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EL 2017 EN IMATGES

PARAULES DE LA CONSELLERA
La memòria de l’Institut Balear de la Dona corresponent a l’any 2017, que tenc
el plaer de presentar-vos, reflecteix la continuïtat i l’impuls d’una gran quantitat de projectes i iniciatives que conflueixen en les dues prioritats principals
de l’IBDona: l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes i l’erradicació de les violències masclistes.
L’1 de gener de 2016, l’Institut Balear de la Dona es va adscriure a la Conselleria de Presidència, amb la intenció de facilitar la coordinació i la transversalitat
de les polítiques en matèria d’igualtat. Dos anys després, podem afirmar que
estam en el camí d’assolir aquest propòsit. Les polítiques de gènere com més
va més impregnen l’acció pública, i aquesta es concep partint de la idea que,
si els problemes que afecten les dones són transversals i impliquen tota la societat, la resposta que s’hi ha de donar també ha de complir aquests requisits.
Tal com recull aquesta memòria, durant l’any 2017 s’han impulsat diversos
projectes que han nascut de la coordinació entre institucions, entitats i altres
agents socials, i que s’han duit a terme seguint els tres eixos d’actuació en
què s’emmarquen les polítiques de gènere del Govern: la conscienciació social, la prevenció i l’atenció i protecció que s’ofereix a les víctimes.
D’aquests projectes, m’agradaria destacar-ne dos que consider especialment
representatius. D’una banda, la introducció de la coeducació als centres públics de les Illes Balears, perquè els infants educats en igualtat seran els homes i les dones que convertiran la nostra societat en una societat igualitària.
I, de l’altra, les taules de coordinació que s’han creat i es continuen impulsant
a diferents municipis de les Illes Balears. Les taules són punts de trobada que
permeten la comunicació i la coordinació entre les diferents entitats i institucions implicades directament o indirecta en la lluita contra la violència de

gènere, com són els ajuntaments, els centres educatius, els centres de salut o les
forces de seguretat, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar la resposta i l’atenció
integral a les víctimes.
Aquestes i tantes altres actuacions són només una mostra de la immensa tasca
que duu a terme l’IBDona, una tasca que continuarà sent imprescindible mentre
la desigualtat entre dones i homes sigui present en la nostra societat. I és que,
malauradament, les dades demostren que la violència de gènere encara és una
xacra col•lectiva. L’any 2017, les Illes Balears varen tornar a registrar el trist rècord
estatal de denúncies per violència de gènere, amb una mitjana de quasi quinze
denúncies al dia. Durant aquest any, l’IBDona també ha atès prop de 3.200 dones
als diferents punts d’atenció que té a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Però aquesta memòria també dona testimoni d’una altra realitat. Després de l’impuls, l’any 2016, del Pacte Social contra les Violències Masclistes «ReAccionem»,
que promou el compromís efectiu de tota la societat per posar fi a les violències
masclistes, durant l’any 2017 hem continuat sent moltes les persones i entitats
que hem reaccionat contra les violències masclistes.
Per tot plegat, vull aprofitar aquest espai per agrair a tot el personal de l’IBDona
la feina que duu a terme i, així mateix, per refermar el compromís del Govern de
les Illes Balears de continuar treballant perquè la nostra societat esdevengui una
societat justa en què la discriminació i la desigualtat per raons de gènere deixin
d’existir.

Palma, octubre de 2018

Pilar Costa i Serra
Consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears
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PRESENTACIÓ DE LA DIRECTORA
En les paraules que precedeixen aquesta presentació, la consellera Pilar Costa
ha posat l’accent en els projectes més destacables duits a terme durant l’any
2017 per l’equip de l’Institut Balear de la Dona, al qual he d’agrair l’esforç fet i
el compromís mostrat amb la tasca que tenim al davant.
Conscients que ens trobam en l’època de les xarxes socials i de la comunicació immediata, l’IBDona fa un esforç continu de comunicació, a fi que la informació sobre la nostra feina es pugui consultar per mitjà dels perfils que tenim
a Facebook, Twitter i Instagram. Per a nosaltres, aquestes eines, que ens omplen d’orgull, han esdevingut molt útils no tan sols per difondre la nostra tasca,
sinó sobretot per sensibilitzar la societat i donar a conèixer tant els recursos
de què disposen les dones que pateixen violències masclistes com les accions feministes i per a la igualtat que es duen a terme a la nostra comunitat.
Ara bé, conscients també del caràcter efímer de la informació que es difon
a través de les xarxes socials, consideram que les memòries anuals, com
aquesta que teniu a les mans, continuen sent fonamentals per proporcionar a
la població, aplegada en un únic document, informació detallada i sistemàtica
sobre la tasca que duu a terme l’IBDona. Les memòries, a més, proporcionen
una perspectiva molt valuosa de l’aportació que l’Institut ha fet a la nostra
societat al llarg dels anys.
L’any passat encetava la meva presentació dient que el 2016 havia estat un
mal any per a la igualtat de dones i homes, ja que aquell any a les Illes Balears
havien estat assassinades sis dones. L’any 2017, segons les dades oficials del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i també segons les dades del
Consell General del Poder Judicial, cap dona no va morir víctima de violència
masclista a la nostra comunitat. Això no obstant, les Illes Balears varen registrar la taxa de denúncia per violència masclista més elevada de l’Estat: l’any
2017, a les Balears 96,6 de cada 10.000 dones varen presentar denúncies per

1 2 3 4

4

violència masclista. D’altra banda, els darrers cinc anys 6.527 homes han estat condemnats per violència de gènere a la nostra comunitat; d’aquests, 1.415 varen
ser condemnats l’any passat.
La filòsofa María Zambrano considera que la recerca de quelcom perdut és l’origen de la memòria. Per aquesta raó, cal que, a més de fer memòria dels projectes
i de les activitats que hem anat realitzant durant l’any, també facem memòria perquè cap de les dones que el masclisme ha matat no quedin en l’oblit: Pilar C., 41
anys (2004); Maria Isabel F., 34 anys (2004); María Josefa R., 41 anys (2005); Ana María M., 40 anys (2005); Ligia G., 38 anys (2005); Veronika K., 26 anys (2005);
Noura H., 29 anys (2006); Katarina B., 63 anys (2006); Marie Margot S., 27 anys (2006); Olimpia Ketty T., 30 anys (2007); Laura G., 28 anys (2008); Snezhana Balfdeva
C., 35 anys (2009); Anne V. M., 50 anys (2010); Juana María R., 42 anys (2010); Nuria O., 24 anys (2010); Maria Jesús R., 74 anys (2011); Josefa R., 63 anys (2012);
Soledad A., 34 anys (2013); María Luisa P., 53 anys (2013); Margalida P., 50 anys (2013); Isabel B., 47 anys (2014); Rosa María M., 45 anys (2014); Olha Y., 39 anys
(2014); Gemma V., 33 anys (2015); Lisa Jane L., 49 anys (2016); Victoria S., 19 anys (2016); Lucía P., 47 anys (2016); Xue Sandra S., 32 anys (2016); Ada Graciela B.,
34 anys (2016); Celia N., 56 anys (2016).
Aquests són els noms de les trenta dones que, des de l’any 2004, han estat assassinades a les Illes Balears a mans de les seves parelles o exparelles. Són trenta
noms que ens sacsegen i ens fan present la crueltat del masclisme.
Les persones que integram l’equip de l’IBDona hem treballat, i ho continuam fent, convençudes que només des del feminisme podem aconseguir una societat en què
la igualtat sigui una realitat, i que només amb el feminisme aquesta societat serà lliure de violències masclistes.

Som moltes i molts que reaccionam!
Palma, octubre de 2018

Rosa Cursach Salas
Directora de l’Institut Balear de la Dona
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 INSTITUT BALEAR DE LA DONA. MISSIÓ, RECURSOS
HUMANS I PRESSUPOST
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 la dona i de l’home, 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 del Servei d’Administració i Gestió Pressupostària
• Cap de secció de l’Àrea de Gestió Econòmica
• Cap de secció de l’Àrea de Personal i Assumptes Generals
• Cap de negociat
• Cinc persones titulades superiors (llicenciades en dret)
• Quatre treballadores socials
• Una titulada en grau mitjà
• Quatre auxiliars administratius
• Una ordenança
Cal destacar que la relació de llocs de feina de l’Institut Balear de la Dona s’ha completat amb la creació del Servei d’Administració i Gestió Pressupostària, un servei nou la
creació del qual es considerà necessària atesos dos factors que comporten una càrrega
administrativa i pressupostària addicional: d’una banda, la implantació de mesures derivades de l’aprovació de la Llei 11/2016, d’igualtat de dones i homes; de l’altra, l’impuls
del gran pacte polític, social i institucional contra les violències masclistes.
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Així mateix, durant l’any 2017 va caldre nomenar personal funcionari arran de l’aprovació dels següents projectes d’inversió en actiu immobilitzat immaterial:
• «Dinamització del Pacte contra les Violències Masclistes», amb el nomenament de tres educadores socials per a Mallorca, una per a Eivissa i una per a
Menorca.
• «Observatori per a la Igualtat», amb la previsió d’una tècnica superior amb els
requisits de llicenciatura o grau en sociologia o en ciències polítiques, així com
amb el títol oficial de postgrau universitari en estudis de gènere. Va ser necessari constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d’interinitat el
lloc previst en el projecte d’inversió.

Percentatge d’augment/
reducció

Any

Pressupost

2013
2014
2015
2016

2.190.800 €
2.251.502 €
2.536.544 €
2.634.590 €

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

2017

3.112.708 €

+ 18,15 %

- 14,10 %

El pressupost que la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (secció 73) assigna a l’Institut Balear de la Dona per al 2017, d’acord amb
els principis de prudència financera, contenció de les despeses i eficiència en la
gestió, es va incrementar un 18,15 % respecte de l’any anterior i reflecteix la bona
predisposició a millorar tots els serveis de l’Institut.
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1.2 PROJECTES DE LEGISLATURA
1.2.1 LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, D’IGUALTAT DE DONES I HOMES

1.2.3 LA TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT

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.

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 cap a actuacions amb objectius concrets; en especial, requereix aprofundir en les polítiques públiques en matèria d’igualtat
de dones i homes.

Durant l’any 2017 s’han anat iniciant els tràmits necessàries per crear l’Observatori per
a la Igualtat i la Comissió per a la Igualtat de Gènere.

L’Institut Balear de la Dona és l’organisme al qual correspon dur a terme la política del
Govern de les Illes Balears en matèria d’igualtat, planificar-la i coordinar-la. Això suposa la coordinació, la cooperació i la implicació necessàries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma, els consells insulars i els ajuntaments.

1.2.2 EL PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

El títol III de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, que tracta de la transversalitat de les polítiques d’igualtat, regula les mesures per integrar la perspectiva de gènere en l’actuació de les administracions públiques de les Illes Balears. En el mateix sentit, l’article 6
d’aquesta norma fa referència a la incorporació de l’informe d’impacte de gènere als
avantprojectes de llei de pressuposts, cosa que suposa una passa endavant per a la
igualtat entre dones i homes i la justícia social.

Els OBJECTIUS del Pacte Social contra les Violències Masclistes són:
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.
Durant el 2017 cal destacar les ACCIONS que han suposat la implicació de totes les
administracions i institucions i de moltes entitats, així com de la ciutadania.
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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
Vocals:
Conselleria d’Educació i Universitat
Titular: Maria Francisca Alorda Vilarrubias, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat
Suplent: Jaume Ribas Seguí, director general d’Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Titular: Isabel Castro Fernández, directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral
Suplent: Jaume Colom Adrover, secretari general
Conselleria de Salut
Titular: María José Ramos Monserrat, directora general de Salut Pública i Participació
Suplent: Benito Pròsper Gutiérrez, director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Titular: Marta Fuxà Vidal, directora general de Política Lingüística
Suplent: Miguel Gallardo Esgleas, director general de Participació i Transparència

1 2 3 4

9

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, regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís
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)
Juny: Olga Ballester Nebot (titular) i Sílvia Tur Ribas (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-Calvià)
Suplent: Dolores Sánchez Rodríguez, Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad (AMI-Calvià)
2) Titular: Catalina Salom Bauzà, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
Suplent: Rosa Penya Barceló, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
3) Titular: Dolors Alemany Palmer, Associació de Mestresses de Casa de s’Arracó i Sant Elm
Suplent: Maria Martínez Torres, Associació de Mestresses de Casa de s’Arracó i Sant Elm
4) Titular: Francisca Mas Busquets, Lobby de Dones de Mallorca
Suplent: María José Varela Pozo, Lobby de Dones de Mallorca

Durant el 2017, el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona es va reunir el 23 d’octubre, sent-ne presidenta Pilar Costa i Serra, i exercint-ne la vicepresidència la directora de l’Institut
Balear de la Dona, 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)
Per tal d’assolir un sistema d’informació que garanteixi el tractament segur i eficaç de
les dades, durant l’any 2017 s’inicià un procediment de revisió permanent d’aquesta
aplicació.
El seguiment dels expedients mitjançant l’aplicació informàtica comuna evitarà la revictimització de les dones en situació de maltractament que ja hagin estat ateses.
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c) Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de
la violència de gènere.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ SANITÀRIA DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A LES ILLES
BALEARS

d) Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

L’Institut Balear de la Dona ha participat en la definició i redacció del Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears, un protocol coordinat per
la Conselleria de Salut i que s’ha presentat durant l’any 2017. Inclou, entre altres mesures, la unificació dels informes judicials de lesions, o la figura de la persona responsable
de la implantació i el seguiment del programa per lluitar contra la violència masclista.

En aquesta convocatòria hi poden participar tots els centres docents de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Durant el curs 2017-2018 hi han participat els centres següents:

PROTOCOL CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA A LES ILLES BALEARS

Mallorca
• CEIP Robines
• IES Antoni Maura
• IES Son Ferrer
• CIFP Son Llebre
• CEPA Amanecer

L’Institut Balear de la Dona ha participat en la definició i redacció del Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes Balears, un protocol coordinat per la Conselleria de Salut. Presentat l’any 2017, se’n pot
destacar el pla de prevenció i detecció o la unificació del registre de la mutilació genital
femenina.

Eivissa
•
•
•
•

PROJECTES A CENTRES EDUCATIUS
Programa «Cap a la coeducació als centres educatius»
L’Institut Balear de la Dona, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, ha posat en marxa el programa «Cap a la coeducació als centres educatius» per al curs 2017-2018.

Projecte d’assessoria tècnica, cicle formatiu de grau superior de Promoció de la Igualtat de Gènere

Amb aquest programa es vol promoure la igualtat entre homes i dones proporcionant
als centres docents una formació que permeti consensuar, planificar i executar actuacions encaminades a treballar la coeducació com un element més dins el currículum,
amb la finalitat de dur a terme actuacions educatives per incidir en les necessitats que,
en aquesta matèria, deriven del context social i educatiu actual.

Durant el curs 2017-2018, el Centre Integrat de Formació Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat Son Llebre ha iniciat el cicle formatiu de grau superior de
Promoció de la Igualtat de Gènere.
L’IBDona, com a organisme de la Comunitat Autònoma responsable en matèria d’igualtat, ha impulsat una assessoria tècnica per ajudar a la bona execució del cicle formatiu,
donada la dificultat que implica la implantació d’un nou cicle formatiu d’un grau d’especialització i especificitat molt alt.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
a) Proporcionar eines didàctiques i metodològiques per promoure la igualtat.
b) Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
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L’assessoria tècnica treballarà juntament amb el personal docent per assessorar-lo i
acompanyar-lo a fi que puguin proporcionar a l’alumnat les competències professionals, personals i socials en temes d’igualtat establertes.

2.1.1.2 CONSELLS INSULARS I AJUNTAMENTS
ESPAIS DE DONES

Informe d’impacte de gènere de l’Avantprojecte de llei de pressuposts

Els espais de dones 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. Ja hi ha espais de dones en funcionament
a Inca i a Manacor.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix la incorporació de
la perspectiva de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s’integren
en els pressuposts de la Comunitat Autònoma mitjançant l’emissió d’un informe d’impacte de gènere sobre l’avantprojecte de llei de pressuposts.
L’anàlisi dels pressuposts amb perspectiva de gènere permet establir l’impacte diferenciat dels pressuposts públics sobre les dones i sobre els homes.

