• Estimular la participació a l´ entorn comunitari

Dijous bo, conèixer el poble de Inca, conèixer el municipi,
anar al cinema…

• Fomentar la creativitat, l´ apertura cap a nous interesses i activitats facilitant el desenvolupament de capacitats que no son
emprades de forma quotidiana.
• Despertar la capacitat de gaudir des d’un punt de vista lúdic.
• Propiciar el benestar i la satisfacció personal.

tallers de pintura, escultura i fotografia, bufandes, decoracions festivitats…)

• Treballar la psicomotricitat fina.
• Propiciar un temps d´ oci individual per les dones.
• Fomentar la capacitat de concentració i la creativitat a les dones participants.
• Despertar la capacitat de gaudir des d’un punt de vista lúdic.

Tallers

• Produir una vivència de plaer, creativa, constructiva y recuperadora.
• Despertar la capacitat de gaudir des d’un punt de vista lúdic.
• Fomentar una autoestima positiva en el menor protagonista.
• Ajudar a establir l´ intercanvi i el contacte humà (oci compartit),
potenciant no tan sols els aspectes individuals sinó també els
socials i relacionals.

Intercanvi solidari, xerrades sensibilització buco-dental..)

• Fomentar habilitats socials i de comunicació positiva.
• Possibilitar un espai de interacció positiu mitjançant la solidaritat.
• Dinamitzar el temps d´oci en el centre.
• Afavorir la recuperació de l’autoestima i la seguretat en un mateix
• Rompre les possibles barreres culturals i idiomàtiques

Celebració de festivitats

Sortides lúdiques

Arts plàstiques

“Tu si que vals”

Tallers Habilitats socials
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Taller de bellesa

taller de manicura, taller de neteja facial, taller de massatges, taller de perruqueria

• Produir una vivència de plaer, creativa, constructiva y recuperadora.
• Desperta la capacitat de gaudir des d’un punt de vista lúdic.
• Fomentar una autoestima positiva.
• Ajudar a establir un intercanvi i contacte humà (oci compartit),
potenciant no tan sols els aspectes individuals sinó també els
socials i relacionals.

Zumba, marxa nòrdica

• Fomenta la activitat física per combatre el sedentarisme.
• Propiciar la iniciativa de realitzar activitats lúdiques pel seu conte.
• Adquirir l’hàbit de fer esport.

Activitats esportives

Un total de vint dones varen participar de manera activa en les activitats abans esmentades.
Les activitats d’oci i temps lliure adreçades a mares i menors es treballen des del centre per mitjà de tallers que pretenen mostrar diferents alternatives d’entreteniment. L’objectiu és
que dones i menors aprenguin a identificar el seu temps d’oci i a gaudir-ne a partir d’una recerca autònoma de recursos i possibilitats basada en l’autoconeixement dels seus interessos i en la familiarització amb les possibilitats que tenen a l’abast (tant al mateix centre com a la xarxa social).
D’altra banda, se cerca que les mares adquireixin habilitats socials per implicar-se en l’oci i el temps lliure dels seus fills i filles, a fi de fomentar i desenvolupar un vincle maternofilial
positiu.
Durant l’any 2016, les activitats d’aquest programa i la participació han estat les següents:
• Taller d’educació artística: catorze dones i 23 infants.
• Taller de teatre: cinc dones i dotze infants.
• Taller de jocs de taula: 23 infants
• Cinefòrum al Casal: desset infants
• Reforç escolar: desset infants.
• Taller d’esports i sortides Culturals: dotze dones i desset infants
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• Aniversaris dels menors: dotze infants
• Servei de guarderia: dotze infants
• Jornades contra la violència de gènere: cinc dones acollides, amb la població de la comunitat en general

