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directament o indirectament en la lluita contra la violència de gènere. Em referesc
als diferents departaments d’un ajuntament, als centres educatius, als centres de
salut, i a la policia local i la resta forces de seguretat, entre d’altres. Aquestes taules
permeten coordinar i millorar tant la prevenció com la intervenció en els casos de
violència de gènere, i això ho fan les persones i les institucions que són més properes a les víctimes i que, per tant, tenen més capacitat per detectar cada cas i
coordinar una acció conjunta.

La memòria de l’Institut Balear de la Dona de 2018, que tenc l’honor de presentar-vos, reflecteix la tasca duita a terme durant aquest any per un servei que és
fonamental per a les nostres illes. D’una banda, l’IBDona atén les dones víctimes de
violència de gènere, les acompanya i els dona suport, i, de l’altra, exerceix les funcions d’impuls, coordinació i seguiment de les polítiques per a la igualtat real entre
homes i dones que desenvolupa el Govern de les Illes Balears. Aquests dos pilars
bàsics de l’IBDona són complementaris i l’un pren més sentit quan va acompanyat
de l’altre.

Finalment, durant aquest any s’ha assolit una altra fita que marcarà un abans i un
després en l’atenció a les dones víctimes i en les accions contra les violències masclistes. Es tracta del traspàs de competències en matèria de gènere i dona als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que suposarà que a partir
de l’1 de gener de 2019 els consells assumeixin les funcions que impliquen una acció més directa amb la ciutadania, tant pel que fa a la sensibilització, la formació i
la prevenció com a la lluita contra les violències masclistes o l’atenció a les dones
que les pateixen. Els consells, tal com preveu l’Estatut d’autonomia, com a administració més propera a la ciutadania que són, oferiran l’atenció directa, mentre que
el Govern continuarà exercint, amb caràcter transversal, les funcions i els serveis de
planificació, recerca i coordinació institucional de les polítiques de gènere.

Si bé gran part de l’activitat de l’IBDona durant l’any 2018 ha consistit a donar continuïtat a tots els seus projectes i a consolidar-los, les polítiques d’igualtat s’han d’entendre també com una acció conjunta i transversal en tots els àmbits, i és en aquesta idea fonamental que ha centrat bona part de la seva activitat. En aquest sentit,
hi ha dos projectes de gran envergadura nascuts durant l’any 2018 que m’agradaria
remarcar especialment.

La memòria de l’any 2018 de l’IBDona és un document que mostra la tasca ingent
que duu a terme aquesta institució fonamental i imprescindible a les nostres illes.
Malauradament, les Balears han continuat encapçalant les xifres de denúncies per
violència de gènere a tot l’Estat, en un any en què també hem lamentat, denunciat i plorat l’horrible assassinat d’una dona a mans de la seva exparella. El nom de
Sacramento Roca Martínez, morta el 16 de novembre de 2018, ens recorda que les
polítiques contra la violència masclista han de ser, avui i sempre, una prioritat a les
Illes Balears.

El primer projecte es va iniciar el mes de maig passat, amb la constitució, al Consolat de Mar, de la Mesa de Creació i Coordinació del Pla Autonòmic per a la Lluita
contra el Tràfic de Dones i Nenes per a l’Explotació Sexual (TDNES) i l’Atenció a les
Dones en Situació de Prostitució a les Illes Balears (2019-2022). Aquest Pla serà una
fita importantíssima i ha d’esdevenir una eina clau per lluitar contra una xacra tan
present a la nostra comunitat com és el tràfic de dones i nenes. També s’ha de
convertir en la base per teixir vincles entre totes les entitats, persones i institucions
implicades en els reptes, tan urgents a les Balears, d’eliminar el turisme sexual i el
tràfic de persones, i d’abolir la prostitució. Aquesta tasca descomunal tan sols serà
una realitat si les forces i els cossos de seguretat, les organitzacions sense ànim
de lucre, les administracions i tota la població en general prenem consciència del
problema i actuam per erradicar-lo. I això s’ha de fer des de tots els àmbits, ja sigui
a través de l’educació, de la sensibilització o de l’acció directa a peu de carrer.

Per tot plegat, vull aprofitar aquest espai per agrair a totes les persones que fan
feina a l’IBDona la seva feina i implicació i, així mateix, vull insistir a remarcar el
compromís del Govern de fer-los costat en el seu dia a dia.

El segon projecte d’aquest any 2018 que m’agradaria destacar és l’impuls de les
taules locals de coordinació contra la violència de gènere, un instrument de feina
d’àmbit municipal en què participen les principals entitats i institucions implicades
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Palma, maig de 2019
Pilar Costa i Serra
Consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears
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I una vaga estudiantil, perquè cal vindicar una escola pública, laica i feminista.
Per això es deixaren les aules buides.
Aquest és un resum dels motius de la vaga, sense deixar de banda que totes aquestes desigualtats tenen la seva màxima expressió en les agressions i les violències, a
les quals m’he referit abans, que patim les dones arreu del món.

ORGULLOSAMENT FEMINISTES!!!
Com ja he dit moltes vegades, no podem estar satisfetes fins que no cessi la violència envers les dones, i aquest ha de ser el nostre objectiu principal a la nostra comunitat. Per això, cal començar aquesta presentació de la memòria de l’Institut
Balear de la Dona corresponent a l’any 2018 recordant Sacramento Roca Martín,
cruelment assassinada el 16 de novembre de 2018, en un acte de terrorisme masclista, per l’home amb qui havia compartit la vida. A les Illes Balears, des que tenim
dades oficials, 31 dones han estat assassinades: aquesta és la xifra de la vergonya a
la nostra comunitat.

Els carrers de Palma, Eivissa, Maó i Sant Francesc s’ompliren tot el dia. La veritat
és que ningú no es va preocupar de fer el recompte de dades oficials de l’aturada
laboral, perquè tampoc no importaven tant les xifres com omplir els carrers i visibilitzar que les dones ens mobilitzam. A les manifestacions de l’horabaixa hi varen
participar més de 25.000 persones.
La força d’aquesta mobilització ens ha marcat, perquè ens ha fet conscients que
ja no hi ha marxa enrere, que la transformació feminista de la nostra societat continuarà avançant. I amb aquest impuls hem fet gran part de la feina que veureu
reflectida en aquesta memòria.

Sense una mirada feminista, aquestes dades no deixen de ser una fatalitat: hi veim
nombres, registres de denúncies o fins i tot noms, però no hi veim la violència envers les dones en tota la seva profunditat, no hi veim la violència envers les dones
com a part intrínseca del patriarcat. Per això necessitam el feminisme i ens necessitam feministes.

Finalment, només em resta agrair a tot l’equip que formam l’IBDona la il·lusió i la
professionalitat que posau en la vostra feina, així com els excel·lents resultats obtinguts.

Aquest 2018 ens hem proclamat ORGULLOSAMENT FEMINISTES! I això gràcies a
la gran manifestació del #8M. La vaga i la manifestació varen ser convocades pels
diversos grups feministes de les Illes Balears i, en l’àmbit estatal, per la Plataforma
8M, que es feia ressò de les accions que tenien lloc arreu de l’Estat, les coordinava i
n’informava. La vaga a la qual ens convidava el moviment feminista, i a la qual donaven cobertura de naturalesa diversa els diferents sindicats, se centrava en quatre
vindicacions:

Visca la lluita feminista!!!