Entre els objectius d’aquests centres d’igualtat i assessorament per a les dones destaquen:

Amb els pressuposts amb perspectiva de gènere s’impulsa la transformació de les polítiques públiques a partir de les desigualtats existents entre dones i homes. Les lleis de
pressuposts han de ser un element actiu per aconseguir de manera efectiva l’objectiu
de la igualtat entre dones i homes.

•
•
•
•

L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS PER AL 2018 HA ANAT ACOMPANYAT DEL PRIMER INFORME D’IMPACTE DE GÈNERE DELS PRESSUPOSTS DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

•
•
•

Aquest primer informe ha analitzat les dades referents al capítol 1 dels serveis generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’Educació i del Servei de Salut, i 23
programes o subprogrames.

•

Ha estat un procés complex, ja que, a la necessària coordinació entre tots els organismes, s’hi ha afegit la dificultat perquè les conselleries analitzassin els programes i
subprogrames amb perspectiva de gènere, una tasca que duien a terme per primera vegada. Entenem que la consecució plena de la perspectiva de gènere en els pressuposts
és un procés, i així ens ho hem plantejat, per la qual cosa destacam les propostes de
millora que es desprenen del primer informe d’impacte de gènere de l’Avantprojecte de
llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma.

1 2 3 4

•
•

15

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, i coordinar les
diferents àrees d’intervenció, els agents socials i els organismes implicats en
el desenvolupament 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.

TAULES LOCALS DE COORDINACIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Les taules locals de coordinació i prevenció contra la violència de gènere són un instrument operatiu de treball en el qual estan representats els diferents àmbits professionals
que, dins el municipi, estan implicats directament o indirectament en la lluita contra la
violència de gènere (des de l’atenció a les dones o des de la prevenció), amb l’objectiu
de coordinar i optimitzar totes les actuacions que es duguin a terme amb aquest fi.

Felanitx
TAULES
Convocades: dues.
Acords principals:
• Crear una comissió de treball d’intervenció en violència de gènere.
• Coordinar l’actuació de prevenció de les agressions sexuals.
• Elaborar el programa del 25 de novembre.

Els municipis que tenen una taula de coordinació són Felanitx, Pollença, Son Servera,
Manacor i Calvià.
Les taules locals tenen com a objectius específics:
•
•
•
•
•
•
•

COMISSIONS DE TREBALL
• Comissió de Treball d’Intervenció en Violència de Gènere (s’ha reunit en quatre
ocasions).
• Comissió per a l’Elaboració del Protocol.

Coordinar els recursos d’atenció existents al municipi, conèixer els diferents
protocols generals d’actuació i agilitar la derivació recíproca.
Desenvolupar propostes de prevenció i coordinació conjuntes.
Millorar la detecció precoç de casos.
Millorar la protecció de les víctimes d’alt risc.
Proporcionar una atenció i una resposta àgil des de la proximitat a les víctimes
de violència.
Informar, formar i sensibilitzar professionals i ciutadania.
Visibilitzar la violència de gènere com a problema de salut pública.

RESULTATS
• Elaboració del Protocol local d’actuació i coordinació interinstitucional del municipi de Felanitx (en procés de revisió).
• Coordinació de casos de violència de gènere.
• Formacions especialitzades.
• Formacions impartides / persones formades.
• Formació en violència de gènere per als membres de la Comissió.
• Formació en violència de gènere per als serveis socials.
• Formació especifica en violència de gènere per a l’àmbit de joventut dels serveis municipals.

Les taules s’han de convocar de forma ordinària dues vegades a l’any, amb una periodicitat semestral, i de forma extraordinària quan ho acordin els seus membres.
Les taules poden posar en marxa comissions de treball per dur a terme projectes concrets. En aquestes comissions s’hi poden integrar els representants permanents que es
designin en cada cas.
Es proporciona formació especialitzada en violència masclista als integrants de les
taules i, en especial, a les persones que integren les comissions de treball. L’any 2017
han rebut formació unes vuitanta persones de diferents àmbits (policia local, centres de
salut, serveis socials, guàrdia civil, centres educatius...).
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Pollença

Manacor

TAULES

TAULES

Convocades: una.
Acords principals:
• Iniciar el treball en xarxa.

Convocades: una.
Acords principals:
• Crear una comissió de treball d’intervenció en violència de gènere.
• Intercanviar informació entre les diferents institucions.

COMISSIONS DE TREBALL
• En estudi.

COMISSIONS DE TREBALL
• En procés de constitució de la comissió. Feina prèvia amb les àrees de l’Ajuntament.

RESULTATS
• Formacions impartides / persones formades.
• Formació en violència de gènere i el tractament que s’hi ha de donar des dels
serveis socials.

Son Servera

Calvià

TAULES

TAULES

Convocades: una.
Acords principals:
• Crear una comissió de treball d’intervenció en violència de gènere.
• Crear una comissió en prevenció de violència de gènere.

Convocades: una.
Acords principals:
• Revisar el Protocol municipal de Calvià.
• Crear la Taula de Prevenció i Intervenció (actualment és més aviat una comissió).

COMISSIONS DE TREBALL
•

COMISSIONS DE TREBALL
• En procés de creació.

Comissió de Treball d’Intervenció en Violència de Gènere (s’ha reunit en una
ocasió).

RESULTATS
• Elaboració d’un protocol.
• Establiment de mecanismes de coordinació de casos.
• Formacions impartides / persones formades.
• Formació específica per als serveis socials i les institucions integrants de la
Taula en Matèria de Violència de Gènere amb perspectiva de gènere.
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2.1.1.3 ADMINISTRACIÓ ESTATAL

Conferència Sectorial de 29 de juny de 2017

Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat (22 de juny i 30 de novembre)

En les reunions de la Comissió es va tractar de les qüestions següents:

Qüestions de què va tractar:
1. Transferència de 8.700.000 € a les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla per
donar-los suport en l’exercici de les seves competències en matèria d’assistència
social integral a dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles menors,
així com per implementar plans personalitzats i mesures per millorar la coordinació en violència de gènere, i per a programes de suport a víctimes d’agressions o
abusos sexuals.
2. Facilitats a les comunitats autònomes per començar la gestió dels programes a
desenvolupar.

1.

Conferència Sectorial de 19 d’octubre de 2017

La Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat s’ha de reunir en tot cas amb caràcter previ a les reunions de la Conferència Sectorial, sense perjudici que es pugui convocar amb més freqüència a fi de reforçar la cooperació entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes en l’àmbit
de les polítiques d’igualtat.

2.

3.

4.
5.

Seguiment del Pla Integral de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Finalitats
d’Explotació Sexual 2015-2018. Informació sobre l’estat d’elaboració dels protocols autonòmics aprovats en desenvolupament del Protocol marc de protecció de
víctimes de tràfic d’éssers humans. Actualització de la Guia de recursos. Campanyes de sensibilització contra el tràfic d’éssers humans.
Necessitat d’incrementar les actuacions per prevenir la mutilació genital femenina.
Existència de protocols d’àmbit autonòmic. Convocatòria de subvencions per un
import de dos milions d’euros.
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. S’han presentat un total de 647 propostes classificades en set eixos: coordinació/treball en xarxa, assistència/protecció de les víctimes, sensibilització/prevenció, formació, millora del coneixement,
propostes normatives i dotacions pressupostàries.
Informació sobre campanyes i actuacions de sensibilització, conscienciació i prevenció en violència de gènere.
Informació sobre el programa «Desafío mujer rural (2017-2018)».

Qüestions de què va tractar:
1. Transferència de 2.000.000 € a les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla
per afermar-les en l’exercici de les seves competències per al suport a víctimes
d’agressions o abusos sexuals.
2. El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere: internament, des dels ministeris,
ja s’ha iniciat el procés de diàleg amb les comunitats autònomes. Amb aquesta finalitat, s’ha format un grup de treball per analitzar específicament cadascuna
de les mesures del Pacte que afecten les comunitats autònomes amb la finalitat
d’identificar els calendari d’aplicació i l’impacte pressupostari que té cadascuna
d’aquestes mesures en l’àmbit autonòmic.
Conferència Sectorial de 27 de desembre de 2017
Qüestions de què va tractar:
1. Aprovació de la constitució de diversos grups de treball entre la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i les comunitats autònomes per a l’estudi, l’anàlisi
i l’establiment de procediments per implantar les més de 200 mesures que contenen els informes aprovats en l’àmbit parlamentari.
2. El desenvolupament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que implica la
modificació de diverses normes amb la finalitat d’ampliar el concepte de violència
de gènere per donar-hi cabuda a altres formes de violència sobre la dona i per incloure-hi com a víctimes de violència de gènere les mares els infants de les quals
hagin estat assassinats com a conseqüència d’aquesta violència.
3. La ministra es compromet a disposar de 200 milions d’euros durant el primer trimestre de l’any 2018 de la manera següent: 20 milions d’euros per a les entitats
locals, 80 milions per a l’Administració estatal i 100 milions per a l’Administració
autonòmica.

Les conferències sectorials són òrgans de trobada, deliberació i cooperació entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes. Durant l’any 2017 es varen
convocar tres conferències sectorials, els principals acords de les quals s’exposen a
continuació:
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Ple de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona
(30 de març i 31 de maig de 2017)
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, en l’article 30.1, integrat en el títol III (relatiu a la tutela institucional), crea l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, un òrgan col·legiat interministerial al qual correspon l’assessorament, l’avaluació, la col·laboració institucional i
l’elaboració d’informes i estudis i propostes d’actuació en matèria de violència de gènere. Està adscrit a la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat a través de la
Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (8 de novembre de 2017)
Després de mesos de feina, el 13 de setembre de 2017 el Ple del Senat va aprovar, per
unanimitat, l’Informe de la Ponència d’Estudi per a l’Elaboració d’Estratègies contra la
Violència de Gènere.
Per la seva banda, el Congrés, en la sessió plenària del 28 de setembre de 2017, va
aprovar sense cap vot en contra l’Informe de la Subcomissió per a un Pacte d’Estat en
Matèria de Violència de Gènere.

Qüestions de què va tractar:
1. Increment de les dotacions pressupostàries per erradicar la xacra de la violència
de gènere.
2. Proposta de constitució d’un grup de treball dins l’Observatori, obert, a més dels
membres de l’Observatori, a totes les comunitats autònomes i a la societat civil.

Les mesures incloses en els informes esmentats s’enfocaran en els eixos següents:
1. El foment de les accions de sensibilització de la societat i de la prevenció de la
violència de gènere.
2. La millora de la resposta institucional a les víctimes de violència de gènere, a través
de la coordinació i la feina en xarxa.
3. La millora de l’assistència, ajuda i protecció que s’ofereix a les dones víctimes de
violència de gènere i als seus fills i filles.
4. L’assistència i protecció dels menors.
5. L’impuls de la formació dels diferents agents per garantir la millor resposta assistencial.
6. La millora del coneixement.
7. L’adopció de les modificacions legislatives.
8. La visualització i atenció d’altres formes de violència contra les dones.
9. El compromís econòmic amb les polítiques destinades a erradicar la violència sobre les dones.
10. El seguiment del Pacte d’Estat.

Fòrum d’Organismes d’Igualtat (25 d’abril 2017)
El Fòrum d’Organismes d’Igualtat és un espai de coordinació entre l’Institut de la Dona
i per a la Igualtat d’Oportunitats i els organismes per a la igualtat de les comunitats
autònomes. En concret, es constitueix amb aquests fins:
1. Establir un espai de coordinació de les activitats que s’han de dur a terme en el període de programació 2014-2020, en el qual els organismes per a la igualtat tenen
un paper preponderant com a garants de l’aplicació transversal del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
2. Servir com a instrument de concertació, capacitació i assessorament mutu, que
permeti crear les sinergies necessàries per aconseguir la implantació de la perspectiva de gènere en les intervencions dels fons.
3. Millorar els resultats de les actuacions cofinançades pels fons mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les actuacions.
Per complir aquests objectius, el Fòrum es reuneix segons sigui necessari.
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PROGRAMES EN COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS (IMIO)
L’any 2017, 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 Ada.
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 general.
Els tallers es fan en coordinació amb les comunitats autònomes i estan cofinançats pel Fons Social Europeu.
L’any 2017 s’han organitzat dos tallers a les Illes Balears, amb la col·laboració de l’Espai de Dones d’Inca de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca i dels ajuntaments de Binissalem i d’Inca:

Illa

Data

Dones participants

MALLORCA (Binissalem)

13/06/2017

18

MALLORCA (Inca)

14/06/2017

7

El Programa Ada Formació en TIC en l’Àmbit Educatiu desenvolupa una sèrie d’activitats a centres educatius amb la finalitat de promoure l’interès de les nines i joves en les branques
tecnològiques d’estudi. El programa planteja la vida d’Ada Byron com a fil conductor en el desenvolupament de les activitats, en un procés gradual de motivació i descobriment que
segueix les passes d’Ada des de la seva infantesa fins les seves aportacions al món de la tecnologia i de la informàtica. Mitjançant l’experimentació, el diàleg i la creativitat es pretén
que l’alumnat comprengui qüestions bàsiques de la tecnologia i sigui protagonista dels seu propi procés d’aprenentatge.
L’any 2017 s’han organitzat dos tallers al CEIP Rafal Vell de Palma amb alumnes de 6è de primària. S’ha comptat amb la participació d’una tecnòloga de les Illes Balears.
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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 representants 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:
• 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.
• 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.
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 itinerant a les comunitats autònomes que formen part de la Xarxa.
L’any 2017, l’Institut Balear de la Dona va participar en el XIII Ple de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat, que va tenir lloc a Pamplona els dies 25 i 26 de maig, i en el XIV Ple de la Xarxa de
Polítiques d’Igualtat, que es va fer a Càceres els dies 26 i 27 d’octubre.

2.1.1.4 ALTRES INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS
En l’àmbit autonòmic, la directora forma part dels organismes següents:
•

Comissió de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural.

•

Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears.

•

Mesa de l’Habitatge.

•

Consell d’LGTBI.
XII Ple de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat
(Pamplona, maig de 2017).
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XIV Ple de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat
(Càceres, octubre de 2017).

2.1.2 ÀMBITS D’ACTUACIÓ

•
•
•

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.

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. Convé aclarir que es considera que s’usa un llenguatge
sexista quan s’utilitzen expressions del llenguatge i de la comunicació humana que
invisibilitzen les dones, les subordinen o les estereotipen. La causa de l’ús sexista del
llenguatge no es troba en la llengua, que en si no és sexista, sinó en l’ús discriminatori
que les persones o entitats en fan, que relega el paper de les dones a un segon pla supeditat a la funció que, des del punt de vista androcèntric, la comunitat atribueix al sexe
femení. Tot això, sense transgredir les normes gramaticals, i amb la finalitat també de
sensibilitzar el personal de l’Administració i familiaritzar-lo amb els recursos d’ús no
sexista de la nostra llengua.

Des del mes de setembre de 2007, de conformitat amb l’article 7.g) de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona, l’Institut Balear de la Dona ha emès informes sobre
l’impacte de gènere dels projectes de disposicions normatives que elaboren les diferents administracions.
La nova Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, deroga la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona; en l’article 5 recull l’obligació d’incorporar un informe
d’avaluació d’impacte de gènere en els procediments 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.

En segon lloc, es revisa la part dispositiva de la disposició, amb l’anàlisi i la diagnosi
de la situació de les dones i dels homes en l’àmbit regulat per la proposta, a través
de dades descriptives sobre la situació d’homes i dones en aquest àmbit, l’anàlisi de
la problemàtica específica per a les dones —amb la valoració dels factors o variables
socials concurrents i de la incidència que tenen en la norma—, i la comprovació de la
pertinença en relació amb el gènere.

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.