PROGRAMA DE PSICOTERÀPIA GRUPAL
Aquest programa es basa en reunions grupals setmanals d’una hora i mitja de durada en què participen totes les dones ateses al centre.
En la intervenció psicològica grupal de primera acollida hi participen, al llarg de cinc sessions, les usuàries d’aquesta primera fase del servei. S’hi treballa exclusivament el tema de la
violència de gènere.
En la intervenció psicològica grupal de mitjana estada hi participen totes les dones que han passat la primera fase del servei i ara són usuàries de la segona. En aquest període continuen les sessions grupals iniciades en la fase anterior, però ara sense un nombre limitat de sessions. El ventall de temes que s’hi treballen s’amplien a nous aspectes: habilitats
socials i comunicatives, estereotips, autoestima, vincles afectius, autoconeixement, autonomia, estratègies d’afrontament, etc. En aquest programa hi han participat quinze dones.
A més del programa de psicoteràpia grupal, des del Casal Ariadna també s’atenen dones i menors mitjançant teràpia individual. Durant l’any 2016 s’han atès 24 dones i un infant.
ESCOLA DE MARES
L’Escola de Mares és un programa guia per al desenvolupament de competències emocionals, educatives i parentals que es va posar en marxa l’any 2015. En les diferents sessions
del programa, les dones aprenen estratègies i pautes educatives per millorar el vincle maternofilial, que es veu deteriorat per la situació de conflicte viscuda. Les sessions, que tenen
una durada de 2 hores i s’ofereixen un dia a la setmana al llarg de tot l’any, consisteixen en una part teòrica i una altra de pràctica basada en activitats de jocs de rol. Hi participen les
dones acollides al Casal Ariadna, independentment de la fase del procés individual en què es troben.
Durant l’any 2016 nou dones han participat a l’Escola de Mares.
EIVISSA
Al programa d’allotjament a les llars d’acollida d’Eivissa s’hi han acollit 38 dones i 22 infants.
MENORCA
Al programa d’allotjament a les llars d’acollida de Menorca s’hi han acollit onze dones i onze infants.
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4.2.7 Habitatges per a la recuperació social de dones víctimes de violència de gènere
El programa d’habitatges per a la recuperació social de dones víctimes de violència de gènere és fruit d’un acord de col•laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut
Balear de la Dona.
L’objecte d’aquest acord és habilitar habitatges en règim de lloguer i amb un preu preferent per a la recuperació social de dones usuàries de la xarxa de cases d’acollida de les Illes
Balears per a dones víctimes de violència de gènere.
Les peticions es formulen des de les cases d’acollida. Una comissió de seguiment i tutela s’encarrega d’estudiar les sol•licituds per oferir habitatges adequats a les dones en funció
dels seus ingressos econòmics, lloc de feina i el nombre de fills; així mateix, també s’encarrega de fer el seguiment posterior individualitzat de cada cas.
L’any 2016 es varen resoldre, amb valoració positiva, cinc sol•licituds d’habitatge (tres a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa). D’aquests cinc habitatges, quatre es varen lliurar
l’any 2016, i hi varen accedir quatre dones i quatre infants. L’IBAVI va adjudicar els habitatges i l’Institut Balear de la Dona els va moblar i equipar totalment.

Any

Habitatges concedits

Dones

Infants

2012

3

3

4

2013

2

2

5

2014

4

4

8

2015

3

3

7

2016

5

5

5

Total

17

17

29

4.2.8 AJUDES ECONÒMIQUES (article 27 de la Llei orgànica 1/2004)
Mitjançant el Decret 46/2015, de 22 de maig, es varen modificar els principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Concretament, es va afegir una disposició transitòria al Decret 125/2010, de
principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic, la qual estableix que, en el cas que algun dels consells insulars no hagi habilitat en els pressuposts
una consignació adequada i suficient per atendre l’ajut previst, o no n’hagi articulat el procediment, l’IBDona, de manera excepcional, assumirà la tramitació i anticiparà el pagament
dels ajuts a què tenen dret les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als municipis de qualsevol dels territoris insulars afectats.
L’any 2016 es varen atendre tres sol•licituds.
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4.2.9 PIS TUTELAT LAUSANA
El pis tutelat Lausana, gestionat pel Casal Petit de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor, és el fruit del conveni de col•laboració subscrit per l’Institut Balear de la Dona i
l’Institut Balear de l’Habitatge. Aquest darrer va fer possible la cessió de dos habitatges de protecció pública per conformar la infraestructura del servei, i l’Institut Balear de la Dona
els va equipar i n’assumeix el manteniment.
És un recurs especialitzat d’acollida temporal adreçat a dones que volen allunyar-se del context de la prostitució i a dones víctimes de tràfic per a l’explotació sexual.
Els serveis que s’hi ofereixen són els següents:
• Cobertura de les necessitats bàsiques i d’allotjament.
• Atenció social individualitzada.
• Foment de l’autonomia i del desenvolupament personal.
• Connexió de les dones amb la xarxa de recursos comunitaris d’atenció social existents.
• Ampliació de la xarxa de suport familiar, social i comunitari.
• Oferta de formes alternatives d’ocupació del temps lliure.
• Oferta de processos d’inserció laboral i social.
• Assessorament sobre les vies de solució de la situació de risc.
L’any 2016 s’hi varen atendre onze dones, vuit de les quals eren casos nous i tres ja eren persones acollides l’any anterior.
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ANNEXOS
1. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-d-igualtat-de-dones-i

2. Pacte Social contra les Violències Masclistes
www.reaccionem.com

3. Acords i convenis de col•laboració
1. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Menorca per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa del Centre
d’Informació de la Dona i d’una llar d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere, per a l’any 2016 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa de
Menorca: allotjament i atenció psicosocial).
Dotació econòmica: 234.337,64 €

2. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Menorca per al manteniment, durant l’any 2016, del servei que desenvolupa el programa d’atenció
psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere derivades pels centres d’informació de la dona i per les cases d’acollida.
Dotació econòmica: 28.090,00 €

3. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de l’Oficina
d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona i de les llars d’acolliment, per a l’any 2016 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa
d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial).
Dotació econòmica: 300.000,00 €

4. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per al manteniment, durant l’any 2016, del servei que desenvolupa el programa d’atenció
psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere derivades pels centres d’informació de la dona i per les cases d’acollida.
Dotació econòmica: 28.090,00 €

5. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera per a la prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les dones que n’han estat
víctimes, així com la promoció de la igualtat i el manteniment del punt d’informació a la dona a l’illa de Formentera, per a l’any 2016.
Dotació econòmica: 20.000,00 €

6. Acord de col•laboració administrativa entre l’Institut Balear de Joventut i l’Institut Balear de la Dona en el marc del certamen «Dones i homes escriuen en lila» del programa cultural
Art Jove 2016.
Dotació econòmica: 1.500,00 €
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7. Conveni de col•laboració interadministratiu entre l’Institut Balear de l’Habitatge i l’Institut Balear de la Dona per a la cessió de la gestió i administració d’un edifici de set habitatges.
Dotació econòmica: 24.500,00 €

8. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel per mantenir la funcionalitat operativa del servei especialitzat d’acolliment
i tractament psicosocial a dones que pateixen violència de gènere (Casal Ariadna).
Dotació econòmica: 150.000,00 €

9. Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere l’any 2016.
Dotació econòmica: 36.000,00 €

10. Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la
subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol “Observant els feminismes”.
Dotació econòmica: 24.000,00 €

11. Conveni de col•laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut Balear de la Dona per a la realització de pràctiques externes curriculars per a estudiants d’estudis
oficials del Postgrau Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB.12. Conveni de col·laboració interinstitucional per a la posada en
marxa d’un Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones -ESPAI DE DONES- a la part forana de l’illa de Mallorca, entre l’Institut Balear de la Dona, el Consell Insular de Mallorca
i l’Ajuntament d’ Inca.

13. Conveni de col·laboració interinstitucional per a la posada en marxa i funcionament del Centre d’Informació de la Dona -ESPAI DE DONES- a la part forana de l’illa de Mallorca,
entre l’Institut Balear de la Dona, el Consell insular de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor.

14. Conveni de col·laboració entre el Ministerio del Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per integrar “VG-SIC”, l’aplicació telemàtica que sustenta el punt de coordinació de les ordres de protecció en les Illes Balears, amb el “Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)”.

15. Acord de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’empresa Som Hotels, per al desenvolupament d’un programa de suport a dones víctimes de violència de gènere.
16. Acord de col•laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Institut Balear de la Dona per a la derivació al servei de suport i intervenció psicològica a familiars
de les víctimes mortals per violència de gènere
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4. Actes públics de la directora de l’IBDona
Actes en els quals ha participat la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, durant l’any 2016
Acte

Lloc

Data

Visita al Jardí de les Dones

ARTÀ

7 DE GENER DE 2016

SANT SEBASTIÀ. DE LA ICONA AL MITE III.
MATERNITATS I FEMINISMES

ES BALUARD

21 DE GENER DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE

LLIBRERIA LITERANTA

17 DE FEBRER DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE

LLIBRERIA LLUNA

19 DE FEBRER DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE

ARTÀ

22 DE FEBRER DE 2016

CONSELL RECTOR

24 DE FEBRER DE 2016

ASSISTÈNCIA A CONTACONTES PER LA IGUALTAT

STAND IBDONA AL PASSEIG SAGRERA

29 DE FEBRER DE 2016

ACTE INSTITUCIONAL COMMEMORATIU DEL DIA DE LES ILLES
BALEARS

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

29 DE FEBRER DE 2016

ACTE COMMEMORATIU DIA DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT

1 DE MARÇ DE 2016

XERRADA SOBRE LA DONA. SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

CA’N ALCOVER

1 DE MARÇ DE 2016

CONFERÈNCIA “LA COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DE LA NOVA AGENDA UNIVERSAL”

EDIFICI SA RIERA

3 DE MARÇ DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE “LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL EN TIEMPOS DE CRISIS”

QUARS LLIBRES

3 DE MARÇ DE 2016

PRESENTACIÓ PROGRAMA D’ACTIVITATS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

4 DE MARÇ DE 2016

CONCERT “VEU DE DONES” (CANTAUTORA ARANTXA ANDREU)

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

4 DE MARÇ DE 2016

ACTE ILLES PER UN PACTE. EDUCACIÓ

CONSERVATORI

5 DE MARÇ DE 2016

COL·LECTIU DONES DE LLEVANT

MANACOR

6 DE MARÇ DE 2016
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ACTE CLAUSURA I JORNADA EOLA TEAM

CLUB NÀUTIC ARENAL

6 DE MARÇ DE 2016

RODA DE PREMSA TEATRE DE BARRA

LA TORTILLERIA

7 DE MARÇ DE 2016

CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES ILLES
BALEARS

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I Cooperació

7 DE MARÇ DE 2016

JORNADA “L’EQUITAT LABORAL I SALARIAL, TREBALL DE TOTHOM

CAIXA FÒRUM DE PALMA

8 DE MARÇ DE 2016

LES DONES A LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

PARLAMENT

8 DE MARÇ DE 2016

XERRADA SOBRE ELS SERVEIS DE L’IBDONA

LLOSETA

9 DE MARÇ DE 2016

CONCENTRACIÓ

DELEGACIÓ DE GOVERN

11 DE MARÇ DE 2016

OPERTURA JORNADES STEI/ADEIB

SA RIERA

11 DE MARÇ DE 2016

FUNERAL (ROSA CURSACH+DG EMERGÈNCIES)