SOM MOLTES I MOLTS QUE REACCIONAM!

Palma, maig de 2019
Rosa Cursach Salas
Directora de l’Institut Balear de la Dona

Vaga de cura: les dones sostenim la cura en aquesta societat. Per això calia
penjar el davantal.
Vaga laboral: les dones som la majoria de les assalariades precàries, i la bretxa
salarial es resisteix. Per això calia la vaga laboral.
Vaga de consum: perquè hi ha productes que duen incorporada una taxa rosa
i perquè som utilitzades com a reclam per al consum. Per això es feia una crida
a no consumir.
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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

· Cap de negociat

· Secretària de direcció

· Cinc persones titulades superiors

· Cap del Servei de Gestió i Planificació

(llicenciades en Dret)

· Cap del Servei d’Administració i Gestió

· Quatre treballadores socials

Pressupostària

· Una titulada de grau mitjà

· Cap de secció de l’Àrea de Gestió Econòmica

· Quatre auxiliars administratius

· Cap de secció de l’Àrea de Personal i Assumptes

· Una ordenança

Generals
La relació de llocs de feina de l’Institut Balear de la Dona s’ha completat amb la creació o la
modificació de llocs, justificades, d’una banda, pel procés de traspàs de competències als consells
insulars en polítiques de gènere i dona, i, de l’altra, per la necessitat d’exigir al personal funcionari
una especialització tècnica i una formació i qualificació adequades en estudis de gènere per poder
executar funcions pròpies en el marc de les polítiques públiques d’igualtat entre dones i homes
previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol. Durant l’any 2018, es prorrogaren els següents projectes
d’inversió en immobilitzat immaterial:
«Dinamització del Pacte Social contra les Violències Masclistes», amb dues educadores socials
per Mallorca, una per Eivissa i una per Menorca.
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«Observatori per a la Igualtat», amb la contractació d’una tècnica superior amb
els requisits de llicenciatura de Sociologia i amb un títol oficial de postgrau
universitari en estudis de gènere.

Autònoma de les Illes Balears per al 2018 assignava a l’Institut Balear de la Dona
(secció 73), d’acord amb els principis de prudència financera, contenció de les
despeses i eficiència en la gestió, es va produir un increment de l’11,61 % respecte
de l’any anterior, la qual cosa reflecteix la bona predisposició a millorar els serveis
de l’Institut.

S’ha duit a terme una important tasca de preparació del procés de traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquests consells insulars en matèria de polítiques de gènere i dona, procés que
es va concretar en el Decret 46/2018, de 21 de desembre.

Aquest increment es mostra en la taula següent, que mostra l’evolució positiva del
pressupost de l’IBDona des de l’any 2014:

Pel que fa als recursos humans, aquest procés va suposar la transferència als consells
insulars del personal funcionari adscrit a les funcions i els serveis traspassats,
concretament:
Al Consell Insular de Mallorca, s’hi varen transferir els llocs de feina següents:
• dos llocs base d’auxiliar
• un lloc base de tècnica superior, amb la llicenciatura de Dret
• una treballadora social
Al Consell Insular de Menorca, els llocs de feina vacants següents:
• un lloc d’auxiliar d’atenció al públic
• un lloc base de tècnic/a de grau mitjà (no dotat)

2014

2.251.502 €

+ 2,77 %

2015

2.536.544 €

+ 12,66 %

2016

2.634.590 €

+ 3,87 %

2017

3.112.708 €

+ 18,15 %

2018

3.474.195 €

+ 11,61 %

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, preveu el desplegament
de tota una sèrie d’òrgans. Amb aquest objectiu, durant l’any 2018 s’han elaborat i
aprovat els decrets que regulen dos òrgans de nova creació: l’Observatori per a la
Igualtat i la Comissió per a la Igualtat de Gènere.

Aquest traspàs, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, dugué com a conseqüència
la previsió de la dotació necessària, en el pressupost de l’Institut Balear de la Dona
per a l’any 2019, dels llocs que s’indiquen a continuació:

1.2.2. El Pacte Social contra les Violències Masclistes

• cap de la Secció V (Observatori per a la Igualtat)
• dos llocs de TGM (agents d’igualtat)
• un lloc de TGM (diplomat en ciències econòmiques o empresarials)

El Pacte Social és un exercici de compromís transversal de tot el Govern per fer
front a la violència contra les dones. Consta de 135 mesures, que impliquen totes
les conselleries i que van des de la prevenció fins a la intervenció i la reparació del
dany. A les mesures previstes inicialment, que s’han anat implementant, se n’hi han

D’altra banda, pel que fa als recursos que la Llei de pressuposts de la Comunitat

4

Variació interanual
(percentatge)

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

• un lloc d’auxiliar d’atenció al públic
• un lloc base de tècnic/a superior
• un lloc base de tècnic/a de grau mitjà (no dotat)

3

Pressupost

1.2. PROJECTES DE LEGISLATURA

Al Consell Insular d’Eivissa, els llocs de feina vacants següents:

2
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afegit de noves a partir de les necessitats i les urgències.

1.3. EL CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA

El Pacte Social contra les Violències Masclistes, que desenvolupa l’IBDona, té els
objectius següents:

El Consell Rector és l’òrgan de govern de l’Institut Balear de la Dona, segons la Llei
5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona. Formen part del Ple del Consell
Rector les persones següents:

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.

PRESIDENTA:
Pilar Costa i Serra,
consellera de Presidència
VICEPRESIDENTA:
Rosa Cursach Salas,
directora de l’Institut Balear de la Dona

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

SECRETARI:
Titular: Edgard Ginard i Mateu,
jurista del Servei de Gestió i Administració Pressupostària
Suplent: Llucia Vaquer Sureda,
funcionària habilitada de personal

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.

VOCALS:
En representació del Consell Insular de Mallorca
Titular: Nina Parrón Mate,
directora insular d’Igualtat
Suplent: Aurora Ribot Lacosta,
consellera

El títol III de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, tracta de la transversalitat de les polítiques
d’igualtat i 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.
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En representació del Consell Insular de Menorca
Titular: Maria Cabrisas Pons,
consellera executiva de Benestar Social i Família
Suplent: Bàrbara Torrent Bagur,
directora insular de Benestar Social i Família
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En representació del Consell Insular d’Eivissa
Titular: Judit Romero Fernández,
directora insular d’Igualtat i Relacions amb les Entitats Socials
Suplent: Olga Guerra Vázquez,
directora de l’Oficina de la Dona d’Eivissa

En representació dels ajuntaments de les Illes Balears
1) Titular: Maria Antònia Mulet Vich,
batlessa de l’Ajuntament d’Algaida
Suplent: Guillem Villalonga Ramonell,
batle de Mancor de la Vall

En representació del Consell Insular de Formentera
Titular: Vanessa Parellada Torres,
consellera de Benestar Social i Recursos Humans
Suplent: Susana Labrador Manchado,
vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Educació i Patrimoni