Si escau, els resultats obtinguts s’acaben plasmant en l’informe amb la finalitat de millorar i perfeccionar la norma, i de corregir els possibles efectes negatius abans de prendre les decisions, a través de propostes de millora i recomanacions. En resum, respecte
de la revisió de la part dispositiva de la proposta, es poden distingir tres fases:

L’estructura dels informes d’impacte de gènere la fixen les guies comunitàries sobre
l’elaboració dels informes d’impacte de gènere. La finalitat és valorar l’esborrany que és
l’objecte de l’informe i fer-ne una prospecció, per verificar si en el moment de planificar
les mesures que conté la disposició s’ha tingut en compte l’impacte que tindran en els
homes i en les dones. En els informes també es proposen millores que es consideren
necessàries perquè la disposició tengui en compte la perspectiva de gènere i, per tant,
per anar aplicant la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat balear. Es
tracta, en definitiva, d’una millora substancial en la qualitat de la producció normativa.
Els informes d’impacte de gènere s’estructuren en tres parts:

1 2 3 4

Revisió del llenguatge que s’empra en la proposta.
Revisió de la part dispositiva de la proposta.
Propostes de millora i recomanacions.

•
•
•
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Fase prèvia: anàlisi i diagnosi de la situació de les dones i els homes en l’àmbit
regulat per la proposta.
Fase intermèdia: comprovació de la pertinença en relació amb el gènere.
Fase final: propostes de modificació, mitjançant accions positives (mesures
de conscienciació, de promoció, de discriminació en sentit ampli) o accions de
discriminació positiva.

Evolució del nombre d’informes d’impacte de gènere emesos. Comparació històrica
(2015-2017) per entitat sol·licitant:
Consells insulars

Administració autonòmica

Ajuntaments
129

154

143

Llenguatge i part dispositiva

Llenguatge

Part dispositiva

Sense recomanacions

129

122

122
125
105

83

77

75

62

72

70
40
40

34

37

39
18

5

2015

2016

2015

2017

•
•
•

Informes d’impacte de gènere que contenen propostes de modificació del llenguatge utilitzat, així com propostes de millora i recomanacions en la part dispositiva (62).
Informes d’impacte de gènere que només contenen propostes de modificació
del llenguatge utilitzat (122).
Informes d’impacte de gènere que només contenen propostes de millora i recomanacions en la part dispositiva (9).
Informes d’impacte de gènere que consideren que la norma no implica desigualtat amb relació a la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones,
o es positiu respecte de les polítiques d’igualtat (39).

1 2 3 4

2017

Per tant, dels 232 informes d’impacte de gènere emesos l’any 2017, 193 contenen
propostes de modificacions referides al llenguatge emprat, propostes de millora o
recomanacions en la part dispositiva, o bé ambdues coses.

Els informes emesos es poden classificar en:
•

2016

9

D’aquestes xifres podem deduir que la revisió de les disposicions normatives des
de la perspectiva de l’impacte de gènere és del tot necessària, atès que, en gairebé
el 83 % de les disposicions sobre les quals ha emès un informe, l’Institut Balear de
la Dona ha assenyalat recomanacions de millora en el llenguatge o propostes de
millora o recomanacions perquè es tenguin en compte en la part dispositiva.
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2.1.2.2 ASSESORIA TÈCNICA EN IGUALTAT

2.1.2.3 FORMACIÓ

L’Institut Balear de la Dona proporciona assessorament en matèria d’igualtat en l’aplicació dels fons europeus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Subvencions nominatives a la UIB
Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

Com a organisme competent en matèria d’igualtat a les Illes Balears, l’Institut Balear
de la Dona col·labora per garantir l’aplicació del principi d’igualtat i no discriminació als
fons europeus. Participa en els comitès de seguiment que es convoquen, assisteix a les
reunions necessàries, i revisa i avalua els documents que es generen.

L’Institut Balear de la Dona ha signat dos convenis amb la Universitat de les Illes Balears, un dels quals té per objecte mantenir la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere. L’activitat duita a terme ha consistit en el manteniment, en l’oferta global d’estudis
de postgrau per a l’any 2017, del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de
la Violència de Gènere, de caràcter interdepartamental i semipresencial, concretament
el desenvolupament de l’assignatura optativa Seminari d’Actualització en Polítiques
d’Igualtat, de cinc crèdits ECTS, adreçada a alumnes del Màster i a la resta de la comunitat educativa.

Cal destacar, dins l’any 2017, l’organització d’una jornada formativa a càrrec de l’Institut
de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats amb el títol «La incorporació de la perspectiva de gènere a les actuacions cofinançades per fons comunitaris», que es va fer el 26
de juliol amb un gran èxit d’assistència.
Els continguts de la jornada varen ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

S’han divulgat treballs referits a la violència de gènere i a les polítiques d’igualtat per
mitjà de la coedició, amb Edicions UIB, de dues col·leccions: «Treballs Feministes» i
«Materials Didàctics per la Coeducació i la Prevenció de la Violència de Gènere». S’ha
publicat un número anual de cadascuna d’aquestes col·leccions.

La igualtat com a valor social. Conceptes bàsics: teoria sexe–gènere. Socialització
diferenciada.
Legislació espanyola i autonòmica garant del principi d’igualtat entre dones i homes.
Metodologia per a la incorporació de la perspectiva de gènere.
Estratègia dual: accions positives; transversalitat de gènere (gender mainstreaming)
Eines per a la transversalitat de gènere.
La transversalitat de gènere en la programació del Fons EIE.
La transversalitat de gènere en la implantació, el seguiment i l’avaluació dels programes operatius.
La millora de la qualitat dels resultats a partir de la incorporació de la perspectiva
de gènere en les actuacions cofinançades.

1 2 3 4
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Alumnes en pràctiques

UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE

Durant el 2017, tres alumnes del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de
la Violència de Gènere han realitzat satisfactòriament el pràcticum, respectivament, a
l’Institut Balear de la Dona, 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 al casal de
les Dones.

L’altre conveni ha consistit en una subvenció
nominativa destinada a la XVIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, que va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma de l’11 al 14 de juliol de
2017, amb la col·laboració de l’Institut Balear de
la Dona. L’IBDona anualment signa un conveni
instrumental en el marc d’una subvenció nominativa per a l’organització de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

Així mateix, l’any 2017 una estudiant del grau de Psicologia de la UIB ha realitzat el
pràcticum satisfactòriament 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 estudiant del Màster en Criminologia de la Universitat Internacional de València va fer les
pràctiques externes a les oficines centrals de l’IBDona a Palma. D’altra banda, el Casal
Ariadna va acollir dues alumnes d’Educació Social en pràctiques.

L’objectiu de la Universitat d’Estiu d’Estudis de
Gènere en els darrers temps, particularment a
partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és disposar d’eines per
conèixer l’estat de la qüestió en matèria d’igualtat i poder valorar els avanços assolits i les
mancances que encara han de ser resoltes.

ACCIONS FORMATIVES REBUDES (FORMACIÓ INTERNA REBUDA PEL PERSONAL DELS SERVEIS DE L’IBDONA)
El personal del Servei 24 Hores, d’atenció social i acompanyament a les dones que pateixen violència de gènere, ha rebut la formació següent:
•

La consellera de Presidència i la directora de l’IBDona varen participar en la inauguració
del curs, juntament amb el rector de la Universitat de les Illes Balears i la codirectora de
la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. Així mateix, la directora de l’IBDona va participar en la taula rodona «Feminisme als partits polítics?».

A més, han assistit a les activitats formatives següents:
•
•
•
•
•

En el marc de la Càtedra s’han finançat dos concursos: un concurs de curtmetratges
amb continguts referits a la violència de gènere i un altre segon concurs d’activitats
de prevenció de la violència de gènere desenvolupades a institucions educatives no
universitàries.

1 2 3 4

La violència de gènere: concepte i abordatge des dels serveis socials.

•
•
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III Jornades de Salut i Gènere.
El procés judicial de VG en dones immigrants.
I Jornada de Formació en Delictes d’Odi.
Aproximació a la MGF i atenció psicosocial a dones.
Jornada «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb
víctimes de violències masclistes».
I Jornades sobre Prostitució.
Introducció a la identificació de menors víctimes de tràfic d’éssers humans.
Menors en situació d’explotació sexual.

Alumnes en pràctiques

ACCIONS FORMATIVES IMPARTIDES

El personal del Servei d’Assistència Psicològica ha rebut la formació següent:
•
•
•
•

CURSOS

Psicopatologia, avaluació i intervenció en el trastorn límit de personalitat.
Influència lateral.
Mutilació genital femenina.
Curs de prevenció riscs laborals.

Curs L’atenció professional a les víctimes de violència de gènere
Del curs L’atenció professional a les víctimes de violència de gènere, de caràcter semipresencial i una durada de 50 hores, se’n varen fer dues edicions: la primera es va impartir en dues ocasions a Palma i la segona es va impartir a Palma, Inca, Maó i Eivissa.

A més, han assistit a la XVIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere i a la vuitena edició
del Seminari sobre explotació infantil FAPMI-ECPAT i RANA. A més, tot l’equip ha rebut
una sèrie de supervisions externes.

El curs s’adreça a personal procedent de tots els àmbits professionals que intervenen
en els casos de violència de gènere a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’equip de professionals del Casal Ariadna han rebut la formació següent:
•
•
•
•

A les diferents edicions del curs hi ha assistit un total de 174 alumnes de les àrees
d’intervenció, serveis socials, educació, salut, forces de seguretat, judicial i laboral. Cal
destacar la formació de grups heterogenis dins l’aula amb una representació dels diferents àmbits professionals, amb un màxim de cinc persones per àmbit.

Relació d’ajuda: zona de confort.
Efectes de la violència de gènere en els menors.
Habilitats directives.
La seguretat de les dones (violència de gènere).

Participants en el curs segons l’àmbit del qual procedeixen

A més, han assistit a les activitats formatives següents:
•
•

Jornada «Assistència psicològica a dones víctimes de violències masclistes».
Jornada «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb
víctimes de violències masclistes».

El personal de l’IBDona ha rebut la formació següent:
•
•
•

Capacitació tècnica per a l’impuls i el disseny de programes d’igualtat d’oportunitats.
Incorporació de la perspectiva de gènere en els pressuposts autonòmics.
Elaboració de pressuposts amb perspectiva de gènere.
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Menorca

Palma

Inca

Eivissa

Educació

6

15

5

7

Total
33

Forces de seguretat

9

14

6

5

34

Judicial

2

14

3

1

20

Laboral

2

11

4

5

22

Salut

1

13

5

2

21

Serveis Socials

9

17

9

9

44

Total general

29

84

32

29

174

Curs: El personal docent com a agent de coeducació

TALLERS D’IGUALTAT I DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El darrer trimestre del 2017, 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 següents:
• Impulsar la figura de l’agent de coeducació als centres educatius facilitant eines i estratègies d’actuació.
• Assentar la igualtat en el currículum educatiu per tal d’educar en igualtat.
• Proporcionar eines i recursos al professorat per al foment de l’educació en
igualtat.
• Que professors i professores passin a ser agents actius i transformadors de
les pràctiques sexistes que es produeixen en el marc educatiu actual.
• Prevenir la violència de gènere i qualsevol tipus de discriminació al centre educatiu.
• Reduir les bretxes de gènere (segregació horitzontal per sexe...) detectades en
l’àmbit educatiu.

Taller de prevenció de la violència de gènere
Data: 2 de febrer
Lloc: Inca
Participants: grup d’FP
Tallerde
deprevenció
prevencióde
delalaviolència
violènciade
degènere
gènere
Taller
Data: 3 de març
Lloc: Llubí
Participants: centre de joves
Tallerd’igualtat
d’igualtat
Taller
Data: 5 i 7 d’abril
Lloc: CC Es Liceu Francès (Palma)
Participants: alumnes de primària

Es tracta d’una activitat formativa semipresencial, de 30 hores de durada, dirigida a
personal docent d’educació primària i secundària de les Illes Balears, especialment a
les persones nomenades agents de coeducació dels centres, a les coordinadores de la
comissió de convivència o d’igualtat i als membres d’aquesta comissió.

Tallerde
deprevenció
prevencióde
delalaviolència
violènciade
degènere
gènere
Taller
Data: 7 d’abril
Lloc: Institut de sa Pobla
Participants: grup d’FP

Hi han participat 118 persones, de les quals 63 han acabat satisfactòriament la formació.

Tallerd’igualtat
d’igualtat
Taller
Dates: 5, 7, 12 i 19 de maig
Lloc: IES Emili Darder (Palma)
Participants: quatre cursos de 1r d’ESO i quatre cursos de 2n d’ESO

El curs s’ha impartit a Palma, Inca, Maó i Eivissa.

Tallerde
deprevenció
prevencióde
delalaviolència
violènciade
degènere
gènere
Taller
Dates: 14, 27 i 29 de setembre i 23 d’octubre
Lloc: Deixalles Felanitx, Palma i Inca
Participants: persones usuàries del Programa d’Inserció Sociolaboral del Grup d’Orientació Laboral (GOL) de la Fundació Deixalles

Participants que han obtingut el certificat
Palma

13 de 30

43,4 %

Inca

19 de 30

63 %

Maó

11 de 28

39 %

Eivissa

20 de 30

67 %

Total de participants que han obtingut el certificat

63 de 118

53,4 %

Total de localitats de residència

1 2 3 4

Tallerde
deprevenció
prevencióde
delalaviolència
violènciade
degènere
gènere
Taller
Dates: 18, 19 i 20 d’octubre
Lloc: IES Port d’Alcúdia
Participants: dos cursos de 1r d’ESO i dos cursos de 2n d’ESO
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FORMACIÓ ADREÇADA A ALTRES PROFESSIONALS, JORNADES I SEMINARIS
Jornada «Violència sexual contra les dones: l’abordatge des dels diferents àmbits professionals»
Es va celebrar dia 3 de juliol de 2017 a l’Hospital Can Misses, d’Eivissa, en connexió
per videoconferència amb l’Hospital de Formentera. Durant les sis hores i mitja que va
durar la jornada, s’hi va tractar dels temes següents:
•
•
•
•
•

La realitat de la violència sexual: informació bàsica sobre la temàtica de la
violència sexual i de gènere.
La situació de les víctimes davant aquest tipus de violència.
Desenvolupament d’estratègies d’intervenció: la importància del desenvolupament de mecanismes per minimitzar la victimització secundària.
La cooperació i coordinació amb els serveis corresponents.
Bones pràctiques en l’atenció a víctimes de violència sexual.

Hi varen participar un total de 48 persones de diferents àmbits professionals: sanitari,
policies, educació, inserció sociolaboral, agents d’igualtat...
Activitat formativa «La violència de gènere: concepte i abordatge des dels serveis socials»
Data: 19 maig de 2017
Lloc on es va impartir: Serveis Socials de Manacor
Participants: personal dels Serveis Socials i policies locals
Impartida pel Servei 24 Hores
Activitat formativa «Igualtat i prevenció de la violència de gènere»

Sessió presencial curs: l’atenció profesional a les víctimes de violència de gènere

Data: 27 de setembre de 2017
Lloc: Fundació Deixalles
Participants: professionals del Programa d’Inserció Sociolaboral del Grup d’Orientació
Laboral (GOL) de la Fundació Deixalles
Impartida pel Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere
i als seus fills i filles

1 2 3 4
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2.2 ACTUACIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL
2.2.1 FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Activitats d’exercici físic i hàbits per una vida saludable:

2.2.1.1 EL CASAL DE LES DONES

Pilates; sòl pelvià; reiki; ioga; gimnàstica especialitzada en molèsties reumàtiques.

El Casal de les Dones és un espai de participació i trobada de dones, un camí per millorar la seva qualitat de vida, per impulsar i promoure la participació de les dones i afavorir el seu protagonisme i la seva integració en tots els àmbits, mitjançant activitats
formatives i recreatives en els camps social, polític, cultural i recreatiu.

Tertúlies:
Amb professionals: Francesca Salvà (professora de la UIB); María Dolores Varela
(religiosa i psicopedagoga).

El Casal de les Dones és la seu social de les associacions següents: 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.