ESGLÈSIA DE SON SERVERA

14 DE MARÇ DE 2016

CONFERÈNCIA CICLE DE SESSIONS MONOGRÀFIQUES DE L’AGENDA
2030

SA RIERA

15 DE MARÇ DE 2016

TAULA RODONA “TROBADA DE DONES PROFESSIONALS DE L’AREA DE
SEGURETAT CIUTADANA”

PALMA ACTIVA

16 DE MARÇ DE 2016

XERRADA SOBRE FUNCIONAMENT DE L’IBDONA

ESPAI NA CAMEL·LA DE MANACOR

16 DE MARÇ DE 2016

ACTE LLANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU

PARC BIT

17 DE MARÇ DE 2017

TAULA RODONA “DONES I INVESTIGACIÓ EN SALUT: VISIBILITZANT EL
COMPROMÍS”

ES BALUARD

17 DE MARÇ DE 2017

SESSIÓ-DEBAT SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

HOSPITAL SON LLÀTZER

31 DE MARÇ DE 2016

ACTE PRESSA POSSESSIÓ NOVES CONSELLERES I CONSELLER DEL
GOVERN

CAPELLA CONSOLAT DE LA MAR

7 D’ABRIL DE 2016

DESFILE “MUCHO POR VIVIR” (AECC)

PALMA AQUÀRIUM

7 D’ABRIL DE 2016

ES RADIO (DEBAT SOBRE PARITAT)

PALMA

8 D’ABRIL DE 2016

11ª REUNIÓ PLENARI RED POLÍTIQUES IGUALTAT

MADRID

11-13 D’ABRIL DE 2016

JORNADA GÈNERE I DRETS HUMANS

PARLAMENT

13 D’ABRIL DE 2016
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FÒRUM DEBAT SOBRE EXPLOTACIÓ DE DONES I NINES

CENTRE FLASSADERS

14 D’ABRIL DE 2016

TAULA RODONA SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA (I JORNADES UNIVERSITÀRIES DE TREBALL SOCIAL DE LES I.BALEARS)

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES (UIB)

15 D’ABRIL DE 2016

FÒRUM DEBAT SOBRE EXPLOTACIÓ DE DONES I NINES

CENTRE FLASSADERS

15 D’ABRIL DE 2016

ACTIVITAT ARTÍSTICA A CÀRREC D’ANNA PIRATTI

PLAÇA DE L’OLIVAR

15 D’ABRIL DE 2016

CONCERT SOLIDARI “MÚSICA PER AL SÀHARA”

TEATRE XESC FORTESA

17 D’ABRIL DE 2016

REUNIÓ COMISSIÓ TÈCNICA SECTORIAL D’IGUALTAT

MADRID

18 D’ABRIL DE 2016

CONFERÈNCIA SECTORIAL D’IGUALTAT

MADRID

3 DE MAIG DE 2016

JORNADES “CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS”

EDIFICI GUILLEM

5 I 6 DE MAIG DE 2016

COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS”

CIFRE (UIB)

CINEMA-FÒRUM. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “LOBA”

CAIXA FÒRUM DE PALMA

5 DE MAIG DE 2016

PRESENTACIÓ REVISTA NÚM. 100: GÉNERO, JUVENTUD Y COMPROMISO

EMBAT LLIBRES

11 DE MAIG DE 2016

CONFERÈNCIA A CÀRREC DE SAFIA BAGUM

CAIXA FÒRUM DE PALMA

12 DE MAIG DE 2016

PRESENTACIÓ DISC ARANTXA ANDREU

TEATRES XESC FORTESA

13 DE MAIG DE 2016

MESA TÈCNICA MUNICIPAL DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
PALMANOVA

24 DE MAIG DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE “QUAN LA PARAULA ÉS DONA”

JARDÍ DE CA’N ALCOVER

27 DE MAIG DE 2016

JORNADES “PROSTITUCIÓ I SALUT”

HOSPITAL CA’N MISSES

2 DE JUNY DE 2016

GALA APERTURA “ELLA INTERNATIONAL LESBIAN FESTIVAL”

PASSARELLA

2 DE JUNY DE 2016

PLE OBSERVATORI ESTATAL DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

MADRID

3 DE JUNY DE 2016

SEMINARI “ESTEREOTIPS DE GÈNERE A L’ÀMBIT JUDICIAL”

SA RIERA

4 DE JUNY DE 2016

CURS DEFENSA PERSONAL FEMENINA

POLIESPORTIU PRÍNCEPS D’ESPANYA

5 DE JUNY DE 2016

SIGNATURA CONVENI UIB

UIB

7 DE JUNY DE 2016

VISITA EMAKUNDE

PAÍS BASC

8-12 DE JUNY DE 2016
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ENTREGA PREMIS SOLO DONA