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

En representació de la 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

En representació del Grup Parlamentari Popular
Titular: Isabel Carmen Llinàs Warthmann
Suplent: Margarita Prohens Rigo,
diputada

En representació de la 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

En representació del Grup Parlamentari Socialista
Titular: Silvia Cano i Juan,
diputada
Suplent: Conxa Obrador i Guzmán,
diputada

En representació de la 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

En representació del Grup Parlamentari Podem
Titular: Laura Camargo Fernández,
diputada
Suplent: Marta Maicas Ortiz,
diputada

En representació de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Titular: Marta Fuxà Vidal,
directora general de Política Lingüística
Suplent: Manel Santana Morro,
director general de Participació i Memòria Democràtica
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En representació de les associacions de dones que treballen a les Illes Balears
1) Titular: María 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

En representació del Grup Parlamentari Més per Mallorca
Titular: Lourdes Martín Clemente
Suplent: Aina Cànaves Bauçà
En representació del Grup Parlamentari Més per Menorca
Titular: Carme Rocamora i Seguí
Suplent: Mariona Riera Pallàs
En representació del Grup Parlamentari El Pi – Proposta per les Illes Balears
Titular: Lucía Driessen Lladó
Suplent: Maria Antònia Sureda i Martí,
diputada

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

En representació del Grup Parlamentari Mixt
· Mesos de gener, març, abril, juny, juliol, setembre, octubre i desembre
Titular: Olga Ballester i Nebot,
diputada
Suplent: Sílvia Tur i Ribas,
diputada

4) Titular: Francisca Mas Busquets,
Lobby de Dones de Mallorca
Suplent: María José Varela Pozo,
Lobby de Dones de Mallorca

· Mesos de febrer, maig, agost i novembre
Titular: Sílvia Tur i Ribas,
diputada
Suplent: Olga Ballester i Nebot,
diputada

L’any 2018, el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona es reuní en sessió
ordinària el 24 d’octubre, presidida per la senyora Pilar Costa i Serra.
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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
públiques

i

coordinació

entre

administracions

1.El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 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
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comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquests òrgans
han d’estar integrats per les persones que representen
les administracions que en formen part.
Mitjançant l’article 20.1 de la Llei d’igualtat es crea la
Comissió per a la Igualtat de Gènere, amb l’encàrrec
de coordinar les polítiques i els programes que duen
a terme en matèria d’igualtat les administracions
autonòmica, insular i local. Es reglamenta amb el
Decret 19/2018, de 29 de juny.
D’ençà de l’aprovació del Decret, s’han duit a terme
totes les passes necessàries per convocar la sessió
constitutiva de la Comissió. Així, doncs, durant el segon
semestre de l’any 2018 se sol·licità a totes les institucions
que n’havien de formar part que designassin els seus
representants en aquest òrgan.
D’altra banda, mitjançant l’article 18.1 de la Llei
d’igualtat es crea l’Observatori per a la Igualtat, amb
l’encàrrec de cercar, analitzar i difondre informació
periòdica i sistemàtica sobre l’evolució dels indicadors,
desglossats per illes, sobre la igualtat de dones i
homes a les Illes Balears. Aquesta informació ha de
servir per formular propostes de noves polítiques
adreçades a canviar i millorar la situació de les dones
en els diferents àmbits. Segons aquest article, s’han de
prioritzar les àrees de la violència masclista, la situació
laboral i la imatge pública de les dones, així com els
àmbits educatiu i de la salut. També s’ha de fomentar
la figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats de dones
i homes en els àmbits públic i privat. El funcionament
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d’aquest organisme es reglamenta per mitjà del Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel
qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d’intervenció
de l’Observatori per a la Igualtat.

Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines per a l’Explotació
Sexual (TDNES) i l’Atenció a les Dones en Situació de Prostitució a les Illes Balears
(2019-2022). També es va definir la població destinatària d’aquest Pla, així com la
metodologia i el cronograma per a l’elaboració del Pla i el Protocol esmentats.

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)

El 23 de novembre de 2018, el Consell de Govern es va donar per assabentat del
Protocol autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones per a l’explotació sexual
(TDES) i l’atenció a la prostitució a les Illes Balears, fruit de la feina feta en el si de la
Mesa de Creació i Coordinació del Pla Autonòmic. El Pla té previst presentar-se el
primer semestre de l’any 2019.

Durant l’any 2018 s’ha continuat treballant mitjançant el sistema d’informació
compartida de l’IBDona (VGSIC), que utilitzen els serveis especialitzats en l’atenció
a víctimes de violència de gènere. La utilització d’aquesta eina ha permès fer un
seguiment dels expedients, a fi d’evitar la revictimització de les dones ateses i
afavorir una atenció integral.

· Projectes educatius
Programa «Cap a la coeducació als centres educatius»

· Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació
Sexual (TDNES) i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes Balears

Durant el curs 2018-2019, la Direcció General de Formació Professional i l’Institut
Balear de la Dona han continuat amb el programa «Cap a la coeducació als centres
educatius». 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.

Aquest Pla neix de l’aprovació al Parlament de les Illes Balears, el mes de setembre
de 2017, d’una proposició no de llei (PNL) amb el títol Pla Autonòmic contra el Tràfic
de Dones amb Fins d’Explotació Sexual, en la qual s’instava el Govern a desplegar
un pla per coordinar les diferents institucions, els organismes insulars i locals, els
agents socials i les forces de seguretat amb l’objectiu de treballar en la prevenció i
la sensibilització amb relació a aquesta realitat i de garantir de manera efectiva la
protecció, la recuperació i la integració social, psicològica i laboral de les víctimes.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

La iniciativa també contenia la voluntat d’adherir-se al Pla nacional. En aquest
sentit, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la
sessió del dia 13 d’octubre de 2017, va aprovar l’adhesió del Govern al Pla Integral
de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Finalitats d’Explotació Sexual (20152018), de l’Estat espanyol.

a) Proporcionar eines didàctiques i metodològiques per promoure la igualtat.
b) Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per
afavorir la inclusió.
c) Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en
contra de la violència de gènere.
d) Impulsar la feina en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir
l’intercanvi d’experiències i recursos.

Així mateix, es va encarregar a l’Institut Balear de la Dona l’elaboració d’un pla
autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines per a l’explotació sexual
(TDNES) i l’atenció a la prostitució, amb la comesa de definir les actuacions principals
i les línies de treball estratègiques en aquest àmbit, i de desenvolupar un protocol
autonòmic per coordinar de manera efectiva totes les institucions implicades.

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.

El dia 31 de maig de 2018 es va constituir la Mesa de Creació i Coordinació del
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Durant el curs 2018-2019 hi han participat vint centres:
diferenciat dels pressuposts públics sobre les dones i sobre els homes.

Menorca
CC Sant Francesc de Sales

Mallorca
IES Arxiduc Lluís Salvador
CEIP Eleonor Bosch
IES Ses Estacions
IES Son Pacs
IES Juníper Serra
CEIP Inspector Joan Capó
CC Es Liceu
IES Damià Huguet
IES Politècnic
EI Sa Graduada
IES Sineu
IES Clara Hammerl
CCN Sant Alfons

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.