Amb associacions: AFAMON; A Mallorca Volem Acollir i Creu Roja; Associació
Brilla amb la Teva Llum; Futbol per a la Igualtat.
Activitats relacionades amb les diades internacionals:
Dia Internacional de les Dones
Dia Mundial de la Salut
Dia Internacional de l’Amistat
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Entre les principals iniciatives i activitats formatives que s’hi han duit a terme l’any
2017 destaquen les següents
Formació en matèria d’igualtat i prevenció de la violència de gènere:

Activitats externes:

Xerrades:
«Històries de tràfic, explotació i prostitució»
«Diversitat sexual i de gènere»
«La prostitució com a forma d’exclusió social»
«Descarreguem la motxilla de prejudicis»
«Conciliació familiar»
«Autoestima»
«Sexualitat sana»
«Sexualitat femenina»
«Futbol per a la igualtat»
«Mites assumits de la violència masclista»
«Repensem les nostres relacions des del feminisme»
«La ciutadania contra la violència de gènere»

Ruta de l’arxiduc
Sona la banda
Palma en temps de corsaris
Mercat de Sineu
Palma seu d’institucions
S’Albufera
Aula de la Mar
Visita al jardins de Marivent
Visita a les terrasses de la catedral
Visita al Parlament
Visita al Museu Històric Militar de Sant Carles
Visita al Museu Es Baluard
Visita al Palau de Congressos
Visita al Castell de Bellver
Visita al Solleric
Fira del Dijous Bo
Passejam pel Modernisme
Visita als pessebres de Palma

Tallers:
Autoestima sexual
Coeducació i violència de gènere
Relacions sexuals igualitàries
Noves masculinitats
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2.2.1.1 SUBVENCIONS
Dins el concepte actual d’estat social i democràtic, les administracions públiques es
proposen accions de foment com una de les formes habituals d’actuació per dur a terme les seves finalitats i aconseguir el compliment dels seus objectius. Entre aquestes
accions de foment les subvencions es consideren un instrument eficaç per promoure la
participació i el desenvolupament de la societat.

2.2.2 SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2017, aprovat per un acord del Consell de Govern de dia 3 de febrer de 2017, inclou
la línia de subvencions següent:

Durant la setmana del 25 de febrer a l’1 de març de 2017 es varen fer activitats infantils,
com contacontes i tallers sobre coeducació, al passeig de Sagrera de Palma i a les biblioteques de Menorca, Eivissa i Formentera. Així mateix, a Mallorca es varen oferir les
converses «Cultura més igualitària» i «Dones i comunicació».

2.2.2.1 ACTES COMMEMORATIUS DE DIADES I CAMPANYES INSTITUCIONALS
DIADA DE LES ILLES BALEARS (1 de març de 2017)

Direcció general o entitat: Institut Balear de la Dona

L’oficina mòbil del Pacte Social contra les Violències Masclistes es va instal·lar al passeig de Sagrera de Palma, perquè tothom qui volgués s’hi pogués adherir i mostrar el
compromís per la igualtat. També hi va haver parades de l’IBDona a Menorca, Eivissa i
Formentera.

Descripció: subvencions per a entitats sense finalitat de lucre per finançar projectes de foment i de suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Objectius i efectes: promoure projectes destinats a donar suport al moviment
associatiu que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes o adreçats a erradicar la violència contra les dones.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (8 de març de 2017)

Cost: 75.000 €

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.

Amb data 2 de setembre de 2017 es publicà, per primera vegada des del 2009, una resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona per la qual s’aprova la convocatòria
de subvencions en matèria d’accions de foment de l’associacionisme i de suport a la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes per a l’any 2017.

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.

En el marc d’aquesta convocatòria, les accions que són susceptibles d’ajut són les incloses en aquests dos programes:
a) Programes adreçats a donar suport a l’associacionisme i a la participació
sociocultural de les dones (modalitat A).
b) Programes adreçats a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (modalitat B).

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.

L’import total destinat a la convocatòria va ser de 75.000 €, distribuït entre les modalitats d’ajut previstes de la manera següent:
Modalitat A: un import màxim de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).
Modalitat B: un import màxim de 50.000 € (cinquanta mil euros).
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El programa que es va dur a terme implicava diverses conselleries o departaments del
Govern:
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

«Músiques: sons, ritmes i dones», concert organitzat pel Consolat, la Conselleria de Presidència i l’IBDona.
III Jornada de Salut i Gènere de les Illes Balears, organitzada conjuntament
per la Conselleria de Salut (Direcció General de Salut Pública i Participació) i
l’IBDona.
La princesa que feia llaüts, un conte per a la igualtat creat en el marc de Reacció. Pacte Social contra les Violències Masclistes, promogut per l’IBDona. Activitat adreçada a escoles i biblioteques públiques, amb material per treballar
la igualtat.
«La dona pagesa», taula rodona amb dones pageses que varen explicar les
seves diferents experiències i com hi ha influït el fet de ser dones.
«Dones i tecnologia: una ambiciosa minoria absoluta», xerrada organitzada per
la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
«El paper de la dona a les primaveres àrabs», xerrada impartida per Awatef
Ketiti en el marc del cicle «Altres veus, altres realitats» i organitzada per la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
«Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria», exposició organitzada per
l’IBDona.
«Volem pa i també roses», jornada organitzada per la Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
en el marc de l’exposició «Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria»,
organitzada per l’IBDona.
Presentació del vídeo Jo sí, i tu?, activitat organitzada per l’IBDona en què es
va presentar un vídeo per a les xarxes en el qual dones que ocupen llocs de
feina o tenen professions que encara no és habitual, en la nostra societat, que
exerceixin dones, fan visible la desigualtat.
Actes promocionals relacionats amb el Pacte Social contra les Violències
Masclistes a Calvià (25 de març), a l’estadi del Reial Mallorca (partit dedicat
a la lluita contra les violències masclistes l’11 de març) i a Son Sardina (el 18
de març).

Cartell convocatoria manifestació per part del
moviment feminista de Mallorca

L’IBDona va participar a les diverses manifestacions que varen tenir lloc a les Illes Balears amb motiu del Dia Internacional de la Dona i va donar suport a les reivindicacions
que es fan a escala mundial.
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Concert: Sons, ritmes i dones

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
(25 de novembre de 2017)

La divisió per àmbits i per illes va ser la següent:
ÀMBIT PROFESSIONAL (217 respostes)

Es va dur a terme un ampli ventall de propostes dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears, amb activitats i actes al voltant d’aquesta data reivindicativa,
com exposicions fotogràfiques, taules informatives, projeccions de pel·lícules i documentals, teatre, tallers, col·loquis, etc.

14,7%

Els dies 28 i 29 de novembre de 2017 es va celebrar arreu de les Balears, per mitjà
del sistema de videoconferència, la jornada «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes», amb els objectius
següents:
•

•
•
•
•

•

35,9%

Dotar les professionals i els professionals que intervenen amb víctimes de
violència masclista des de diferents àmbits (judicial, laboral, educatiu, de serveis socials, de salut i de seguretat) d’estratègies i eines per a la prevenció, la
detecció i la intervenció.
Conèixer les bones pràctiques que es duen a terme en diferents serveis i àmbits d’intervenció.
Conèixer els diferents espais i estructures de coordinació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Crear un espai perquè els professionals i les professionals es puguin interrelacionar de manera directa amb els recursos que utilitzen en la seva feina diària.
Arribar a professionals dels àmbits laboral, judicial, educatiu, de serveis socials, de salut i de seguretat, especialment si intervenen en la prevenció i en
qualsevol fase del procés en què es pot trobar immersa una víctima de violència masclista, i a altres professionals amb interès per la matèria.
Destacar la importància de la participació de les xarxes de coordinació de totes
les institucions, juntament amb les taules de coordinació municipals, per millorar l’eficàcia en la prevenció i la intervenció en tots els àmbits.

18,4%

LLOC ON ASSISTIRÉ A LA JORNADA (217 respostes)

11,5%

HOSPITAL SON LLÀTZER (PALMA)
HOSPITAL MATEU ORFILA (MAÓ)
HOSPITAL CAN MISSES (EIVISSA)
HOSPITAL DE FORMENTERA
(SANT FRANCESC XAVIER)

78,8%

Si agrupam les dades per sexe, comprovam que, del nombre total d’assistents, 283
eren dones (el 88,7 % del total), 35 eren homes (11 %) i una persona s’incloïa en l’opció
altres identitats (0,3 %).
L’avaluació de la jornada va ser bastant positiva. Alguns aspectes de la jornada que
s’han valorat positivament són:
1.
2.
3.
4.
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Les ponents, la seva professionalitat i la claredat en l’explicació, així com la varietat
d’àmbits professionals. Cal destacar la conferència inaugural, amb Nuria Varela.
La transversalitat, el caràcter interinstitucional i interdisciplinari, i el fet de presentar projectes d’arreu de les Illes Balears i de diferents comunitats autònomes.
L’organització, l’adequació del temps al programa i la convocatòria.
L’oportunitat d’intercanvi i la presentació de noves iniciatives.

2.2.2.2 PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

FACEBOOK

La directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach Salas, va tenir una participació
molt activa a la televisió i la ràdio autonòmiques (IB3), a ràdios locals (com la de Formentera, la d’Artà, a Canal 4...) i a la premsa (Diario de Mallorca, Última Hora, El País), a
través d’entrevistes i fotografies que se li varen fer al llarg de tot l’any 2017.

El mes de desembre de 2017 es varen registrar, de mitjana, les dades següents:
•
•
•

2.2.2.3 XARXES SOCIALS

Un abast mitjà mensual aproximat de 175.000 visitants i una interacció de
4.000 persones.
El nombre de persones seguidores arribava a 3.700.
Si diferenciam per sexes el perfil de les persones a les quals els agrada la pàgina, observam que, sobre el conjunt, el 83 % són dones. Podem destacar que,
entre les persones de més de 65 anys, el percentatge d’homes augmenta gairebé fins al 50 %, mentre que el percentatge més baix d’homes el trobam en el
grup de persones que tenen entre 18 i 24 anys

El mes d’agost de 2017 ja s’havia formalitzat un contracte per a la prestació del servei
de la gestió de les xarxes socials de l’IBDona, la qual cosa ha suposat una millora qualitativa important.
Les xarxes socials són una eina imprescindible i molt potent per arribar a una gran part
de la societat, per promoure la sensibilització, compartir informació i donar publicitat a
jornades, actes o cursos que es duguin a terme en l’àmbit de la igualtat i la lluita contra
les violències masclistes. La repercussió que han tingut ha estat tot un èxit per a l’IBDona

Exemple de publicació a Facebook
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INSTAGRAM

TWITTER

Al final de l’any 2017, el compte d’Instagram de l’IBDona ja tenia 2.100 seguidors, amb
una mitjana de 3.000 d’interaccions.

Al final de l’any 2017 el compte de Twitter de l’IBDona havia aconseguit més de 2.200
seguidors. El mes de desembre, concretament, el perfil va rebre gairebé 1.220 visites i va
obtenir 92 mencions, mentre que el nombre de seguidors va augmentar en 273.

Tots els dimarts i sempre, lluita per la #igualtat i #PosatLaXapa! #AturemViolènciesMasclistes Llei 11/2016

ib_dona ReAcciona! Bloqueja el
masclisme al eu mòbil.

Quant a la difusió de continguts
a través de les xarxes socials, cal
destacar, també, els vídeos que
es realitzen en diferents àmbits
amb la finalitat de sensibilitzar
sobre la igualtat. L’any 2017 es
varen realitzar tres vídeos, que
se sumen als vídeos de promoció del Pacte Social contra les
Violències Masclistes. Es tracta
de tres cintes amb els continguts
següents:

#ReAcciona #ReAccionem
#BloquejaElMasclisme #Masclisme
#ViolènciesMasclistes

Exemple de publicació d’Instagram

Exemple de publicació a Twitter
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•

Vídeo sobre el Dia de la Dona, en el qual apareixien dones que fan feines en què
la presència femenina és poc habitual.

•

Vídeo sobre el Dia Internacional de la Nina, per potenciar les nines i conscienciar els adults sobre la necessitat de trencar la imatge estereotipada de les
nines.

•

Vídeo de felicitació de Nadal, amb el lema «Regala igualtat», en el qual un grup
d’alumnes reflexionen sobre el sexisme en la publicitat de juguetes.

2.2.2.4 EXPOSICIONS ITINERANTS

Exposició itinerant «Aurora Picornell (1912-1937). Història i memòria»

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.

Aurora Picornell Femenias (Palma, 1912 – Porreres, 1937), coneguda com la Passionària de Mallorca, fou una de les principals activistes polítiques i socials de la història del segle XX.

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, models i 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.

L’exposició consta de 23 plafons de vinil imprès i laminat polimèric amb acabat mat,
muntats sobre panells de compòsit d’alumini i polietilè. Aquest material ofereix resistència i, al mateix temps, lleugeresa. A més, l’exposició es completa amb una selecció
de bibliografia sobre el tema.
Durant l’any 2017 s’ha pogut veure als llocs següents:
•
•
•
•
•
•

Arxiu del Regne de Mallorca (Palma), del 7 al 10 de març.
Parlament de les Illes Balears (Palma), del 14 al 24 de març.
Casal d’Entitats (Llubí), del 7 al 23 d’abril.
Claustre de Sant Bonaventura (Llucmajor), del 2 al 31 de maig.
Auditori Municipal de Porreres, de l’1 al 30 de juny.
Na Batlessa (Artà), del 29 de setembre al 13 d’octubre.

Exposició itinerant «Dones reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936»
Encara que les dones sempre han representat la meitat o més de la població, la historiografia les ha marginades. En els darrers temps, però, l’impuls del feminisme 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.
L’exposició consta de quatre parts:
1a part: La fàbrica i la indústria a domicili
2a part: L’ensenyament i les dones
3a part: El sufragi femení i la legislació
4a part: Les feministes i les Illes
Durant l’any 2017, s’ha exposat a Ca na Polida (Campanet), del 10 al 25 de maig de
2017.
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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.
Com s’ha de fer per presentar una queixa o una denúncia?
La societat exerceix com més va més consciència crítica respecte de la publicitat
sexista. Presentar una queixa és una manera d’evitar que es perpetuï la discriminació
cap a les dones. Es pot presentar una queixa o una denúncia sobre continguts que es
considerin sexistes o discriminatoris cap a les dones per correu electrònic a l’adreça
ibdona@ibdona.caib.es
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Resum de les actuacions realitzades durant l’any 2017
Aquests són alguns dels casos que s’han produït o resolt durant l’any 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Calendari amb contingut sexista «Compra de bestiar» (Felanitx).
Publicitat sexista a la web de l’empresa d’aspiradores professionals Aspiro
Europe (Palma).
Sentència condemnatòria del Jutjat Mercantil núm. 1 sobre el cartell sexista
que s’exhibia a la façana d’una barberia situada a la plaça del Progrés (Palma).
Denúncia per publicitat sexista a la web d’Ibiza Spotlight, SL (Sant Antoni de
Portmany).
Denúncia per un anunci d’oferta de feina discriminatori per raó de sexe a la
farmàcia de Llubí. La Inspecció de Treball en va estendre acta per infracció
molt greu.
Cartell sexista de la festa «Redistricte» (Campos).
Publicitat i campanya sexista de Tipic Club Formentera.
Acudit masclista publicat en un mitjà de comunicació local amb el text «Pas
de la ciclogènesi explosiva Ana per les Balears». Ofereix una imatge sexista
i difon imatges estereotipades de l’home i de la dona que perpetuen els rols
de gènere.
Publicitat sexista al Restaurant Enco (Palma).
Publicitat sexista al Restaurant El Chiringuito Beach House (s’Arenal).
Actuacions davant la Conselleria de Salut amb relació a denúncies contra clíniques d’estètica, pseudoclíniques i consultoris mèdics que ofereixen tractaments estètics que promouen uns patrons de bellesa que poden repercutir
negativament en la salut de les persones.
Denúncia del Col·legi d’Infermeria sobre sexisme i discriminació en els dibuixos infantils Fanboy y Chum Chum, de Nickelodeon, emesos pel canal Clan,
de RTVE.
Muntatge fotogràfic sexista del Club del Subscriptor del diari Última Hora,
amb el títol «Lotes de dos patines, niño y niña», denunciat per alumnes de
primària de Santa Ponça.
Denúncia efectuada per l’associació Autocontrol contra Heart Ibiza per publicitat sexista.