19 DE JUNY DE 2016

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “EL TURMENT I L’ÈXTASI”

ES BALUARD

1 DE JULIOL DE 2016

JORNADA DE GOVERN

AUDITÒRIUM PARC BIT

4 DE JULIOL DE 2016

LLIURAMENT PREMIS SOLIDARIS ONCE

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

5 DE JULIOL DE 2016

CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES ILLES
BALEARS

UIB

6 DE JULIOL DE 2016

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ESCULTURES DONES (DELEGACIÓ PRESIDENTA)

CAIXA FÒRUM DE PALMA

6 DE JULIOL DE 2016

FIRMA CONVENI ESPAI DONA

INCA

11 DE JULIOL DE 2016

INAUGURACIÓ UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE

FLASSADERS

12 DE JULIOL DE 2016

DEBAT I VOTACIÓ PROJECTE DE LLEI D’IGUALTAT DE DONES I HOMES

PARLAMENT

13 DE JULIOL DE 2016

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ EQUALITY FLOAT

ES BALUARD

14 DE JULIOL DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE “ESCRITOS EN LOS CUERPOS RACIALIZADOS”

LITERANTA

14 DE JULIOL DE 2016

BALL 1ª COSSIERA

ALARÓ

16 D’AGOST DE 2016

PROJECCIÓ PEL·LÍCULA SUFRAGISTAS, DE SARA GAVRON

INCA

20 D’AGOST DE 2016

SIGNATURA CONVENI

MANACOR

7 DE SETEMBRE DE 2016

OBERTURA ANY ACADÈMIC 2016-2017

SON LLEDÓ (CAMPUS UNIVERSITARI)

9 DE SETEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ LLIBRE SALT DE LA BELLA DONA

SANTUARI DE LLUC

10 DE SETEMBRE DE 2016

Inauguració de l’Espai Dona d’Inca

PÇA DE SANT DOMINGO

15 DE SETEMBRE DE 2016

PREMIS ART JOVE

ORFEÓ MAONÉS (MAÓ)

17 DE SETEMBRE DE 2016

ASSISTÈNCIA A L’ATENEA BUSINESS CLUB PER EXPLICACIÓ LLEI
D’IGUALTAT

HOTEL PUEBLO PARK

22 DE SETEMBRE DE 2016

ACTES NTRA. SRA. DE LA MERCED

CENTRE PENITENCIARI PALMA

23 DE SETEMBRE DE 2016

ASSISTÈNCIA CONCERT ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS AMB CONCHA BUIKA

PATI DE LA MISERICÒRDIA

23 DE SETEMBRE DE 2016
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NIT DEL TURISME (LLIURAMENT PREMIS DEL TURISME 2016)

ES BALUARD

26 DE SETEMBRE DE 2016

SESSIÓ “ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: UNA
VISIÓ DES DE L’AGENDA DE CONSTRUCCIÓ DE LA PAU”

CENTRE FLASSADERS

28 DE SETEMBRE DE 2016

COMISSIÓ INTERDISCIPLINAR DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CONSELL INSULAR D’EIVISSA

29 DE SETEMBRE DE 2016

ESTRENA PROJECTE FEMINISTA I TRANSFEMINISTA CROTCH

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

1 D’OCTUBRE DE 2016

Estrena del documental social Tracta d’evitar-la i taula rodona sobre el tràfic de persones

CENTRE FLASSADERS

6 D’OCTUBRE DE 2016

CONFERÈNCIA “EL DRAMA HUMANITARI DELS REFUGIATS A L’ILLA DE
QUIOS”

CONSELL DE MALLORCA

10 D’OCTUBRE DE 2016

SEMINARI AUTONÒMIC DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ
D’EXCLUSIÓ SOCIAL

PALMA ACTIVA

17 D’OCTUBRE DE 2016

REPRESENTACIÓ DE TEATRE SOCIAL SOBRE OCUPACIÓ DIGNA

PALMA ACTIVA

17 D’OCTUBRE DE 2016

Concentració i Lectura d’un manifest

PÇA ESPANYA

17 D’OCTUBRE DE 2016

LECTURA MANIFEST

17 D’OCTUBRE DE 2016

INTERCANVI AMB L’ORGANITZACIÓ DE DONES DE SENEGAL USOFORAL

CASAL DE LES DONES

18 D’OCTUBRE DE 2016

CONFERÈNCIA “DRETS DE LES DONES I CONSTRUCCIÓ DE PAU AL
SENEGAL”