Eivissa
CEIP Sant Carles
CEIP Santa Gertrudis
CEIP Vara de Rei
IES Sant Agustí

L’Avantprojecte de llei de pressuposts per a l’any 2019 ha anat acompanyat del
segon informe d’impacte de gènere dels pressuposts de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, amb el qual s’ha seguit el camí traçat l’any anterior. En aquest
sentit, s’ha continuat treballant perquè la perspectiva de gènere acabi arrelant en
totes les àrees pressupostàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si hi
ha res que caracteritza uns pressuposts amb perspectiva o enfocament de gènere
és, precisament, que tenen vocació transversal.

Formentera
CEIP El Pilar
CEIP Mestre Lluís Andreu

Entenem que la consecució plena de la perspectiva de gènere en els pressuposts
és un procés, i així ens ho hem plantejat: la intenció és ampliar any rere any les
àrees i les dades analitzades. Per exemple, a l’informe d’impacte de gènere de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts per a l’any 2019 s’hi ha incorporat l’anàlisi amb
perspectiva de gènere dels pressuposts dels ens instrumentals.

Projecte d’assessoria tècnica, cicle formatiu de grau superior de Promoció de la
Igualtat de Gènere
Durant el curs 2018-2019, el Centre Integrat de Formació Professional de Serveis
Socioculturals i a la Comunitat Son Llebre ha continuat amb el cicle formatiu de
grau superior de Promoció de la Igualtat de Gènere.

2.1.1.2. Consells insulars i ajuntaments
· Espais de dones

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
segon curs del cicle formatiu, donada la dificultat que implica la implantació d’un
nou cicle formatiu d’un grau d’especialització i especificitat tan alt. L’assessoria
tècnica ha duit a terme un acompanyament individual i grupal.

Els espais de dones tenen per objecte funcionar com a 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.

· Informe d’impacte de gènere de l’avantprojecte de llei de pressuposts
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.

Els espais de dones en funcionament durant l’any 2018 en què participa l’IBDona han
estat els d’Inca i Manacor. Així mateix, el Consell Insular de Mallorca, conjuntament
amb els ajuntaments, ha impulsat altres espais de dones.

L’anàlisi dels pressuposts amb perspectiva de gènere permet establir l’impacte

Els principals objectius i tasques d’aquests centres d’igualtat i assessorament per
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a les dones són, entre d’altres, informar, orientar i assessorar les dones en aspectes
socials i jurídics. Aquest recurs s’encarrega d’oferir informació en casos de violència
de gènere i de derivar-los als serveis d’atenció primària o especialitzats. Des dels
espais de dones es promou el foment i la dinamització de l’associacionisme femení,
així com la formació de professionals, la ciutadania i el personal d’administracions
en matèria d’igualtat. Són objecte d’actuació la promoció de la corresponsabilitat
familiar i la coeducació. Es promou l’organització de programes de sensibilització,
informació i formació en matèria d’igualtat de gènere per a diferents públics. Des
dels casals de les dones, es desenvolupen i fomenten plans d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes, i la coordinació de les diferents àrees d’intervenció, els agents
socials i els organismes implicats en el desenvolupament d’aquests plans

els casos de violència i a intervenir-hi al costat de les dones que en són víctimes i
dels seus fills i filles.
Les taules contribueixen directament a fer créixer als municipis la conscienciació
i la sensibilització amb relació a la violència de gènere. Amb aquesta finalitat, i
amb el convenciment que la conscienciació és important per detectar els casos
de violència, en el marc de les taules locals s’han creat un díptic i un cartell amb
indicadors per detectar situacions de violència, així com telèfons de contacte.
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 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 2018 han rebut formació devers setanta persones de
diferents àmbits (policia local, centres de salut, serveis socials, guàrdia civil, centres
educatius...).

· 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. Hi 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. Els municipis que tenen una taula de coordinació
són Felanitx, Pollença, Son Servera, Manacor i Calvià.

• Felanitx
Durant l’any 2018, la taula de coordinació d’aquest municipi va acordar dur a terme
accions de prevenció i detecció coordinades pel que fa a les violències masclistes,
així com coordinar l’actuació de prevenció de les agressions sexuals i l’elaboració
d’un programa per al 25 de Novembre. Com a resultat de la feina de les comissions
de treball, cal destacar que s’ha desenvolupat un protocol local d’actuació i
coordinació interinstitucional del municipi de Felanitx. Entre les actuacions de
la taula també hi trobam la coordinació de casos de violència de gènere i l’oferta
formativa en matèria de violència de gènere adreçada tant als membres de les
comissions com als serveis socials. Així mateix, s’ha de destacar l’oferta de formació
específica en matèria de violència de gènere adreçada a l’àmbit de joventut dels
serveis municipals. En el marc de les actuacions duites a terme, també s’ha creat un
díptic per a la detecció dels casos de violència de gènere.

Les taules municipals aconsegueixen millorar la coordinació entre els diferents
serveis i entitats que intervenen al municipi, cosa que repercuteix directament en
la reducció de la revictimització i en l’augment de l’eficàcia dels recursos. Alhora,
la formació que s’imparteix directament a les professionals i als professionals
implicats i la millora del coneixement dels serveis i dels recursos ajuden a detectar
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• Pollença
L’any 2018 es va convocar una taula de coordinació, en la qual es va acordar iniciar
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les comissions de prevenció i intervenció. Com a resultat de la tasca duita a terme,
es va proporcionar formació en matèria de violència de gènere i sobre el tractament
que s’hi ha de donar des dels serveis socials.

coordinadores d’aquests, s’encarreguen de la revisió de les mesures del Pacte
d’Estat relatives als eixos corresponents, especialment les considerades prioritàries
per a l’any 2018.

• Son Servera

· Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat (5 de juliol i 25 de juliol de 2018)

Durant el darrer any es convocaren dues reunions de la taula de coordinació. Els
principals acords preveien dur a terme accions de prevenció i detecció de les
violències masclistes i coordinar l’actuació de prevenció de les agressions sexuals.
Així mateix, la taula de coordinació de Son Servera va acordar elaborar el programa
del 25 de Novembre. La tasca generada per aquesta taula va suposar establir
mecanismes de coordinació de casos i oferir als serveis socials i les institucions que
la integren formació específica en matèria de violència masclista amb perspectiva
de gènere.

La Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat s’ha de reunir amb caràcter previ a les reunions de la Conferència Sectorial.
Es pot 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. En aquesta Comissió s’hi varen establir els criteris de
repartiment i distribució de fons entre les comunitats autònomes i els fons prevists
per al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

• Manacor

· Conferència Sectorial d’Igualtat (31 de juliol de 2018)

Es va convocar una taula, en la qual es va acordar intercanviar informació entre les
diferents institucions. La comissió de treball ha estat en procés de constitució i s’ha
fet una feina prèvia amb les àrees de l’Ajuntament.

Les conferències sectorials són òrgans de trobada, deliberació i cooperació entre
l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes. Durant l’any 2018
es va convocar una conferencia sectorial, en la qual es varen aprovar els criteris
de distribució dels fons. S’ha de destacar l’aprovació de la distribució dels fons
del Pacte d’Estat a les comunitats autònomes i als ajuntaments. Resulta cabdal
destacar que en la distribució dels fons del Pacte d’Estat es va aconseguir introduir
el criteri d’insularitat.