3. MESURES CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

3.1. MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
ADOPTADES DES DE LES CONSELLERIES
En aquest apartat es descriuen les actuacions més rellevants duites a terme per les
conselleries del Govern de les Illes Balears implicades en el Pacte Social contra les
Violències Masclistes durant l’any 2017.
Conselleria d’Educació i Universitat
Respecte a la promoció de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes en la
infància i en la joventut, a més de les actuacions recollides en aquesta memòria, també
s’han duit a terme aquestes altres:
•

•

•

•

•
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En les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres per al curs
2017-2018 s’hi han inclòs les coordinacions de convivència i coeducació amb una
hora setmanal cada una. A més, s’ha treballat perquè a cada centre es designi una
persona responsable de la coeducació.
Les darreres dades de la memòria del Convivèxit, referides al curs 2016-2017, mostren que hi havia 125 programes específics sobre igualtat i prevenció de la violència
de gènere amb un grau de satisfacció alt en noranta dels casos i mitjà en 31.
El primer semestre del 2017 s’ha ofert formació inicial en igualtat per a docents del
CIFP Son Llebre (20 hores), prèvia al cicle formatiu de grau superior de Promoció de
la Igualtat de Gènere. Aquest cicle ha començat el curs 2017-2018.
S’ha iniciat la revisió del Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears per incloure-hi aspectes relacionats amb les
violències masclistes.
La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa ha inclòs en les instruccions
de la darrera convocatòria d’eleccions als consells escolars dels centres, d’acord
amb els articles 26 i 29 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, la previsió que, una vegada constituït el consell escolar de cada centre, aquest
òrgan ha de designar una persona encarregada d’impulsar mesures educatives per
fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de
la violència masclista, i per fer-ne el seguiment. En el cas que no hi hagi persones
amb la formació adequada, l’Administració ha de facilitar cursos de formació a tal
efecte.

•

La Coordinació de Sida i Sexualitat de la Direcció General de Salut Pública i Participació ha posat en marxa per al curs 2017-2018 el programa de salut afectiva
i sexual «Amb tots els sentits», que, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat, s’ha ofert a tots els centres d’educació secundària i formació
professional bàsica de les Illes Balears.

•

participació femenina.
S’ha creat una partida exclusiva per als equips femenins en les ajudes a clubs;
així mateix, en les convocatòries d’ajudes per a federacions es valora el nombre de llicències femenines i s’ha convocat una línia d’ajudes nova per a la
formació de les dones.

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Conselleria de Presidència

L’any 2017, dins la línia estratègica «Avançament cap a una cultura més igualitària», del
pla «Mesures contra les violències masclistes 2017-2020», s’han duit a terme aquestes
actuacions:

De les actuacions duites a terme, cal destacar-ne les següents:

•
•

•

•

S’ha inclòs la perspectiva de gènere en les subvencions de la Direcció General
de Cooperació.
S’han desenvolupat programes i tallers amb menors amb mesures de justícia
juvenil per a la prevenció i el tractament de la violència de gènere, com el programa «Atura’t», adreçat a joves amb mesures d’internament i en medi obert.
S’ha ofert atenció psicològica a familiars de dones assassinades per violència
de gènere.

•
•
•

Conselleria de Salut

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

A més dels protocols per a la detecció i l’actuació en relació amb la mutilació genital femenina i l’actualització del Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista,
que ja figuren en aquesta memòria, s’han duit a terme les actuacions següents:

L’any 2017, dins la línia estratègica «Promoció del temps lliure, l’esport i els espais d’oci
lliures de violències masclistes», del pla «Mesures contra les violències masclistes
2017-2020», s’han duit a terme aquestes actuacions:
•

•

•

•

S’ha recuperat l’Assemblea Balear de l’Esport, la qual ha acordat crear una comissió sectorial d’esport i dona per proposar accions de foment de l’esport
femení i crear, per primera vegada, a partir de la propera edició del premi Cornelius Atticus, les categories masculina i femenina.
A través del programa «Posam valors a l’esport» s’educa en valors tota la comunitat esportiva (esportistes, tècnics, pares i mares, públic i directius); un
dels valors principals que es treballa és la igualtat. Es duu a terme en col·laboració amb els consells insulars, la UIB i les federacions.
S’han iniciat reunions entre els equips femenins i IB3 per fomentar la visibilitat
d’aquests equips a la ràdio i la televisió públiques, a fi que els mitjans de comunicació sostinguts amb fons públics incrementin la difusió de l’esport amb
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Convocatòria de subvencions en matèria LGTBI en la qual es preveu destinar
una part dels ajuts a la sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere.
Realització del vídeo “La identitat no s’imposa”, de sensibilització per erradicar
la transfòbia i per donar visibilitat a les persones trans.
Creació del Servei d’Atenció Integral a Persones LGTBI, per donar resposta i
cobertura a les necessitats específiques del col·lectiu.
Constitució del Consell d’LGTBI de les Illes Balears.

•
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En el marc del servei Consulta Jove, que els centres de salut ofereixen als instituts d’educació secundària, es desenvolupa un programa d’educació per a la
salut afectivosexual, per a la diversitat i per a la prevenció de la violència de
gènere.
Actualització permanent de la pàgina web «Salut i gènere».

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Entre les mesures implantades destaquen les següents:

Entre les mesures implementades durant l’any 2017, destaquen les següents:

•
•
•

•

Introducció d’una categoria dels Premis Turisme de les Illes Balears per reconèixer les bones pràctiques en la lluita contra les violències masclistes.
Acord per prescindir d’hostesses en els lliuraments dels premis en campionats
esportius.
Organització d’actes al voltant del Dia Internacional de la Dona i la Ciència.

•
•

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

•

Cal destacar les actuacions següents:
•
•
•

La realització de jornades de difusió dels drets laborals de les dones.
La incorporació, en les diferents convocatòries de subvencions, d’accions positives a favor de les dones.
La consolidació de la Xarxa de Tutoria Laboral per a Dones Víctimes de Violència Masclista.

•

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

•

Entre les seves actuacions cal destacar:
•
•

•

La cessió d’habitatges com a casa d’acollida.
El conveni per facilitar habitatges en règim de lloguer per a dones víctimes de
violència de gènere.
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L’impuls a la implantació de plans d’igualtat per al personal docent, el personal estatutari i el personal de la resta d’ens que integren el sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’inicià amb la celebració d’una
jornada amb les entitats del Sector Públic Instrumental.
Assessorament i atenció individualitzada als ens.
Execució d’accions derivades del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes dels
Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i seguiment
d’aquestes accions.
Dinamització del Pla d’Igualtat mitjançant publicacions periòdiques a la web;
el disseny i la distribució de cartells i díptics informatius; una enquesta d’adhesió entre els empleats públics per a un clima digne i respectuós amb totes
les persones; missatges electrònics informatius sobre “la Guia per a una comunicació no sexista”, i disseny d’un logotip relatiu al lema «Espai lliure d’assetjament».
Incorporació de criteris de valoració de mesures de foment de la igualtat en les
bases reguladores de subvencions i plecs de condicions de contractació de les
administracions públiques.
Celebració de reunions tècniques prèvies a l’elaboració d’un protocol d’atenció
policial davant delictes d’LGTBI-fòbia.
Actuacions de seguiment i revisió del Protocol per a la prevenció i l’actuació en
els supòsits d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual.

S’han fet dues reunions de la Comissió de Seguiment del Pacte Contra les Violències
Masclistes i una reunió amb les persones responsables del seguiment del Pacte de
totes les conselleries.
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3.2 EL PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES «REACCIONEM»

Difusió del Pacte entre la ciutadania
El Pacte Social contra les Violències Masclistes es difon entre la ciutadania diàriament,
sobretot a través de la web del Pacte (<www.reaccionem.com>), i també a través de les
xarxes socials.

El Pacte Social contra les Violències Masclistes «ReAccionem» és l’eina que dinamitza
el Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de la Dona, per lluitar contra
les violències masclistes, amb la finalitat d’aconseguir una societat igualitària en drets
i deures de dones i homes, tal com diu la Llei d’igualtat.

Durant els primers mesos del 2017 es varen realitzar vídeos per promoure les adhesions al Pacte Social contra les Violències Masclistes tant a empreses com a institucions o entitats que s’hi havien adherit: Empresa Aforo 10, entrevista a Esperança
Bosch (professora de la UIB), entrevista a Carme Vidal (coordinadora de Salut i Gènere),
vídeo de l’APIMA del Conservatori de Música i Dansa, al diari Ara Balears, entrevista a
un jove anònim i al poble de Bunyola, primer municipi de Mallorca que va rebre la visita
de l’oficina mòbil del Pacte.

Hi ha cinc educadores socials que es dediquen a la dinamització d’aquest Pacte.
D’aquestes, tres estan ubicades a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca.

Difusió del Pacte a través de l’oficina mòbil

Des de la web <www.reaccionem.
com> és possible adherir-se al Pacte Social contra les Violències Masclistes, ja sigui com a entitat o com a
ciutadà o ciutadana.

Així mateix, el vehicle de la campanya «Reacció», del Pacte Social contra les Violències
Masclistes, va efectuar sortides a petició dels diferents ajuntaments i entitats:
MUNICIPI
Bunyola
Palma
Sa Pobla

Entre els objectius del Pacte destaquen:
•
•

•
•

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

09/03/2017
11/03/2017

Palma

Consolat

12/03/2017

UIB

13/03/2017

Santa Eugènia

Ajuntament

23/04/2017

Sineu

Ajuntament

07/05/2017

Felanitx

Ajuntament

14/05/2017

Trobada d’Esplais de Mallorca

14/05/2017

Ajuntament

21/05/2017

Ciutadella

Ajuntament /Consell

22/05/2017

Ferreries

Ajuntament Ferreries

22/05/2017

Consell Insular

22/05/2017

Ajuntament

23/05/2017

Es Migjorn Gran
Es Mercadal

1 2 3 4
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Del 28/02/2017 a l’1/03/2017

RCD Mallorca

Pollença

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

Dia de les Illes Balears

Palma

Son Ferriol

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

DATA
04/02/2017

Ajuntament

Palma

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.

ENTITAT
Ajuntament

MUNICIPI

ENTITAT

DATA

Maó

Ajuntament

23-24/05/2017

Es Castell

Ajuntament

24/05/2017

Sant Lluís

Ajuntament

24-25/05/2017

Manacor

Ajuntament

28/05/2017

Deià

Ajuntament

09/06/2017

Santanyí

Ajuntament

21/10/2017

Consell

Ajuntament

22/10/2017

Consell

23-30/10/2017

Eivissa Vila
Sant Antoni de Portmany
Eivissa Vila

IES Sa Serra

24/10/2017

IES Isidor Macabich

24/10/2017

Sant Josep de sa Talaia

IES Sant Agustí des Vedrà

25/10/2017

Sant Josep de sa Talaia

Ajuntament

25/10/2017

Sant Jordi de ses Salines

Ajuntament

25/10/2017

Santa Eulàlia des Riu

Pl. de Jesús

26/10/2017

Santa Eulàlia des Riu

Centre Santa Eulàlia des Riu

26/10/2017

Eivissa Vila

IES Isidor Macabich

27/10/2017

Eivissa Vila

Consell Insular d’Eivissa

27/10/2017

Eivissa Vila

Boulevard Abel Matutes

27/10/2017

Eivissa Vila

Consell Insular d’Eivissa

28/10/2017

Eivissa Vila

Festival Feminista

28/10/2017

Sant Joan de Labritja

Mercat

29/10/2017

Fira

15 i 16/11/2017

Búger

Ajuntament

18/11/2017

Palma

IBDona i federacions esportives (Poliesportiu Prínceps
d’Espanya)
Ajuntament

21/11/2017

Hospital Son Llàtzer i IBDona
(Jornades de Coordinació contra la Violència de Gènere)
Ajuntament

26/11/2017

IBDona

28 i 29 /11/2017

Ajuntament

10/12/2017

Inca

Mancor de la Vall
Palma
Andratx
Palma
Campanet
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El nombre total d’adhesions al Pacte Social contra les Violències Masclistes registrades
fins al 31 de desembre de 2017 a les Illes Balears és el següent:
Adhesions
Ciutadans i ciutadanes
Entitats

25/11/2017

26/11/2017
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Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Illes Balears

3.812

1.106

383

23

5.324 persones

232

27

16

6

281 entitats

4. SERVEIS I RECURSOS
D’ATENCIÓ A LA DONA

4.1 XARXA DE CENTRES D’INFORMACIÓ A LES ILLES
BALEARS
El 2017 s’ha mantingut la feina de coordinació 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
MALLORCA(IBDona)
(IBDona)
4.1.1
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 i jurídics i, de
manera prioritària, atenció integral en 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 de la Dona està format per un conjunt multidisciplinari
de professionals dels àmbits jurídic, social i administratiu. 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 són:
• Àrea jurídica: informar i orientar sobre dret civil, dret penal, dret administratiu,
dret laboral, dret internacional, justícia gratuïta i violència de gènere.
• Àrea social: informar i orientar sobre serveis socials, salut, habitatge, educació,
treball, lleure i violència de gènere.
• Àrea d’atenció a les víctimes de violències masclistes: proporcionar informació i prevenció, formació i atenció integral a la víctima (sol•licitar la presència
policial, acompanyar, fer el seguiment dels casos, garantir l’acolliment, oferir
programes d’assistència psicològica, de teletraducció i d’habitatge, etc.), de
manera coordinada amb altres serveis i recursos.
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aquest assessorament en 258 ocasions, majoritàriament per via telefònica.

Durant l’any 2017, varen ser ateses 2.008 usuàries. En relació amb les consultes ateses per les diferents àrees, cal destacar aquestes dades:
•

•

•

Una altra funció de l’Institut Balear de la Dona és expedir certificats que acreditin la
situació de violència de gènere per sol•licitar les diferents prestacions econòmiques
existents, bàsicament per sol•licitar o renovar la renda activa d’inserció i per sol•licitar
el pagament únic previst en l’article 27 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere. Durant l’any 2017 s’han expedit 116
certificats.

Les consultes de caràcter jurídic versaren majoritàriament sobre dret civil i
dret penal. Predominen 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, destaquen les consultes relacionades
amb la conciliació de la vida familiar i professional, i amb l’assetjament psicològic i sexual.
Les consultes de l’àmbit social es refereixen a l’accés als serveis socials, especialment els relacionats amb beques, ajudes i prestacions, educació, salut,
família o habitatge (beques, guarderies, prestacions i rendes, planificació familiar...).
Quant a les consultes relacionades amb les violències masclistes, cal destacar les que fan referència a la violència de gènere. Aquestes consultes són
ateses tant per la treballadora social com per una assessora jurídica, ja que
es considera que requereixen una atenció integral. En la majoria de casos es
demanava informació general derivada de la situació de violència: 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, servei d’acollida, alta al Projecte Iris), com actuar davant les
situacions de violència, etc.

4.1.1.1 PUNTS D’ATENCIÓ JURÍDICA A MALLORCA
El Servei d’Atenció Jurídica, amb punts d’atenció a Inca i a Manacor, té com a objectiu
oferir orientació i assessorament legal a les usuàries de la part forana de Mallorca, de
manera complementària als que ofereix el Centre d’Informació de la Dona.
Als punts s’informa i s’assessora individualment sobre qualsevol dubte jurídic, s’orienta
i es presta suport en els diferents processos legals en què es troben immerses les dones, i s’actua de manera coordinada amb els serveis que intervenen en cada cas.
El Servei d’Atenció Jurídica atén les usuàries de manera presencial, per via telefònica o
per correu electrònic. Les cites presencials s’organitzen en dos horabaixes per setmana
(el dimarts a Manacor i el divendres a Inca), si bé el Servei atén les situacions més urgents mitjançant un telèfon mòbil.
Breu resum estadístic

Cal destacar que atendre cada una d’aquestes consultes implica una feina indirecta,
que és imprescindible i difícil de quantificar. Aquesta feina suposa dur a terme una
sèrie d’entrevistes de seguiment, valorar l’adequació dels recursos, fer gestions de
coordinació amb altres serveis i entitats, fer les derivacions pertinents, etc. Així mateix,
implica una feina necessària de coordinació amb els cossos i les forces de seguretat
de l’Estat, les policies locals i el Servei d’Emergència 112.