CASAL DE LES DONES

19 D’OCTUBRE DE 2016

BRUNCH ROSA SOLIDARI A BENEFICI DE L’AECC

HOTEL VALPARAÍSO

22 D’OCTUBRE DE 2016

JORNADES SOBRE MICROFINANCES I DESENVOLUPAMENT

CAIXA FÒRUM DE PALMA

26 D’OCTUBRE DE 2016

JORNADA COMMEMORATIVA 30 ANIVERSARI COCETA

AUDITORI CAMBRA DE COMERÇ

26 D’OCTUBRE DE 2016

PREMIS CONSELL DE MALLORCA A LA INNOVACIÓ SOCIAL 2016

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

27 D’OCTUBRE DE 2016

ACTES DIA MUNDIAL DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

EDIFICI SON LLEDÓ (CAMPUS UNIVERSITARI)

28 D’OCTUBRE DE 2016

VI CONGRÉS SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE

MADRID

3 I 4 DE NOVEMBRE DE 2016

TROBADA AMB LA DOCTORA RAJAA NADIFI I GRUP DE DONES D’ALFABETITZACIÓ DEL CASAL

CASAL DE LES DONES

9 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

FELIB

10 DE NOVEMBRE DE 2016
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PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Delegació del Govern espanyol, en presència
del cap de la Policia i el coronel de la Guàr-

10 DE NOVEMBRE DE 2016

ACTE PRESENTACIÓ ANUARI ENVELLIMENT DE LES ILLES BALEARS
2016 I CONFERÈNCIA CRISTINA ALMEIDA “EDAD ENVEJECIDA, ACTIVIDAD REJUVENECIDA”

COL·LEGI D’ADVOCATS DE PALMA

10 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS
SINDICATS

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

11 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A SINDICATS EDUCACIÓ

14 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES FEDERACIONS HOTELERS + FEDERACIONS EMPRESARIALS + CAMBRES
COMERÇ + SECTORS COMERÇ + PAGESO

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

14 DE NOVEMBRE DE 2016

Xerrada taller «Cos i dona»

CENTRE FLASSADERS

15 DE NOVEMBRE DE 2016

Presentació del Pacte Social contra les Violències Masclistes al rector de la UIB i al vicerector de Campus,Coo-

17 DE NOVEMBRE DE 2016

Presentació del Pacte Social contra les Violències
Masclistes a l’Associació de Persones amb Discapacitat i

17 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES COL·LEGIS OFICIALS

17 DE NOVEMBRE DE 2016

CONFERÈNCIA “AVANCEM EN LA LLUITA CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES”

SALA PLENS AJUNTAMENT MAÓ

18 DE NOVEMBRE DE 2016

TAULA RODONA SOBRE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DINS L’ADOLESCÈNCIA

FUNDACIÓ RESPIRALIA

19 DE NOVEMBRE DE 2016

CLAUSURA XV JORNADES MEDITERRÀNIES DE FISIOTERÀPIA

HOSPITAL SON LLÀTZER

19 DE NOVEMBRE DE 2016

CELEBRACIÓ 20 ANIVERSARI FUNDACIÓ VICENÇ FERRER

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

20 DE NOVEMBRE DE 2016

Presentació del Pacte Social contra les Violències Masclistes al Col•legi
d’Educadors Socials

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

21 DE NOVEMBRE DE 2016

Signatura del conveni entre l’IBDona i la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

22 DE NOVEMBRE DE 2016
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5. Informes d’Impacte de Gènere
Núm. Informes Impacte de gènere emesos

Entitat Sol·licitant

2013

2014

2015

2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

28

25

6

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

19

16

15

Conselleria d’Administracions Públiques

11

12

3

Conselleria de Presidència

8

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

4

Vicepresidència econòmica, de Promoció empresarial i d’Ocupació

2

Conselleria de Turisme i Esports

3

5

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

12

5

Conselleria d’Economia i Competitivitat

2

9

2

Conselleria de Salut

7

15

2

Conselleria de Família i Serveis Socials

4

6

5

Ports Illes Balears

1

1

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

3

5

5

11

3
2

11

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

4

7

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

9

17

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

3

16

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

7

11

Conselleria d’Educació i Universitat

4

16
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Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