• Calvià
La taula de coordinació del municipi de Calvià s’ha convocat una vegada durant
l’any 2018. Els acords principals han estat la creació institucional de la taula de
prevenció i intervenció i la revisió del Protocol municipal de Calvià.

· Ple de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona (20 de novembre de 2018)

Hi ha diverses taules en procés de creació amb la perspectiva que comencin
a funcionar l’any 2019. Concretament són la taula dels serveis mancomunats
d’Estellencs, Banyalbufar i Puigpunyent, la de Marratxí i la de Maó.

· Convocatòria dels grups de treball del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
(26 de gener de 2018)

Per mitjà de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, es va crear 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, 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.

En la reunió dels grups de treball del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere,
celebrada el 26 de gener de 2018, es va tractar de la metodologia de feina i de
la revisió del procés d’intercanvi d’informació. Cada un dels grups de treball, i les

En el Ple del 20 de novembre de 2018, entre altres qüestions, es va proporcionar
informació sobre dades estadístiques i recursos autonòmics i sobre el Pacte d’Estat
contra les Violències Masclistes.

2.1.1.3. Administració estatal
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· VII Congrés de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere (18 i 19
d’octubre de 2018)
L’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere celebra periòdicament
un congrés amb els col·lectius professionals relacionats amb l’Administració de
justícia. El Congrés és un espai de reflexió sobre la situació actual i sobre les mesures
necessàries per millorar la resposta institucional.

FEDER, FEMP i FEADER), durant el període de programació 2014-2020. La Xarxa
Pi es perfila com un instrument essencial per a la difusió d’experiències i bones
pràctiques, l’articulació d’accions pilot, la formació, la capacitació i, en general, la
millora de la col·laboració i cooperació entre responsables de gestió. La Xarxa està
cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Els objectius principals del VII Congrés es varen centrar a tractar dels temes
següents: les noves formes de violència contra les dones i el seu abordatge integral
com a violència de gènere, el Conveni d’Istanbul, la protecció de víctimes i menors,
la valoració del risc i les reformes penals.

Els dies 12 i 13 d’abril es va celebrar a l’Arxiu del Regne de Mallorca (Palma) la
quinzena reunió plenària de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes
en els Fons Comunitaris. Durant els dos dies que va durar la reunió hi assistiren un
total de 77 persones.

· Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes en els Fons Comunitaris

La reunió plenària de la Xarxa
va constar de dues parts
diferenciades: d’una banda,
una jornada tècnica dedicada
a la formació i, de l’altra, una
sessió de capacitació, amb la
presentació d’experiències i
bones pràctiques.

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) i finançada pel fons
FEDER. La integren 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.

En el marc d’aquesta reunió
es va presentar un document
sobre la tasca feta pel Grup de
Treball d’Informació i Comunicació. També s’hi va presentar la Xarxa de Polítiques
Públiques d’R+D+I i una ponència referida a les iniciatives per a la igualtat duites a
terme. Cal destacar la intervenció relativa a la gestió dels fons FEDER, FSE, FEMP.
El grup es va dividir en dos subgrups: d’una banda, els que assistiren al Grup de
Treball de Seguiment i Avaluació, que va organitzar un taller sobre els informes
anuals d’execució (IAE); de l’altra, les directores dels organismes d’igualtat de
les comunitats autònomes, que es reuniren en el marc del Fòrum d’Organismes
d’Igualtat.

· Reunió del Grup de Treball Permanent de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre
Dones i Homes en els Fons Comunitaris (27 de febrer de 2018)
Es varen preparar i coordinar els treballs per celebrar a la comunitat autònoma
de les Illes Balears la quinzena reunió plenària de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat
entre Dones i Homes, amb la participació dels organismes integrants del Grup de
Treball Permanent.
· Quinzena reunió plenària de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes
en els Fons Comunitaris (12 i 13 d’abril)

Durant la segona jornada, les portaveus dels subgrups formats en el taller i del
Fòrum d’Organismes d’Igualtat presentaren les conclusions del Grup de Treball.
L’Institut Balear de la Dona, com a organisme amfitrió de la Comunitat Autònoma,
es va encarregar de la sessió de capacitació, en què la senyora Rosa María Rodríguez,
coordinadora de la Unitat de Cultura, Ciència i Innovació de la Delegació del CSIC

La Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes (Xarxa Pi) és el principal fòrum
de debat i anàlisi per millorar la integració real i efectiva de la perspectiva de gènere
en les intervencions cofinançades pels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FSE,
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a les Illes Balears, va tractar de la recerca i la cultura científica amb perspectiva de
gènere.

de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per aquest motiu, s’ha
elaborat material de formació divers i s’han organitzat tallers sobre confiança i
seguretat a la xarxa adreçats a dones de la població general. Els tallers s’ofereixen
en coordinació amb les comunitats autònomes i estan cofinançats pel Fons Social
Europeu.

La sessió de capacitació es va completar amb un monòleg sobre el tema «Ciència,
estereotips i xifres», a càrrec de la senyora Andrea Campos Candela, de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats, CSIC-UIB.
Pel que fa al bloc d’experiències i bones pràctiques en la incorporació del principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els fons EIE, hi va participar la
primera llicenciada en Enginyeria Industrial per l’ICAI, que va relatar les dificultats
que va haver de superar per ser dona en un entorn d’homes. Les bones pràctiques
es varen centrar en els temes «Avanços en la diagnosi participativa sobre la situació
de la dona en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears» i «La contribució de la
dona en la transmissió de la cultura marina».

El mes d’abril s’han organitzat dos tallers a Mallorca, amb la col·laboració dels
Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alcúdia i els de l’Ajuntament de Felanitx.
El Programa Ada Formació en TIC en l’Àmbit Educatiu i el Programa Diana Activitat
Didàctica de Programació Creativa en Igualtat desenvolupen una sèrie d’activitats
als centres educatius amb la finalitat de promoure l’interès de les nines i joves en
les branques tecnològiques d’estudi i trencar els estereotips sexistes existents.
El Programa Ada proposa convertir la vida d’Ada Byron en el fil conductor
del desenvolupament de les activitats, en un procés gradual de motivació i
descobriment que segueix les passes d’Ada des de la seva infantesa fins a 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.
El Programa Diana proposa, d’una banda, dur a terme als centres educatius
intervencions a l’entorn del Dia Internacional de las Nines en les TIC, amb l’objectiu
de trencar els estereotips de gènere aprofitant el potencial de la programació per
fomentar la creativitat, el desenvolupament del pensament lògic i abstracte, la
feina en equip o la resolució de conflictes. D’altra banda, proporciona a la comunitat
educativa el material emprat perquè serveixi de guia per organitzar en el futur
activitats didàctiques de programació des de la perspectiva de gènere.