En aquest apartat s’exposen les dades més rellevants del Servei d’Atenció Jurídica
corresponents a l’any 2017.
A Inca i a Manacor s’han atès un total de 126 usuàries, la majoria de les quals han necessitat més d’una visita per poder resoldre satisfactòriament la consulta que havien
formulat.

Fruit del conveni de col•laboració signat entre el Servei d’Emergència 112 i l’Institut
Balear de la Dona, l’any 2017 es varen realitzar 2336 cridades que corresponen a un
total de 800 incidents de violència de gènere.

El perfil majoritari de les dones ateses durant l’any 2017 és el d’una dona derivada des
dels serveis socials municipals, d’entre 33 i 49 anys, resident a Inca o a Manacor ―els
pobles on es presta el servei, encara que any rere any s’incrementa el nombre de dones
que provenen de municipis dels voltants―, de nacionalitat espanyola, que té entre un i
tres fills, ocupada laboralment i casada en el moment de rebre l’atenció.

Una de les funcions del Centre d’Informació de la Dona és oferir a professionals assessorament específic sobre violència de gènere. Durant l’any 2017 s’ha proporcionat

1 2 3 4

44

4.1.2 MENORCA
MENORCA(IBDona
(IBDonai iConsell
Consellde
deMenorca)
Menorca)
4.1.2

La majoria de les consultes versaren sobre dret civil, concretament sobre dret de família, i, sobretot, estaven relacionades amb el divorci i la custòdia dels menors, l’execució
de sentències i la modificació de mesures. En el cas de les consultes sobre dret penal,
el tema central era la interposició de denúncies en relació amb la violència de gènere o
domèstica. Quant a les consultes sobre dret laboral i de la Seguretat Social, se centraven a sol•licitar informació sobre prestacions econòmiques.

Anualment l’IBDona subscriu un conveni de col•laboració amb el Consell Insular de
Menorca amb l’objecte d’establir les línies de col•laboració entre les dues institucions
per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa del Centre d’Informació de la Dona a Menorca i d’una llar d’acollida per a dones víctimes de
violència de gènere en aquest territori insular.

Del total de les usuàries ateses, el 47,62 % ha sol•licitat informació o assessorament
en matèria de violència de gènere. En aquests casos, les formes de maltractament més
comunes eren el psicològic i el físic, que, en ocasions, es produïen de manera simultània o bé al costat d’altres tipus de maltractament, com l’econòmic, el sexual i el social.

El Centre d’Informació de la Dona, en el marc d’aquest instrument de col•laboració,
desenvolupa les funcions específiques següents:
1.

Majoritàriament, els maltractaments relatats tenien una durada d’entre un i cinc anys,
seguits dels que tenien una durada de més de deu anys. La majoria d’usuàries ja havien denunciat l’agressor com a mínim en una ocasió.

2.

3.
4.

5.
6.

Informar i assessorar les dones de manera adequada a la seva situació personal
sobre els programes, les activitats, els serveis i els recursos socials existents, com
també sobre els drets que, en tot moment, les emparen.
Informar, orientar i atendre, des de les perspectives jurídica, social i psicològica,
les dones víctimes de violència domèstica i d’agressions sexuals, en col•laboració
amb els serveis socials d’atenció primària.
Prestar suport administratiu per condicionar els pisos que l’Institut Balear de l’Habitatge facilita en règim de lloguer a les dones que han patit violència de gènere.
Servir de mitjà ordinari d’interlocució, a l’illa de Menorca, entre les dones i les
diferents administracions en tot quant fa referència al dret a la igualtat de tracte i
d’oportunitats i a la prohibició de discriminació per raó de sexe.
Difondre entre les institucions, les associacions, les altres entitats i la ciutadania
en general el principi d’igualtat entre dones i homes.
Sensibilitzar la societat sobre el compromís dels poders públics amb l’efectivitat
del dret constitucional a la igualtat entre dones i homes.

Durant l’any 2017, el Centre Assessor de la Dona de Menorca ha atès 448 usuàries,
de les quals 128 corresponen a expedients nous. El perfil és el d’una dona de 31 a 40
anys, amb estudis primaris o secundaris, de nacionalitat espanyola, resident a l’illa de
Menorca i que pateix maltractament físic i psicològic.
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4.1.3 EIVISSA
EIVISSA(IBDona
(IBDonai iConsell
Consellde
deEivissa)
Eivissa)
4.1.3

El Programa d’Assessorament i Atenció a la Dona ha atès un total de 89 dones.

El conveni subscrit entre l’IBDona i el Consell Insular d’Eivissa estableix les línies de
col•laboració entre les dues institucions 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 a l’illa d’Eivissa, que té com a funcions principals, a més
d’informar, orientar i assessorar les dones en general, gestionar les llars d’acolliment
de l’illa d’Eivissa.

El Programa d’Orientació Sociolaboral ha atès desset dones.

4.1.4
4.1.4 FORMENTERA
FORMENTERA(IBDona
(IBDonai iConsell
Consellde
deFormentera)
Formentera)
Un conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera ha permès dur a terme actuacions d’atenció a les dones víctimes de violència
masclista, de prevenció i de formació, entre d’altres, en coordinació amb tots els serveis tant policials com sanitaris, principals vies d’entrada de la víctima en el sistema.

L’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona, en el marc
d’aquest instrument de col•laboració, desenvolupa les funcions específiques següents:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

En relació amb l’atenció de les dones víctimes de violència de gènere, aquesta s’ofereix
mitjançant un servei amb tres tipus d’actuacions: l’atenció immediata en situacions
d’urgència a través de professionals de l’àrea; el seguiment, l’acompanyament i la derivació als professionals més adients, i l’acolliment de la dona i dels seus fills i filles al
servei d’acollida.

Informar i assessorar les dones, de manera adequada a la seva situació personal,
sobre els programes, les activitats, els serveis i els recursos socials existents, com
també sobre els drets que, en tot moment, les emparen.
Informar, orientar i atendre, des de les perspectives jurídica, social i psicològica,
les dones víctimes de violència domèstica i d’agressions sexuals, en col•laboració
amb els serveis socials d’atenció primària.
Gestionar les llars d’acolliment.
Prestar suport administratiu per condicionar els pisos que l’Institut Balear de l’Habitatge facilita en règim de lloguer a les dones que han patit violència de gènere.
Servir de mitjà ordinari d’interlocució, a l’illa d’Eivissa, entre les dones i les diferents administracions en tot quant fa referència al dret a la igualtat de tracte i
d’oportunitats i a la prohibició de discriminació per raó de sexe.
Difondre entre les institucions, les associacions, les altres entitats i la ciutadania
en general el principi d’igualtat entre dones i homes.
Sensibilitzar la societat sobre el compromís dels poders públics amb l’efectivitat
del dret constitucional a la igualtat entre dones i homes.

El servei d’atenció immediata, d’acompanyament i seguiment s’ofereix amb l’estreta
col•laboració d’una psicòloga en cas de necessitat de teràpia i amb un jurista per a
l’assessorament i en defensa dels drets de la víctima.
Durant l’any 2017, un total de denou casos de violència de gènere han estat atesos per
mitjà del telèfon d’emergències, amb predomini del maltractament físic i psicològic.
El 68 % de les dones ateses varen denunciar la situació, i es varen decretar cinc ordres
d’allunyament. De les denou dones, sis finalment tornaren amb l’agressor.
El perfil de les usuàries és el d’una dona de 36 anys, espanyola, fadrina i amb un fill.
L’Espai Dones de Formentera té per objectius defensar els drets i interessos del
col•lectiu de dones de l’illa, promoure la igualtat de gènere, desenvolupar activitats per
a la promoció de la igualtat de drets entre dones i homes, fomentar la participació del
col•lectiu de dones en la comunitat i l’intercanvi cultural. Durant l’any 2017 ha duit a
terme un total de 21 activitats.

L’Oficina d’Informació ha atès un total de 574 casos. Cal destacar que 432 d’aquests
casos corresponen al Programa d’Atenció i Tractament a Víctimes de Violència de Gènere. D’aquestes 432 dones, 171 havien denunciat la seva situació de violència de
gènere.
El perfil és el d’una dona d’entre 31 i 40 anys, estrangera, amb un nivell d’estudis primaris 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
El Centre Coordinador de les Ordres de Protecció acompleix les funcions 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’urgència, així com consultar ―les persones responsables del Centre― aquesta base de dades als
efectes d’atendre i informar els cossos i forces de seguretat de l’Estat i les
diferents policies locals quan sol•liciten informació sobre víctimes de violència
de gènere i la vigència de les ordres de protecció.
Contactar amb les víctimes telefònicament o mitjançant una carta, i oferir-los
gratuïtament assessorament jurídic i informació sobre recursos socials a través del Centre d’Informació de la Dona, amb cita prèvia; informar-les de l’existència d’una atenció social telefònica en cas d’urgència per violència de gènere
les 24 hores, els 365 dies de l’any, i indicar-los el número de telèfon d’aquest
servei.

Any 2017
Les mesures penals acordades en les resolucions i les ordres de protecció a les Illes
Balears han estat 1.659, de les quals cal destacar les següents:
•
•
•
•
•
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Presó per a l’agressor: 54
Prohibició d’acostar-se a la víctima: 727
Prohibició de comunicar-se amb la víctima: 506
Privació del dret a la possessió d’armes: 209
Prohibició del dret a residir i anar a determinats llocs: 85

4.2.2 PROJECTE IRIS
A finals de l’any 2010, es va signar un conveni entre el Servei d’Emergències 112, l’Institut Balear de la Dona, l’Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular
d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera per tal de garantir a les dones víctimes de violència de gènere una protecció més eficaç, així com una intervenció immediata dels agents
que actuen en les situacions d’emergència per violència de gènere: cossos i forces de seguretat, serveis de salut, agents específics...
El Projecte IRIS consisteix en una base de dades confidencial sobre víctimes de violència de gènere. Aquesta base de dades inclou els números de telèfon de les víctimes de violència
que, de forma voluntària, vulguin facilitar els seus telèfons amb la finalitat que el Servei d’Emergències 112 pugui detectar ràpidament les telefonades procedents d’aquestes persones
i així ajudar-les d’una manera més ràpida i eficient. L’objectiu és proporcionar-los un mecanisme d’autoprotecció davant futurs episodis de violència.
L’any 2017 es varen donar d’alta al Projecte IRIS un total de 181 dones víctimes de violència de gènere, de les quals 125 ho varen fer presentant la sol•licitud des de l’IBDona.

4.2.3 SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I D’ACOMPANYAMENT (SERVEI 24 HORES)
El Servei 24 Hores és un servei especialitzat d’atenció social de l’Institut Balear de la Dona per a dones víctimes de violències masclistes, els seus fills i filles i les persones del seu
entorn; també s’adreça a professionals. Es presta les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, per a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Inclou les prestacions següents:
1. Atenció i acompanyament telefònic davant situacions d’emergència per violències masclistes.
2. Informació, orientació i assessorament social.
3. Derivació als recursos especialitzats adequats.
4. Acompanyaments presencials amb la valoració prèvia d’una professional o d’un professional.
Pel que fa a l’atenció social i l’acompanyament telefònic, destaquen les següents dades rellevants del servei referides a l’any 2017:

2017
Telefonades per demanar informació general

401

Telefonades de víctimes de violència de gènere

935

Nombre total de telefonades
•
•
•
•

1.336

De les telefonades rebudes, un 62,50 % (828) han tingut caràcter urgent, dada que respon al fet que el Servei 24 Hores intervé en emergències.
El total d’acompanyaments presencials ha estat de 529, dels quals el 42,35 % ha estat als jutjats de violència de gènere.
El lloc on més acompanyaments s’han produït ha estat els jutjats de violència de gènere.
Quant al perfil de les dones acompanyades, cal destacar que el 58 % tenia entre 34 i 44 anys, seguit d’un 47 % que tenia entre 25 i 34 anys.
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4.2.4 SERVEI DE TELETRADUCCIÓ

4.2.5 SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

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.

El Servei d’Assistència Psicològica és un servei d’atenció gratuïta de l’Institut Balear
de la Dona adreçat a dones que són o han estat víctimes de violències masclistes i als
seus fills i filles. L’objectiu és ajudar-les a recuperar-se i a pal•liar les seqüeles negatives que pateixen, mitjançant el reforç dels seus recursos i habilitats personals, que han
quedat blocats a conseqüència de la violència patida. Ofereix una assistència basada
en quatre programes d’atenció professional que es complementen entre si:

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.
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, en un moment determinat davant una necessitat concreta, els serveis socials i els serveis especialitzats, que prèviament ho han de demanar
a l’IBDona.

Teràpia individual
Teràpia grupal
Teràpia individual per a filles i fills de les usuàries del Servei
Tallers socioeducatius

Les dades registrades al Servei d’Assistència Psicològica durant l’any 2017 són les
següents:
MALLORCA
MALLORCA

Durant l’any 2017 s’han duit a terme 153 teletraduccions, el que suposa 3.103 minuts
de conversa traduïda. Aquestes traduccions s’han fet en els idiomes següents: àrab
(92), anglès (18), amazic (7), txec (7), alemany (6), italià (6), búlgar (5), romanès (4),
marroquí (4) urdú (3) i rus (1).

El Servei ha rebut 618 peticions d’assistència psicològica, de les quals en 444 dels casos les sol•licitants varen iniciar el tractament (311 a Palma, 78 a Inca i 55 a Manacor),
mentre que un 27,8 % de les usuàries citades a una primera entrevista no hi va acudir.
Finalment, quant al grau de satisfacció de les usuàries del Servei d’Assistència Psicològica, un 82,5 % manifesta que estan molt satisfetes amb el Servei, un 14 % que ho
estan bastant i un 3,5 % que estan suficientment satisfetes.
L’any 2017 els maltractaments patits amb més freqüència per les usuàries del Servei varen ser els psicològics (427 casos), seguits pels maltractaments en què, a més,
s’han produït agressions físiques (259 casos), els econòmics (212 casos) i els sexuals
(140 casos).
Quant a l’edat, les dones ateses pertanyen majoritàriament al grup comprès entre els
31 i els 40 anys, seguit del grup d’edats compreses entre els 41 i els 50 anys.
Pel que fa al lloc de residència de les usuàries del Servei, el nombre de les residents a
la part forana s’aproxima al d’usuàries residents a Palma. Això suposa un canvi significatiu respecte de l’any anterior, ja que s’ha produït un augment del 44 % en el nombre
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d’usuàries que resideixen a la part forana. Aquest fet pot estar relacionat amb l’augment del nombre d’hores d’atenció que s’ofereixen a la part forana, augment que ha
contribuït a fer més accessible el Servei a les dones que viuen en aquesta part del
territori.
De les dones ateses pel Servei l’any 2017, 152 havien denunciat el maltractament i 286
no havien interposat cap denúncia. De les que varen interposar denúncia, 127 obtingueren mesures de protecció.
MENORCA
MENORCA
Durant l’any 2017, 144 dones víctimes de violència de gènere han rebut tractament
psicològic al Centre Assessor de la Dona de Menorca, amb un total de 962 sessions.
D’aquestes dones, la majoria patia maltractaments físics i psíquics, es trobava en la
franja d’edat compresa entre els 31 i els 40 anys, era de nacionalitat espanyola i tenia
un nivell d’estudis secundaris.
EIVISSA
EIVISSA
Durant l’any 2017, el Servei d’Atenció Psicològica del Centre Assessor d’Eivissa ha atès
un total de 172 usuàries. La majoria d’aquestes dones havien patit maltractaments
físics i psicològics durant un període d’un a tres anys, tenien entre 31 i 40 anys, eren
de nacionalitat espanyola, havien assolit un nivell d’estudis primaris i, en el moment de
rebre l’atenció, tenien un contracte laboral.
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4.2.6 SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A MENORS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