2

11

Conselleria de Particpació, Transparència i Cultura

2

IBAVI

1

Fons de Garantia Agrària i Pesquera

1

Institut Balear de la Dona

1

Total

104

99

72

105

Mallorca

11

6

4

14

Menorca

4

4

4

7

Eivissa

14

11

14

7

Formentera

20

13

12

12

Total

49

34

34

40

Mercadal

10

18

26

20

Calvià

19

25

17

21

Ciutadella

16

10

15

4

Selva

1

11

1

Son Servera

11

7

11

10

Alcúdia

4

1

12

2

Binissalem

11

11

3

3

CONSELLS INSULARS

AJUNTAMENTS
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Muro

20

10

9

10

Sóller

6

2

2

2

Es Castell

15

2

0

Sant Antoni de Portmany

5

1

5

10

Manacor

6

5

5

8

Esporles

3

5

4

5

Sant Lluís

7

5

2

3

Inca

3

6

3

13

Ferreries

4

2

1

Alaior

7

5

6

13

Sant Josep de sa Talaia

13

11

5

6

1

2

2

2

Valldemosa
Consell

5

Campanet

1

Bunyola

2

Felanitx

1

Santanyí

6

Santa Margalida

1
1

3

1

5

3

6

4

14

3

1

3

Algaida

5

3

1

Palma

5

3

Eivissa

5

1

Migjorn gran

8

3

Maó

6

1

Campos

5
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1

4

Andratx

5

Llucmajor

2

Santa Eugènia

3

Artà

2

Santa Eularia des Riu

2

Lloseta

2

Fornalutx

1

1

3

Santa Maria del Camí
Sant Llorenç des Cardassar

1

Ses Salines
Vilafranca de Bonany

1

Porreres

3

1

Deià

1

2

Sencelles

2

Montuiri

2

Capdepera

4

Marratxi

1

Maria de la Salut

2

Alaró

3

Ariany
Banyalbufar
Búger
Escorca

1

Estellencs
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Lloret de Vistalegre
Llubí

1

Mancor de la Vall
Sa Pobla

2

Pollença
Puigpunyent
Sineu
Menorca

4

Sant Joan de Llabritja

1

Petra
Total

187

79

143

162

TOTAL INFORMES

340

212

249

307

1 2 3 4
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6. Directoris dels serveis d’informació i atenció a les dones

1 2 3 4
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Centre d’Informació
de la Dona

Centre d’Informació
de la Dona
Què és el Centre d’Informació
de la Dona ( CID )?
És un servei gratuït i especialitzat de l’Institut Balear de la
Dona que ofereix informació, orientació i assessorament
de manera presencial, telefònica o via telemàtica sobre les
següents àrees:
■

Àrea jurídica: dret civil, penal, administratiu, laboral,
justícia gratuïta, etc.

Com s’hi pot accedir
Concertant cita directament o per derivació d’algun/a professional a:
C/ d’Aragó, núm. 26 1r E - 07006 Palma
Telèfon: 971 17 89 89
O fent la consulta directament a: ibdona@ibdona.caib.es
Web: http://ibdona.caib.es
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

■

■

■

Àrea social: prestacions dels serveis socials d’atenció
primària i específics, salut, habitatge, etc.
Àrea laboral: recursos formatius-laborals de la comunitat, creació d’empreses, auto-ocupació, assetjament
laboral, etc.
Violència de gènere: com actuar davant una situació de
violència, denúncia, mesures de protecció, drets de les
víctimes i de les seves filles i fills, recursos específics de
la comunitat, etc.

Formació
Sessions informatives i/o formatives a professionals i altres
col·lectius en matèries relacionades amb la dona: recursos
específics, igualtat, normativa, etc.

Persones destinatàries
■
■

■

1 2 3 4

Dones residents a les Illes Balears
Dones víctimes de violència de gènere i/o els seus familiars
i/o amistats
Professionals dels diferents àmbits d’intervenció: social,
sanitari, docent, policial, judicial, etc.
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Altres illes
■

■

■

Eivissa: Oficina de la Dona
Telèfon: 971 19 56 07
Formentera: Punt d’Informació a les Dones
Telèfon: 971 32 12 71
Menorca: Centre Assessor de la Dona
Telèfon: Maó - 971 35 70 24
Ciutadella - 971 38 18 77

Centro de Información
de la Mujer

Centro de Información
de la Mujer
¿Qué es el Centro de Información
de la Mujer ( CID )?
Es un servicio gratuito y especializado del Instituto Balear
de la Mujer que ofrece información, orientación y asesoramiento de manera presencial, telefónica o vía telemática
sobre las siguientes áreas:
■

■

■

■

Área jurídica: derecho civil, penal, administrativo, laboral, justicia gratuita, etc.

¿Cómo se puede acceder?
Concertando cita directamente o por derivación de algún/a
profesional a:
C/Aragón, núm. 26 1ºE - 07006 Palma
Teléfono: 971 17 89 89
O haciendo la consulta directamente a:
ibdona@ibdona.caib.es
Web: http://ibdona.caib.es

Área social: prestaciones de los servicios sociales de
atención primaria y específicos, salud, vivienda, etc.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Área laboral: recursos formativos-laborales de la comunidad, creación de empresas, auto-ocupación, aco so laboral, etc.

Otras islas

Violencia de género: cómo actuar ante una situación
de violencia, denuncia, medidas de protección, derechos de las víctimas y de sus hijas e hijos, recursos específicos de la comunidad, etc.

■

■

■

Formación
Sesiones informativas y/o formativas a profesionales y otros
colectivos en materias relacionadas con la mujer: recursos
específicos, igualdad, normativa, etc.

Persones destinatarias
■
■

■

1 2 3 4

Mujeres residentes en las Islas Baleares
Mujeres víctimas de violencia de género y/o sus familiares
y/o amistades
Profesionales de los diferentes ámbitos de intervención:
social, sanitario, docente, policial, judicial, etc.
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Ibiza: Oficina de la Mujer
Teléfono: 971 19 56 07
Formentera: Punto de Información a las Mujeres
Teléfono: 971 32 12 71
Menorca: Centro Asesor de la Mujer
Teléfono: Mahón - 971 35 70 24
Ciudadela - 971 38 18 77

Servei de
Teletraducció

Servei de Teletraducció

Quins avantatges té?