· Reunió tècnica de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes en els Fons
Comunitaris (25 d’octubre de 2018)
En aquesta reunió de caràcter tècnic es va exposar l’estat de la situació en l’execució
dels programes operatius dels fons estructurals i d’inversió.
· Programes en col·laboració amb l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats
(IMIO)

L’any 2018 s’han organitzat dos tallers a l’IES Son Ferrer (Calvià) amb alumnes de 1r
d’ESO. Hi ha participat una tecnòloga de les Illes Balears.

L’any 2018, 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,
Ada i Diana.

2.1.1.4. Altres institucions i organitzacions
En l’àmbit autonòmic, la directora de l’IBDona forma part dels organismes següents:

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
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La Comissió de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural.
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El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears.
La Mesa de l’Habitatge.
El Consell d’LGTBI.

que es fa ús d’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 d’un 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 confereix 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.

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 en els homes. Els informes posen de manifest, a qui
adopti aquestes polítiques, les possibles conseqüències que poden tenir, tant si són
desitjades com si no ho són, i, si és necessari, hi aporten propostes de millora.

En segon lloc, es revisa la part dispositiva de la norma, 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 les
variables socials concurrents i de la incidència que tenen en la disposició—, i la
comprovació de la pertinença en relació amb el gènere.

Des del mes de setembre de 2007, l’Institut Balear de la Dona ha emès informes
sobre l’impacte de gènere dels projectes de disposicions normatives que elaboren
les diferents administracions, de conformitat amb l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20
de setembre, per a la dona. Aquesta norma va ser derogada per la nova Llei 11/2016,
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, la qual, 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.

Si escau, els resultats obtinguts s’acaben plasmant en l’informe, amb la finalitat
de millorar i perfeccionar la norma. Es tracta de corregir-ne els possibles efectes
negatius, abans de prendre les decisions, per mitjà de propostes de millora i
recomanacions.

L’estructura dels informes d’impacte de gènere la fixen les guies comunitàries sobre
l’elaboració d’aquests informes. 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. Així mateix, es proposen les millores que es consideren
necessàries perquè la disposició incorpori la perspectiva de gènere, a fi d’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:

En resum, respecte de la revisió de la part dispositiva de la proposta, es poden
distingir tres fases:
La fase prèvia: anàlisi i diagnosi de la situació de les dones i els homes en
l’àmbit regulat per la proposta.
La fase intermèdia: comprovació de la pertinença en relació amb el gènere.
La fase final: propostes de modificació, mitjançant accions positives (mesures
de conscienciació, de promoció i de discriminació en sentit ampli) o accions
de discriminació positiva.

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

Durant l’any 2018 es varen rebre 265 sol·licituds d’informes d’impacte de gènere. A
partir d’aquestes sol·licituds, finalment es varen emetre 262 informes, els quals es
poden classificar segons l’entitat sol·licitant, tal com mostra el gràfic següent, en
què es comparen els resultats dels anys 2016, 2017 i 2018.

Respecte al llenguatge, es revisa el text i, si escau, es proposa la modificació dels
termes discriminatoris emprats i s’apunten les solucions que s’han d’utilitzar per
erradicar l’ús sexista del llenguatge en l’Administració. Cal aclarir que es considera
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de gènere. Experiències a les Illes Balears. A més, en aquesta mateixa col·lecció, i
d’acord amb la normativa d’Edicions UIB, sortirà al mercat editorial el número 16,
titulat Vulnerabilidad y resistencia: experiencias investigadoras en comercio sexual
y prostitución.
D’altra banda, s’ha finançat un concurs
de curtmetratges amb continguts referits
a la violència masclista i un altre segon
concurs d’activitats de prevenció de la
violència masclista desenvolupades a
institucions educatives no universitàries.

La revisió de les disposicions normatives des de la perspectiva de l’impacte de
gènere és completament necessària, atès que l’Institut Balear de la Dona ha
assenyalat recomanacions de millora en el llenguatge o propostes de millora o
recomanacions referides a la part dispositiva en gairebé el 74 % de les disposicions
sobre les quals ha emès un informe.

També s’han duit a terme activats de
sensibilització adreçades al conjunt
d’alumnes de les Illes Balears i a la
societat en general, projectades de comú
acord amb l’Institut Balear de la Dona
(campanyes, jornades, taller, etc.).

2.1.2.2. Formació
· Subvencions nominatives a la UIB

Així mateix, s’ha convocat una beca
de col·laboració amb l’objectiu d’oferir
formació en tots els aspectes relacionats
amb el desenvolupament dels continguts
d’aquesta càtedra.

L’Institut Balear de la Dona ha signat dos convenis amb la Universitat de les Illes
Balears: un té per objecte mantenir la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere i
l’altre, organitzar la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.
Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere

Universitat d’Estudis de Gènere

L’activitat duita a terme ha consistit a mantenir, en l’oferta global d’estudis de
postgrau per a l’any 2018, el 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.

La XIX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, sota el títol «Quaranta anys d’igualtat
formal a l’Estat espanyol», va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma del 10 al 13 de
juliol de 2018, amb la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona.
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, a fi de poder valorar els avanços assolits i
les mancances que encara han de ser resoltes.

En el marc de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, i d’acord amb la normativa
d’Edicions UIB, s’han divulgat el número 2 de la col·lecció «Materials Didàctics per a
la Coeducació i la Prevenció de la Violència de Gènere» i el número 17 de la col·lecció
«Treballs Feministes», titulat Materials didàctics per a la prevenció de la violència
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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, la codirectora
de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
i la vicerectora de Projecció Cultural,
Universitat Oberta i Seus Universitàries.

Persones que han
obtingut l’acreditació
segons l’àmbit del qual
procedeixen

Menorca

Palma

Inca

Eivissa

TOTAL

Educació

5

15

6

7

33

· Accions formatives rebudes pel personal
dels serveis de l’IBDona

Forces de seguretat

4

11

3

0

18

Judicial

1

7

0

2

10

L’IBDona ha ofert a les professionals
del Casal Ariadna l’activitat de formació
«Competències emocionals i metodologies
de diàleg amb perspectiva de gènere. El
grup com a espai d’acollida», impartida
durant els dies 25 i 27 de setembre i 2, 4 i
9 d’octubre 2018. A més, les treballadores
han rebut formació relacionada amb la seva
tasca professional.

Laboral

6

9

4

2

21

Salut

5

9

3

1

18

Serveis socials

5

12

5

9

31

Total general

26

63

21

21

131

Curs El personal docent com a agent de coeducació
L’IBDona ha finançat, assessorat i coordinat l’activitat formativa El personal docent
com a agent de coeducació, impartida durant el curs 2018-2019. L’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) s’ha encarregat de gestionar-la i fer-ne el
seguiment.

Les professionals del Servei 24 Hores i les del
Servei d’Atenció Psicològica han participat
en diferents activitats formatives i cursos relacionats amb el seu àmbit d’intervenció,
amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones usuàries.

Els objectius d’aquesta activitat són impulsar la figura de l’agent de coeducació
als centres educatius facilitant eines i estratègies d’actuació, i establir la igualtat
en el currículum educatiu per tal d’educar en igualtat. La formació s’encamina a
proporcionar eines i recursos al professorat per fomentar l’educació en igualtat.
Amb aquest curs es pretén que els professors i professores passin a ser agents
actius en la transformació de les pràctiques sexistes que es produeixen en el marc
educatiu actual. També es pretén prevenir la violència de gènere i qualsevol tipus
de discriminació als centres educatius, així com reduir les bretxes de gènere (com
la segregació horitzontal per sexe) detectades en l’àmbit educatiu.