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 gestionat, des del 20 de febrer de
2013, per l’Institut de Reinserció Social (IReS). S’adreça als fills i filles d’entre cinc i desset anys de les usuàries del Servei d’Atenció Psicològica per a Víctimes de Violència de Gènere.
El Servei proporciona assistència psicològica als fills i filles 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.
L’atenció psicològica que reben els infants té com a objectius:
• Assistir-los en el moment de la crisi familiar o personal, per tal de restablir l’equilibri o reinterpretar l’experiència de l’agressió.
• Prevenir la possible reproducció del cicle de la violència.
L’any 2017 s’han produït un total de 58 derivacions i s’han atès un total de trenta infants, devuit nins i dotze nines, fills i filles de dones víctimes de violència de gènere usuàries del
Servei, amb un total de 211 sessions de teràpia individual o familiar. Dels nous casos atesos al Servei, denou són de municipis propers a Palma, 22 de la comarca d’Inca i onze de la
comarca de Manacor.
MENORCA
MENORCA
El programa d’atenció a filles i fills de dones derivades al Centre Assessor de la Dona consisteix a treballar amb els infants diferents components psicològics i educatius amb l’objectiu
de pal•liar les conseqüències psicològiques de la vivència familiar i, alhora, de promoure una bona gestió de les emocions i l’aprenentatge de models no violents de resolució de conflictes. Això permetrà flexibilitzar els rols de gènere rígidament apresos i evitar la transmissió generacional de la violència. Paral•lelament es fa feina amb les mares per tal d’enfortir
les seves habilitats parentals i fomentar unes expectatives adequades envers els fills i filles, a fi que els puguin acompanyar en el seu procés de recuperació.
Els destinataris son nins i nines amb edats compreses entre els quatre i els devuit anys que han patit situacions de violència de gènere en el context familiar, així com les seves mares.
Durant l’any 2017 s’han atès un total de vint infants, tretze nins i set nines. El total de sessions amb els menors ha estat de 138 i amb les mares i els pares, de 76.
EIVISSA
EIVISSA
El Programa d’Atenció Psicològica a Menors Víctimes de Violència de Gènere ofereix tractament psicològic a filles i fills de dones víctimes de violència de gènere, els quals han estat
exposats a aquesta violència. L’exposició fa que els infants puguin presentar unes característiques concretes i particulars que els predisposen a patir dificultats i problemes que, si no
són tractats, poden derivar en trastorns més greus amb el pas del temps.
L’objectiu del Programa és procurar el benestar psicològic del menor, estimulant el desenvolupament de la seva personalitat i la seva adaptació emocional a les diverses situacions
viscudes, per tal de poder integrar-les correctament i evitar les conseqüències negatives de caràcter social, personal i familiar.
El projecte s’adreça a nins i nines menors de devuit anys, fills de dones víctimes de maltractaments amb un expedient obert a l’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona a l’illa d’Eivissa.
Durant l’any 2017 s’han atès un total de 36 infants, 14 nins i 22 nines, amb un nombre total de 133 sessions.

1 2 3 4

51

4.2.7 XARXA DE CASES D’ACOLLIDA

Els objectius principals del Casal són:
• Proporcionar i garantir seguretat i protecció les 24 hores del dia a les dones
víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
• Donar acolliment temporal a les dones víctimes i facilitar-los un espai de reflexió personal perquè puguin decidir cap a on orientar el seu futur i el de la
seva família.
• Proporcionar informació, assessorament i els mitjans bàsics per a la normalització social de la dona i la dels seus fills i filles a través del PAI (Pla d’Atenció Individualitzat), que inclou les diferents àrees d’atenció i intervenció social,
educativa i psicològica.
• Estimular i promoure l’autonomia personal de les usuàries facilitant-los l’accés a la formació i al treball digne, amb l’objectiu que adquireixin o millorin
habilitats i recursos.

MALLORCA
MALLORCA
CASAL ARIADNA, CENTRE DE RECUPERACIÓ INTEGRAL
El Casal Ariadna és un centre especialitzat de caràcter assistencial, de protecció i promoció, que dona resposta a situacions de violència de gènere durant 24 hores, els 365
dies de l’any, a les dones víctimes així com als fills i filles a càrrec seu.
L’any 2017 ha estat un any de canvi per al Casal Ariadna, ja que el mes de setembre ha
estat traslladat a una altra població dotada de més serveis i millors comunicacions.
S’hi ofereix una atenció especialitzada en tres espais diferenciats i interconnectats, tant
estructuralment com pel que fa a la intervenció. Aquests tres espais consisteixen en:
•
•
•

Durant l’any 2017 han passat pel centre un total de 153 persones, 82 dones, 70 infants
i una persona adulta a càrrec.

Dos pisos d’emergència i primera acollida.
Quatre pisos de convivència.
Un pis on s’ubica l’equip tècnic especialitzat i multidisciplinari.

PROGRAMES DEL CENTRE
Són diverses les activitats que es promouen i duen a terme des del Casal Ariadna, tant
per a les dones i els seus fills i filles com per al conjunt de la unitat familiar. Pràcticament totes les activitats i els tallers es poden englobar en aquests quatre programes:
1. Orientació laboral
Aquest programa, a més de fomentar l’adquisició de coneixements i destreses a través
d’un sistema de formació teòrica i pràctica, treballa per competències, és a dir, treballa
les habilitats socials necessàries per millorar conductes i actituds davant la societat
en què les dones s’han de moure, a fi de reiniciar el seu procés d’inserció sociolaboral.
Durant l’any 2017 han participat en els tallers de grup un total de vuit dones. A causa
de l’heterogeneïtat del perfil acollit, es va decidir oferir una orientació laboral més personalitzada i treballar amb cada una de les usuàries els aspectes que es considerassin
més necessari en cada cas. S’han duit a terme derivacions a serveis d’orientació laboral
específics per a víctimes de violència de gènere, com poden ser ADDECO o el Servei
d’Orientació Laboral que ofereix el SOIB. També s’ha de tenir en compte que s’han hagut
d’establir nous contactes amb entitats d’orientació laboral especialitzades en persones
que presenten discapacitat psíquica (tres casos).
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2. Oci i temps lliure
S’han duit a terme diverses activitats distribuïdes en sis blocs amb l’objectiu de desenvolupar l’autonomia, despertar la capacitat de gaudir del temps lliure de manera lúdica,
estimular la participació en l’entorn comunitari, etc.

Aniversaris dels menors: set infants.
Servei de guarderia: tretze dones i 23 infants.
Jornades contra la violència de gènere: sis dones acollides amb els seus respectius
fills (tres).

4. Oci per a filles i fills:

PSICOTERÀPIA GRUPAL I INDIVIDUAL

L’oci i el temps lliure amb les mares i els menors es treballa des del centre a través de
tallers que pretenen mostrar diferents alternatives d’entreteniment. Durant l’any 2017,
les activitats d’aquest programa i la participació han estat les següents:

Aquest programa es basa en reunions grupals setmanals d’una hora i mitja de durada
en què participen totes les dones ateses al centre.
Psicoteràpia grupal:

Taller d’educació artística: sis dones i 23 infants.
Taller de jocs de taula: denou infants.
Cinefòrum al Casal: vint infants.
Reforç escolar: desset infants.
Taller d’esports i sortides culturals: tretze dones i 23 infants.

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 (pisos de convivència) hi participen totes les dones que han passat la primera fase del servei i ara són usuàries
d’aquesta segona fase. En aquest període continuen les sessions grupals iniciades en
la fase anterior, però ara sense un nombre limitat de sessions. Els temes que s’hi treballen s’enllacen amb els treballats durant l’estada a primera acollida i s’amplien amb
temes nous. En aquest programa, del qual se n’han fet 39 sessions, hi han participat 42
dones.
Atenció psicològica individual:
A més del programa de psicoteràpia grupal, des del Casal Ariadna també s’atenen dones i menors mitjançant la teràpia individual. Durant l’any 2017 s’han atès 49 dones per
primera vegada, set que ja havien estat ateses l’any anterior i tres infants.
També s’han atès dues dones que ja eren baixa del centre.
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ESCOLA DE MARES
L’Escola de Mares es 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. Hi participen les dones
acollides al Casal Ariadna, independentment de la fase del procés individual en què es troben.
Durant l’any 2017 a l’Escola de Mares hi han participat set dones.
MENORCA
MENORCA
Quant al programa d’allotjament al pis d’acollida, els objectius principals són:
• Oferir un espai i un temps propi per a la reflexió, la presa de consciència i la recuperació emocional del dolor i l’abús patit.
• Promoure l’autonomia, la independència i la responsabilitat.
• Facilitar i promoure decisions i accions destinades a la reformulació del projecte de vida de la dona i dels seus fills i filles.
L’equip d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles està conformat per un psicòleg d’atenció a les dones, una treballadora social, una assessora jurídica,
una psicòloga d’atenció als menors fills de víctimes de violència residents al pis i tres monitores de pis.
El pis d’acollida té una capacitat màxima de deu places i dos bressols. Cal indicar que s’hi han allotjat tretze dones i onze fills i filles. L’estada mitjana al pis ha estat de 64 dies.
EIVISSA
EIVISSA
Els objectius principals del pis d’acollida són:
• Oferir un espai i un temps propi per a la reflexió, la presa de consciència i la recuperació emocional del dolor i l’abús patit.
• Promoure l’autonomia, la independència i la responsabilitat.
• Facilitar i promoure decisions i accions destinades a la reformulació del projecte de vida de la dona i dels seus fills filles.
L’equip d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles està conformat per dues psicòlogues, dues treballadores socials i una assessora jurídica.
Cal indicar que s’hi han allotjat quaranta dones i 25 fills i filles. El temps mitjà d’estada ha estat de 39 dies.
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4.2.8 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. Amb aquest fi existeix la Comissió de Seguiment i Tutela, encarregada d’estudiar les sol•licituds per oferir habitatges adequats a
les dones en funció dels seus ingressos econòmics, la seva situació laboral i el nombre de fills; així mateix, també s’encarrega de fer el seguiment posterior individualitzat de cada cas.
Les peticions es formulen des de les cases d’acollida, sempre que les usuàries compleixin els requisits (econòmics i de procés de recuperació) per ser proposades per accedir a un
habitatge de l’acord interadministratiu.
L’any 2017 es varen rebre un total de catorze sol•licituds d’habitatge i, d’aquestes, vuit es varen resoldre positivament. Finalment es varen entregar un total de cinc habitatges, dels
quals es varen beneficiar cinc dones i sis infants. Els tres restants queden pendent d’adjudicació durant l’any 2018. L’IBAVI els va adjudicar i l’Institut Balear de la Dona els va moblar
i equipar totalment.

Any

Habitatges concedits

Dones

Infants

2013

2

2

5

2014

4

4

8

2015

3

3

7

2016

5

5

5

2017

8

8

8

Total

22

22

33
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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 d’un 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.
Durant l’any 2017 pel pis hi han passat onze usuàries.

4.2.10 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, ha d’assumir la tramitació i anticipar 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 2017 es va atendre una sol•licitud.
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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. Mesures contra les violències masclistes 2017-2020
https://www.reaccionem.com/reaccionem.pdf

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

4. 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 2017 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa de
Menorca: allotjament i atenció psicosocial) (20 de novembre de 2017).
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 2017, 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 (20 de novembre de 2017).
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 2017 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa
d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial) (7 de novembre de 2017).
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 2017, 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 (7 de novembre de 2017).
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 2017 (25 de setembre de 2017).
Dotació econòmica: 20.000,00 €
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6. 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, per a l’any 2017 (4 de juliol de 2017).
Dotació econòmica: 150.000,00 €

7. Addenda del conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel per donar continuïtat al manteniment de la funcionalitat operativa del servei especialitzat d’acolliment i tractament psicosocial a dones que pateixen violència de gènere, per a l’any 2017 (6 de novembre de 2017).
Dotació econòmica: 36.304,00 €

8. 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 2017 (31 de maig de 2017).
Dotació econòmica: 36.000,00 €

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 sub-

venció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al desenvolupament de la XVIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Més feminisme que mai» (5 de juliol
de 2017).
Dotació econòmica: 24.000,00 €

10. Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Maó i l’Institut Balear de la Dona en el I Festival de Glosat, Poesia i Cançó (14 de juny de 2017).
Dotació econòmica: 500 €

11. Conveni intraadministratiu entre l’Institut Balear de la Joventut i l’Institut Balear de la Dona en el marc del certamen d’il•lustració «Les paraules de Berta» del Programa Cultural
Art Jove 2017 (3 de març de 2017).
Dotació econòmica: 2.990,00 €

12. Addenda del conveni intraadministratiu entre l’Institut Balear de Joventut i l’Institut Balear de la Dona en el marc del certamen d’il•lustració «Les paraules de Berta» del Programa
Cultural Art Jove 2017 (19 de desembre 2017).
13. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Universitat Internacional Valenciana per establir la participació d’ambdues en matèria d’educació i ocupació a
través de programes de cooperació educativa —pràctiques— (9 d’agost de 2017).
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14. Acord entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i l’Institut Balear de la Dona per a l’adhesió d’aquest al conveni de col•laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(17 de juliol de 2017).
15. Conveni de col•laboració entre la Universitat de les Illes Balears mitjançant l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears i
l’Institut Balear de la Dona (5 de juliol de 2017).
16. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Fundación Integra per al desenvolupament d’un programa de suport a les dones víctimes de violència de gènere
(1 de setembre de 2017).

17. Conveni de col•laboració entre l’Institut Balear de la Bona (IBDona) i el Col•legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) per al suport i divulgació d’accions formatives
en l’àmbit de les violències masclistes (6 de setembre de 2017).
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5. ACTES PÚBLICS DE LA DIRECTORA DE L’IBDONA
Durant l’any 2017, la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, ha participat en els actes que s’enumeren a continuació:
Acte

Lloc

Data

JORNADA «EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE»

SALA D’ACTES DE LA UGT

2 DE FEBRER DE 2017

ASSISTÈNCIA A L’ACTE DE LA FINAL DEL CERTAMEN DE DISSENY ART JOVE
2017

LLIBRERIA RATA CORNER

25 DE FEBRER DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «ILLES D’ART 2016-2017»

CASAL SOLLERIC

25 DE FEBRER DE 2017

ACTE INSTITUCIONAL COMMEMORATIU DEL DIA DE LES ILLES BALEARS

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS

28 DE FEBRER DE 2017

ACTE INSTITUCIONAL AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

PARLAMENT

1 DE MARÇ DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «AURORA PICORNELL (1912-1937). HISTÒRIA I
MEMÒRIA»

ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA

7 DE MARÇ DE 2017

JORNADA «VOLEM PA I TAMBÉ ROSES»

ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA

9 DE MARÇ DE 2017

III JORNADA DE SALUT I GÈNERE DE LES ILLES BALEARS

HOSPITAL SON LLÀTZER

10 DE MARÇ DE 2017

PARTIT RCD MALLORCA

SON MOIX

11 DE MARÇ DE 2017

TAULA RODONA «LA IGUALTAT DE GÈNERE A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
ACCIONS I REPTES DE FUTUR»

SALA D’ACTES DE L’EDIFICI GUILLEM CIFRE (UIB)

13 DE MARÇ DE 2017

CONFERÈNCIA «EL PAPER DE LA DONA A LES PRIMAVERES ÀRABS»

CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

21 DE MARÇ DE 2017

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES

ESPAI DE CULTURA CAN ALCOVER

24 DE MARÇ DE 2017

PLE DE L’OBSERVATORI ESTATAL DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

SECRETARIA D’ESTAT DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

30 DE MARÇ DE 2017

ACTE D’INVESTIDURA COM A DOCTORA HONORIS CAUSA DE CARME RIERA

SALA D’ACTES DE L’EDIFICI SON LLEDÓ

11 D’ABRIL DE 2017

LLIURAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’ILLA DE MALLORCA

SALA DE PLENS DEL PALAU DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

24 D’ABRIL DE 2017
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FÒRUM DE COORDINACIÓ D’ORGANISMES D’IGUALTAT DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES

SEU DE L’INSTITUT DE LA DONA I PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

25 D’ABRIL DE 2017

PRESENTACIÓ DE LA CONFERÈNCIA «MUJERES LIBRES. PUEBLOS QUE AVANZAN», DE HASINA SYED

BIBLIOTECA PÚBLICA CAN SALES

27 D’ABRIL DE 2017

III FORO MUJER Y TURISMO «INFLUENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR TURÍSTICO» (PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA DEL GOVERN)

HOTEL MELIÁ CALVIÀ BEACH (MAGALUF)

4 DE MAIG DE 2017

JORNADES «ENVELLIR EN FEMENÍ»

CENTRE CULTURAL DE SANTA CATALINA

5 DE MAIG DE 2017

TALLER SÒL PELVIÀ I GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

CENTRE CULTURAL DE SANTA CATALINA

11 DE MAIG DE 2017

TALLER ENTENDRE I CUIDAR L’ESQUENA MITJANÇANT L’EXERCICI FÍSIC

CENTRE CULTURAL DE SANTA CATALINA

12 DE MAIG DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA «JOIES DUEN JOIES»

CASAL DE LES DONES

17 DE MAIG DE 2017

CONFERÈNCIA DE PREMSA SOBRE EL RECORREGUT DE L’OFICINA MÒBIL DEL
PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES PER TOTS ELS MUNICIPIS DE MENORCA

MAÓ

18 DE MAIG DE 2017

II TROBADA D’AMICS DE LES COOPERATIVES UCTAIB

BAR TERTÚLIA (PALMA)

18 DE MAIG DE 2017

ACTE INSTITUCIONAL AL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN RELACIÓ AMB
L’OFICINA MÒBIL DEL PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

CONSELL INSULAR DE MENORCA

23 DE MAIG DE 2017

13È PLENARI DE LA XARXA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

PAMPLONA

25 I 26 DE MAIG DE 2017

PROJECCIÓ DEL LLARGMETRATGE DOCUMENTAL VENUS

CINECIUTAT

30 DE MAIG DE 2017

PLE DE L’OBSERVATORI ESTATAL DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

SECRETARIA D’ESTAT DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

31 DE MAIG DE 2017

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MÚSICA PER A UN CRIM

INSTITUCIÓ PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER (MANACOR)

2 DE JUNY DE 2017

MOSTRA DE SWING I CLAQUÉ A CÀRREC DE TÀNDEM CLUB

PARC DE MAR

4 DE JUNY DE 2017

PAELLA SOLIDÀRIA AL CASAL PETIT

PARC DE MAR

4 DE JUNY DE 2017

PRESENTACIÓ DEL NOU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE PROMOCIÓ
DE LA IGUALTAT DE GÈNERE I DE L’EXPOSICIÓ «CRIDA! PERÒ MAI DE POR!»