Què és?

■
■

És un servei de traducció telefònica que ofereix l’Institut
Balear de la Dona a diferents serveis professionals per
facilitar l’atenció i la informació a les dones immigrants
que desconeixen els idiomes oficials de les Illes Balears.

■

■
■
■

Confidencialitat
Possibilitat de teletraducció en més de 50 idiomes
Traduccions 24 hores els 365 dies de l’any. En qualsevol
moment i en qualsevol lloc
Intèrprets professionals
Facilitat d’ús i portabilitat
Solució a les barreres lingüístiques

Garanteix la comunicació amb les dones, tant en cas
d’urgència (víctimes de violència de gènere o altres delictes)
com en l’atenció diària als serveis generals i especialitzats
(serveis socials, policia local, cases d’acollida, Centre
d’Informació de la Dona, Servei d’Assistència Psicològica,
Servei 24 hores, etc.) Quan cal, el professional que atén a
la dona sol·licita el servei de teletraducció i es connecten
amb l’intèrpret que tradueix simultàniament la conversa,
fet que elimina qualsevol tipus de barrera lingüística.
Informació:
Es presta mitjançant un telèfon mòbil dotat d’un biauricular
o d’un telèfon fix, connectat a una xarxa d’intèrprets i que
està actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

A qui s’adreça?
Les beneficiàries d’aquest servei son les dones procedents
d’altres països que desconeixen els idiomes oficials de les
Illes Balears, a través dels serveis que les atenen.

Quines prestacions ofereix?
Teletraduccions dels idiomes següents:
■

■

1 2 3 4

Tot l’any, a qualsevol hora en: anglès, francès, alemany,
xinès, àrab, romanès, berber, italià, portuguès, rus, po lonès, txec, turc, indi i búlgar.
De 8 a 18 hores, de dilluns a divendres en: japonès,
bambara, suniki, noruec, suec, finès, grec, ucraïnès,
tailandès, eslovac, wòlof, lituà, ful, holandès, honga rès, brasiler, eslovac, èuscar, croata, danès, coreà, urdú,
armeni, manding, afganès, albanès, bosnià, georgià, gallec, persa i siríac.
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Institut Balear de la Dona
C/ d’Aragó, 26-1r E
07006 Palma
Tel: 971 17 89 89
ibdona@ibdona.caib.es
http://ibdona.caib.es

Servicio de
teletraducción

Servicio de Teletraducción

¿Qué ventajas tiene?

¿Qué es?

■
■

Es un servicio de traducción telefónica que ofrece el Instituto
Balear de la Mujer a diferentes servicios profesionales para
facilitar la atención y la información a las mujeres inmigrantes que desconocen los idiomas oficiales de les Illes Balears.

■

■
■
■

Garantiza la comunicación con las mujeres, tanto en caso
de urgencia (víctimas de violencia de género u otros delitos) como en la atención diaria en los servicios generales
y especializados (servicios sociales, policía local, casas de
acogida, Centro de Información de la Mujer, Servicio de
Atención Psicológica, Servicio 24 horas, etc.) Cuando sea
necesario, el profesional que atiende a la mujer solicita el
servicio de teletraducción y se conectan con el intérprete,
que traduce simultáneamente la conversación, eliminando así todo tipo de barrera lingüística.
Se presta mediante un teléfono móvil dotado de un biauricular o de un teléfono fijo, conectado a una red de intérpretes y está activo las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿A quién se dirige?
Las beneficiarias de este servicio son las mujeres de otros
países que desconocen los idiomas oficiales de las Islas
Baleares, a través de los servicios que las atienden.

¿Qué prestaciones ofrece?
Teletraducciones de los idiomas siguientes:
■

■

1 2 3 4

Todo el año, a cualquier hora en: inglés, francés, alemán, chino, árabe, rumano, bereber, italiano, portugués, ruso, pola co, checo, turco, indio y búlgaro.
De 8 a 18 horas, de lunes a viernes en: japonés, bambara,
suniki, noruego, sueco, finlandés, griego, ucraniano, tailan dés, eslovaco, wolof, lituano, poular, holandés, húngaro,
brasileño, eslovaco, euskera, croata, danés, coreano, urdu,
armenio, mandinga, afgano, albano, bosnio, georgiano, ga llego, persa y sirio.
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Confidencialidad
Posibilidad de teletraducción en más de 50 idiomas
Traducciones 24 horas los 365 días del año. En
cualquier momento y en cualquier lugar
Intérpretes profesionales
Facilidad de uso y portabilidad
Solución a las barreras lingüísticas

Información:
Institut Balear de la Dona
C/ Aragón, 26-1º E
07006 Palma
Tel: 971 17 89 89
ibdona@ibdona.caib.es
http://ibdona.caib.es

2016 en imatges
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