· Accions formatives impartides a professionals
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 amb 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. El curs s’adreça a professionals dels àmbits de serveis socials,
educatiu (personal docent), sanitari, laboral, judicial i de la seguretat que, des de
qualsevol nivell professional, puguin intervenir en la detecció de casos de violència
masclista a les Illes Balears o en l’atenció a les víctimes. Finalment, 131 persones
han obtingut el certificat d’aprofitament del curs. Destaca el perfil professional
heterogeni de les persones que han accedit a la formació.
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Es tracta d’una activitat formativa semipresencial, de 40 hores de durada, amb tres
trobades presencials a Mallorca (a Palma i Manacor), a Menorca i a Eivissa. S’adreça al
personal docent d’educació primària i secundària de les Illes Balears, especialment
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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. Un
total de 78 alumnes han completat la formació de manera satisfactòria.

· Formació adreçada a altres professionals, jornades i seminaris
Jornada «Violència sexual contra les dones. Abordatge des dels diferents àmbits
professionals. Protocols de prevenció de les violències masclistes i sexuals a les
festes patronals»

Projecte de formació per a professionals dels mitjans de comunicació i de les
agències de publicitat
Seguint les mesures del Pacte Social contra les Violències Masclistes, i amb l’objectiu
de fomentar el caràcter transversal de les diferents actuacions, des de l’Institut
Balear de la Dona s’ha desenvolupat el projecte «Jornades formatives i seminaris
monogràfics per a una comunicació i publicitat no sexista i sobre el tractament
informatiu de les violències masclistes, dirigits a mitjans i agències de publicitat».
El projecte té com a objectiu sensibilitzar i formar els professionals dels mitjans de
comunicació i de les agències de publicitat de les Illes Balears en matèries com
la comunicació inclusiva, amb perspectiva de gènere, i el tractament adequat de
les violències masclistes. L’analista cultural Meritxell Esquirol, doctora en Ciències
Humanes i de la Cultura, Comunicació Social i Institucional, ha estat l’encarregada
de conduir la formació entre els assistents dels diferents mitjans de comunicació.
Les accions del projecte s’han concretat en jornades formatives i de sensibilització
per a una comunicació i una publicitat no sexista, així com en seminaris i en el
treball a partir de bones pràctiques. Mitjançant la tècnica de la discussió de grup
(focus group), amb la participació de dones víctimes de violències de gènere, es va
treballar la percepció de la manera com s’informa sobre les violències masclistes
des dels mitjans de comunicació. A partir d’aquí, es varen fer dues sessions
formatives a Mallorca i una a Eivissa. Com a resultat de la feina desenvolupada de
manera conjunta, sorgiren unes línies d’actuació futura. Des de l’IBDona es creu en
la necessitat de continuar impulsant aquestes iniciatives.

La jornada es va celebrar els dies 17 i 18 de maig al Centre de Convencions des
Mercadal, a Menorca, i va tenir una durada d’11 hores. Hi varen assistir 53 professionals
de diferents àmbits: sanitari, policial, educatiu, de la inserció sociolaboral i agents
d’igualtat. 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.
L’actuació de les forces i els cossos de seguretat en l’àmbit de les violències
masclistes
El paper de les tradicions festives en la configuració de les violències sexuals.
Bones pràctiques en l’atenció a víctimes de violència sexual.
Jornades «Estratègies per a la coordinació
interinstitucional i la intervenció amb víctimes de
violències masclistes: desenvolupant els drets de les
dones»
En el marc dels actes del 25N, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, els
dies 28 i 29 de novembre de 2018 es varen celebrar
a Mallorca, Menorca i Eivissa, per mitjà del sistema
de videoconferència, les jornades «Estratègies per a
la coordinació interinstitucional i la intervenció amb
víctimes de violències masclistes: desenvolupant
els drets de les dones». Les jornades varen tenir lloc
a les diferents seus de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de les Illes Balears (ICAIB).

En el marc d’aquest projecte, cobra importància la formació a càrrec de Núria
Varela, llicenciada en Ciències de la Informació i Doctora en Ciències Jurídiques i
Socials, experta en violència de gènere i polítiques d’igualtat i autora de les obres
Íbamos a ser reinas, Feminismo para principiantes i Cansadas. Varela va participar
en dues activitats amb l’Institut Balear de la Dona. Concretament, va oferir dues
conferències amb el títol «Comunicar més enllà del 8M», que tingueren lloc a Can
Ventosa (17 d’abril) i al Club Diario de Mallorca (18 d’abril). Així mateix, aquesta
experta va participar de forma conjunta amb l’IBDona en espais de reunió i de
treball.
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Els objectius de les jornades eren:
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Proporcionar estratègies i eines per a la prevenció, la detecció i la intervenció
als professionals i les professionals dels diferents àmbits (judicial, laboral,
educatiu, dels serveis socials, de la salut i de la seguretat) que fan feina amb
víctimes de violència masclista.
Donar a conèixer la importància de la perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic.
Conèixer les bones pràctiques que es duen a terme en diferents serveis i
àmbits d’intervenció.
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.

IV.«Women’s link: el cas d’Ángeles González Carreño», a càrrec de Gema
Fernández Rodríguez de Liévana, llicenciada en Dret per la Universitat
Complutense de Madrid. Actualment és advocada i membre de la direcció
legal de Women’s Link, i visiting fellow del Centre de Dones, Pau i Seguretat
de la London School of Economics (Regne Unit)
V.«Menors i violència de gènere: la custòdia compartida a debat», a càrrec
de Maria Duran, advocada, vicepresidenta de l’Associació de Dones Juristes
Themis i secretària general de l’Associació Europea de Dones Advocades
(European Women Lawyers Association).
VI.«L’enfocament de gènere en l’actuació lletrada», a càrrec d’Elena Ocejo,
advocada i coautora de l’obra El enfoque de género en la actuación letrada.
Guía práctica para la abogacía, de la Fundación del Consejo General de la
Abogacía Española.

Aquestes jornades varen acollir un total de 294 persones inscrites, de les quals 263
eren dones (el 89,46 %) i 31 eren homes (el 10,54 %).

Quant a les dues taules rodones que es varen organitzar, tenien els títols següents:
Àmbits professionals dels
assistents a les jornades:

I.«Necessitats i dificultats en la coordinació interinstitucional en l’atenció a
víctimes de violència de gènere a les Illes Balears».
II.«Bones pràctiques en l’abordatge de les violències masclistes a les Illes
Balears».
Durant les jornades també hi va haver un diàleg amb el títol «La responsabilitat
social dels mitjans de comunicació en el tractament de les violències masclistes»,
així com la presentació de l’estudi «La percepció de la violència masclista i la igualtat
entre el jovent de les Illes Balears».