CIFP SON LLEBRE

5 DE JUNY DE 2017

JORNADA «DONA I EMPRENEDORIA COOPERATIVA» (PER DELEGACIÓ DE LA
PRESIDENTA DEL GOVERN)

PALMA ACTIVA

7 DE JUNY DE 2017
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ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL DOCTOR LLORENÇ HUGUET

SALA D’ACTES DE L’EDIFICI SON LLEDÓ

12 DE JUNY DE 2017

COMISSIÓ TÈCNICA SECTORIAL D’IGUALTAT

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

22 DE JUNY DE 2017

PRESENTACIÓ DEL NÚM. 15 DE LA REVISTA JURÍDICA DE LES ILLES BALEARS

COL•LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS

27 DE JUNY DE 2017

CONFERÈNCIA SECTORIAL D’IGUALTAT

CONFERÈNCIA SECTORIAL D’IGUALTAT

29 DE JUNY DE 2017

JORNADA «VIOLÈNCIA SEXUAL CONTRA LES DONES: L’ABORDATGE DES DELS
DIFERENTS ÀMBITS PROFESSIONALS»

HOSPITAL CAN MISSES (EIVISSA)

3 DE JULIOL DE 2017

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CONVENI AMB LA UIB RELATIU A LA CÀTEDRA
D’ESTUDIS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I SIGNATURA DEL CONVENI RELATIU A
LA XVIII UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE

RECTORAT DE LA UIB

5 DE JULIOL DE 2017

ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 40È ANIVERSARI DE LA PIMEM

TEATRE PRINCIPAL

5 DE JULIOL DE 2017

JORNADA «LA DIVERSIDAD COMO ESTRATEGIA DE VALOR PARA LA EMPRESA»

HOTEL VALPARAÍSO

6 DE JULIOL DE 2017

INAUGURACIÓ DE LA XVIII UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE

CENTRE SOCIAL FLASSADERS

11 DE JULIOL DE 2017

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE «STOP-SV» I TAULA RODONA

CAEB

14 DE JULIOL DE 2017

ACTE AMB L’ASOCIACIÓN PELUDITOS DE SON REUS

SON REUS

16 DE JULIOL DE 2017

JORNADA DE FORMACIÓ «LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
A LES ACTUACIONS COFINANÇADES PER FONS COMUNITARIS»

AUDITORI DEL CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA

26 DE JULIOL DE 2017

OBERTURA DEL PROJECTE «ROSA WINKEL», DE L’ARTISTA ANDRÉS SENRA

CASAL SOLLERIC

31 D’AGOST DE 2017

SIGNATURA DEL CONVENI AMB EL COPIB

IBDONA

6 DE SETEMBRE DE 2017

ACTE D’OBERTURA DE L’ANY ACADÈMIC 2017-2018

SALA D’ACTES DE L’EDIFICI SON LLEDÓ

8 DE SETEMBRE DE 2017

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PERMANENT PER PREPARAR EL PLENARI DE
LA XARXA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

INSTITUT DE LA DONA DE MADRID

13 DE SETEMBRE DE 2017

ACTIVITAT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRÀFIC DE
PERSONES

BAR MOLTA BARRA

22 DE SETEMBRE DE 2017

LLIURAMENT DELS PREMIS NIT DEL TURISME

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA

27 DE SETEMBRE DE 2017

JORNADA «RENDICIÓ DE COMPTES DEL V PARLAMENT INFANTIL: SESSIÓ DE
CONTROL DE LES PROPOSTES RESULTANTS»

SALA D’ACTES DEL PARLAMENT

29 DE SETEMBRE DE 2017

ACTE «30 ANYS D’INCIDÈNCIA SOCIAL A LES ILLES BALEARS»

EDIFICI DEL JUTJAT DE PALMA

2 D’OCTUBRE DE 2017
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PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE DOCUMENTAL
ORGANIZAR LO (IM)POSIBLE

CINECIUTAT

3 D’OCTUBRE DE 2017

SEMINARI D’ACTUALITZACIÓ EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT (TAULA RODONA)

EDIFICI SA RIERA

6 D’OCTUBRE DE 2017

NA BATLESSA (ARTÀ)

6 D’OCTUBRE DE 2017

PLAÇA D’ESPANYA

17 D’OCTUBRE DE 2017

ACTE SOLIDARI CONTRA EL CÀNCER DE MAMA: 2ON TALLER SOLIDARI DE VI
ROSAT

MERCAT DE SANT JOAN (S’ESCORXADOR)

18 D’OCTUBRE DE 2017

CONFERÈNCIA SECTORIAL D’IGUALTAT

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

19 D’OCTUBRE DE 2017

LLIURAMENT DE PREMIS DEL II CONCURS D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DESENVOLUPADES A INSTITUCIONS EDUCATIVES NO
UNIVERSITÀRIES

EDIFICI SA RIERA

19 D’OCTUBRE DE 2017

OBRA DE TEATRE LIMBO

POLIESPORTIU DE VILAFRANCA DE BONANY

19 D’OCTUBRE DE 2017

XARXA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

MADRID

26 I 27 D’OCTUBRE DE 2017

PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CAN CAMPANER

2 DE NOVEMBRE DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «LÍMITS DE CRISTALL»

EL MIRADOR (C. DELS SET CANTONS, 6, PALMA)

2 DE NOVEMBRE DE 2017

REUNIÓ DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

SECRETARIA D’ESTAT DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

8 DE NOVEMBRE DE 2017

EXPOSICIÓ «ON ANAM?»

ES BALUARD

9 DE NOVEMBRE DE 2017

ACTES DEL DIMECRES BO

INCA

15 DE NOVEMBRE DE 2017

INICI DEL RECORREGUT DEL DIJOUS BO

INCA

16 DE NOVEMBRE DE 2017

CONFERÈNCIA DE PREMSA (PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES,
PRESENTACIÓ JORNADES “ESTRATÈGIES PER A LA COORDINACIÓ INTERINSTITUCIONAL I LA INTERVENCIÓ AMB VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES”)

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

20 DE NOVEMBRE DE 2017

ACTE AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

ACTE AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

21 DE NOVEMBRE DE 2017

ACTE D’ADHESIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS AL PACTE SOCIAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

POLIESPORTIU PRÍNCEPS D’ESPANYA

21 DE NOVEMBRE DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «NI UNA +. EL VIATGE AL NOSTRE INTERIOR»,
ORGANITZADA PER LA FUNDACIÓ IRES

CENTRE FLASSADERS

23 DE NOVEMBRE DE 2017

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ «AURORA PICORNELL (1912-1937). HISTÒRIA I
MEMÒRIA»
ACTES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA
POBRESA (LECTURA DEL MANIFEST)
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ASSISTÈNCIA A LA MANIFESTACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE

25 DE NOVEMBRE DE 2017

II RUTA WOMEN RIDER, CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CONSOLAT DE MAR

26 DE NOVEMBRE DE 2017

JORNADES «ESTRATÈGIES PER A LA COORDINACIÓ INTERINSTITUCIONAL I LA INTERVENCIÓ AMB VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES»

HOSPITAL SON LLÀTZER

28 I 29 DE NOVEMBRE DE
2017

COMISSIÓ TÈCNICA SECTORIAL D’IGUALTAT

SECRETARIA D’ESTAT DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

30 DE NOVEMBRE DE 2017

SOPAR ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
(ABDEM)

CASES DE SON SANT MARTÍ

1 DE DESEMBRE DE 2017

TAULA RODONA I COL•LOQUI SOBRE LA SITUACIÓ DELS DRETS HUMANS I LES DONES A L’AFGANISTAN

SALA D’ACTES DEL PARLAMENT

4 DE DESEMBRE DE 2017

I JORNADES SOBRE PROSTITUCIÓ

SALA PALMANOVA

12 DE DESEMBRE DE 2017

JORNADA «ELS DRETS LGTBI, UNA REALITAT PER CONQUERIR ARREU
DEL MÓN»

CAIXAFÒRUM DE PALMA

14 DE DESEMBRE DE 2017

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL BUST DE CLARA HAMMERL (PER DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA DEL GOVERN)

POLLENÇA

17 DE DESEMBRE DE 2017

ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS DEL PROGRAMA
CULTURAL ART JOVE 2017

TEATRE XESC FORTEZA

17 DE DESEMBRE DE 2017

XXV FESTIVAL DE NADALES MARIA ROSA MARTÍNEZ DEYÀ

PARRÒQUIA DE SANT BARTOMEU (SÓLLER)

23 DE DESEMBRE DE 2017

CONFERÈNCIA SECTORIAL D’IGUALTAT

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

27 DE DESEMBRE DE 2017

NIT DE LA CULTURA 2017

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

28 DE DESEMBRE DE 2017

ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA DE MALLORCA 2017

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

29 DE DESEMBRE DE 2017

6. Informe d’impacte de gènere dels pressuposts per a l’any 2018
http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/ppgg2018/archivos/toms/tom1/titol4.pdf
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7. Informes d’Impacte de Gènere
Durant l’any 2017 es varen rebre 235 sol•licituds d’informes d’impacte de gènere, a partir de les quals, finalment, es varen emetre 232 informes, que es poden classificar, segons
l’entitat sol•licitant, com es mostra a continuació:

Núm. Informes Impacte de gènere emesos

ENTITATS SOL·LICITANTS

2015

2016

2017

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

6

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

15

Conselleria d’Administracions Públiques

3

Conselleria de Presidència

5

Vicepresidència econòmica, de Promoció empresarial i d’Ocupació

3

Conselleria de Turisme i Esports

2

11

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
Conselleria d’Economia i Competitivitat

2

Conselleria de Salut

2

Conselleria de Família i Serveis Socials

5

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

11

9

4

7

6

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

9

17

6

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

3

16

6

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

7

11

9

Conselleria d’Educació i Universitat

4

16

4
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2

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

11

Conselleria de Particpació, Transparència i Cultura

2

IBAVI

1

Fons de Garantia Agrària i Pesquera

1

Institut Balear de la Dona

1

12

1

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

4

Conselleria de Presidència

6

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

7
72

105

70

Mallorca

4

14

10

Menorca

4

7

12

Eivissa

14

7

4

Formentera

12

12

11

Total

34

40

37

Alaior

6

13

4

Alcúdia

12

2

3

Algaida

1

Binissalem

3

Total
CONSELLS INSULARS

AJUNTAMENTS

1 2 3 4
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2
3

3

Bunyola

1

3

Calvià

17

21

12

Campanet

1

Ciutadella

15

8

5

Consell

2

Eivissa

2

Escorca

1

Esporles

4

5

Felanitx

1

5

8

Ferreries

2

1

1

Inca

3

13

7

Lloseta

3

Llubí

1

Llucmajor

5

Manacor

5

Maó

8

8

4

Es Mercadal

26

20

21

Muro

9

10

6

Palma

2

Sa Pobla
Sant Antoni de Portmany

5

Sant Joan de Labritja

2

2

10

10

1

2

Sant Josep de sa Talaia

5

6

7

Sant Lluís

2

3

1
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Santa Margalida

1

3

5

Santanyí

6

4

6

Selva

1

Sineu

1

Sóller

2

2

Son Servera

11

10

Valldemosa

2

2

Total

143

162

125

TOTAL INFORMES

249

307

232
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8. Subvencions
Se varen atorgar les següents subvencions en matèria d’accions de foment de l’associacionisme i de suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins el marc de la convocatòria per a l’any 2017:

LLISTA D’ENTITATS

BENEFICIÀRIES (MODALITAT A)

NÚM.EXP

ENTITAT

PROJECTE

PRESSUPOST

QUANTIA SUBVENCIONABLE

A1

ASOCIACIÓN MUJERES EN IGUALDAD DE MALLORCA

II PREMIOS MUJERES EN IGUALDAD DE MALLORCA

1.600,00 €

1.440,00 €

A2

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE LES IB

PROGRAMA PER A LA IGUALTAT DE LES DONES

1.960,00 €

1.764,00 €

A3

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE SA CABANETA

IMPLICACIÓ SOCIAL DONA I ESTIM. ASSOCIACIÓ

3.171,00 €

2.000,00 €

A4

COL•LECTIU DONES DE LLEVANT

SEGUIM LLUITANT: SOBREN LES PARAULES

748,00 €

673,20 €

TOTAL

5.877,20 €
LLISTA D’ENTITATS

BENEFICIÀRIES (MODALITAT B)

NÚM.EXP

ENTITAT

PROJECTE

PRESSUPOST

QUANTIA SUBVENCIONABLE

B1

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE LES IB

ASSOCIACIONISME I DONA SORDA

11.039,00 €

8.831,12 €

B2(Renúncia)

COL•LECTIU DONES DE LLEVANT

ON SÓN LES DONES PINTORES?

1.745,00 €

1.396,00 €

B3

CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA FAMÍLIA

TALLERS PER A LA PREVENCIÓ VG ADOLESCÈNCIA

11.494,00 €

9.195,25 €

B4

HNAS. CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

GENERA’T PROGRAMA APODERAMENT DONA

8.824,00 €

4.800,00 €

B6

FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

TRANSVERSALITAT GÈNERE PROCÉS TERAPÈUTIC

12.500,00 €

10.000,00 €

B7

ASSOCIACIÓ DONES PROGRESSISTES D’EIVISSA

ACTIVITATS QUART TRIMESTRE 2017

2.000,00 €

1.600,00 €

TOTAL
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35.822,37 €
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9. Directoris dels serveis d’informació i atenció a les dones
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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
■
■

■
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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
■
■

■
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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.

75

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:
■

■
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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:
■

■
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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.

77

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
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2017 en imatges
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“Campanya: bloqueja el masclisme del teu mòbil, adults”
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“Campanya: bloqueja el masclisme del teu mòbil, adolescents”

92

“Conte: la princesa que feia llaüts”