Les jornades varen consistir en sis conferències i dues taules rodones. Es varen
oferir les conferències següents:

II Jornades de Coeducació

I.«Nous marcs jurídics i polítiques públiques contra les violències masclistes»,
a càrrec d’Encarna Bodelón, doctora en Dret, professora titular de Filosofia del
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i directora del grup de
recerca Antígona.
II.«Els estereotips masclistes en els jutjats de violència contra la dona», a càrrec
de Catalina Canyelles Gamundí, antropòloga, doctorada en Antropologia
Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i membre d’Irídia, Centre per
la Defensa dels Drets Humans, i de l’Institut d’Antropologia de les Illes Balears.
III.«La perspectiva de gènere a la judicatura», a càrrec de Lucía Avilés Palacios,
magistrada titular del Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia
fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya.

1

3

4

Les II Jornades de Coeducació, amb el títol «Cap a la coeducació a les comunitats
educatives», es varen celebrar els dies 1 i 2 de juny a la sala d’actes de l’edifici Guillem
Cifre de Colonya (UIB). Aquest projecte compartit entre l’Institut Balear de la Dona
i l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar està concebut com un espai per posar
en comú polítiques coeducatives, material didàctic i bones pràctiques educatives.
En aquestes II Jornades s’hi varen presentar les ponències següents:
I.«Polítiques educatives a les Illes Balears», a càrrec de Rosa Cursach Salas,

21

directora de l’IBDona, i Marta Escoda Trobat, de Convivèxit.
II.«La coeducació, únic camí cap a la igualtat real i efectiva», a càrrec de Kika
Fumero Purriños.
III.«Coeducar i prevenir la violència de gènere a l’educació secundària
obligatòria: orientacions i recursos», a càrrec d’Elena Quintana Murci i M. Rosa
Rosselló Ramon, ambdues de la UIB.
IV. «Teatre i feminisme per a la transformació social: El Xiringuito, Teatre i
Comunitat», a càrrec de Beatriz de Astorza Vergara i Daniel Redolat Puget.

participar més de cent persones.
Curs «Formadors de formadors»
Es tracta d’un curs organitzat per l’EBAP. L’IBDona hi ha impartit un mòdul de 6
hores de durada per incloure la perspectiva de gènere en l’acció formativa.
Activitat formativa «La violència de gènere: concepte i abordatge»

D’altra banda, les II Jornades de Coeducació varen acollir la presentació «Experiències
al CIFP Son Llebre», a càrrec de M. Inmaculada Gómez Pulido i M. del Pilar Morente
López.

Des de Convivèxit es varen organitzar les Trobades d’Alumnes Mediadors 2018,
celebrades els dies 18 i 25 de maig i 1 de juny al campament de la Victòria (Alcúdia),
en les quals participaren els grups de mediació dels centres educatius. L’IBDona
va col·laborar en aquest espai amb l’activitat formativa «La violència de gènere:
concepte i abordatge», impartida per l’equip d’atenció psicològica.

Així mateix, cal destacar la presentació de bones pràctiques en el marc dels centres
educatius, en la qual varen participar l’IES Antoni Maura, el CEIP Poeta Villangómez i
els serveis d’atenció educativa infantil (SAEI) del Consell Insular de Menorca. També
cal destacar la presentació de bones pràctiques des d’una perspectiva comunitària:
el projecte Alternanits, de l’InJove (Institut de la Joventut de Menorca), amb el
Campionat de Batalles de Gallines i Galls; el CEIP Els Molins i els Serveis Socials de
Búger, amb el projecte «Cap a un treball en xarxa de qualitat», i l’AMIPA del CEIP
Nadal Campaner Arrom, de Costitx.

TALLERS D’IGUALTAT I DE PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes
Data

7 de març

Lloc

CEPA Alcúdia

Aquest Congrés va tenir lloc a Palma del 17 al 20 d’octubre. L’IBDona va participar
en la ponència sobre violència de gènere que s’hi va presentar.

Participants

35 joves més grans de 18 anys

II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (serveis generals) 2016-2019

Data

12 de març

Lloc

CEIP Rodamilans (Sineu)

Participants

Alumnes de 5è de primària

Congrés de l’Associació Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN)

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

L’IBDona ha participat en les activitats de formació en matèria d’igualtat que s’han
duit a terme en el marc del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes.

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Jornada «Les violències masclistes com a màxima expressió de desigualtat»
La jornada «Les violències masclistes com a màxima expressió de desigualtat» es
va celebrar el dia 5 de juny a l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP) en el
marc d’actuacions del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals) 2016-2019. Hi varen
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Data

11 i 12 d’abril

Lloc

CC Es Liceu Francès

Participants

120 alumnes de 1r i 2n de batxillerat

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Data

3, 7, 11, 14 i 18 de maig

Data

21 de novembre

Lloc

IES S’Arenal

Lloc

Associació de Veïns des Rafal

Participants

109 alumnes de 3r d’ESO

Participants

30 persones adultes

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Taller informatiu sobre violència masclista

Data

1 de juny

Data

26 de novembre

Lloc

Campament de la Victòria

Lloc

Centre Mater Misericordiae

Participants

Grups de mediació

Participants

Grup mixt de 25 persones amb discapacitat intel·lectual

Taller de prevenció de les violències masclistes

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Data

11 i 18 de juny

Data

19 de desembre

Lloc

Es Pinaret

Lloc

IES Emili Darder (Palma)

Participants

13 alumnes

Participants

20 alumnes d’FP

Taller de prevenció de les violències masclistes

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Data

21 de juny, 13 d’agost i 19 de novembre

Data

21 de novembre

Lloc

Casal Petit

Lloc

Associació de Veïns des Rafal

Participants

24 dones

Participants

30 persones adultes

Taller de prevenció de les violències masclistes

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes

Data

13 de novembre

Data

15 de desembre

Lloc

CEPA Tramuntana

Lloc

Mercat des Camp Redó, 1a planta

Participants

17 alumnes

Participants

50 alumnes d’instituts de Palma

Taller d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes
Data

15, 22 i 29 de novembre

Lloc

GREC

Participants

45 joves interns al centre penitenciari de Palma
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Tallers d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere impartits
Xerrada sobre els serveis de l’IBDona

2.2. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL I DE SENSIBILITZACIÓ

El 14 de febrer de 2018 es va oferir al CIFP Son Llebre una xerrada informativa
adreçada als estudiants del cicle de formació professional de grau superior de
Promoció de la Igualtat de Gènere. L’objectiu de la sessió era proporcionar una visió
global sobre els serveis que s’ofereixen des de l’IBDona.

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

Jornada «Transferència de coneixements per a dones sòcies de cooperatives»
El 16 d’abril va tenir lloc a la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni d’Eivissa la jornada
«Transferència de coneixements per a dones sòcies de cooperatives». L’IBDona hi
va contribuir amb la ponència titulada «Mesures de detecció i acompanyament de
la dona en casos de violència de gènere», i també va participar en una taula rodona
sobre el tema «Dones als consells rectors de les cooperatives: dificultats».

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.

VIII Jornades d’Educació de la FELGTB «TRANSformant la societat, educant en la
diversitat»

En el marc del Casal de les Dones s’han organitzat i duit a terme un total de vuit
xerrades adreçades a dones sobre la família i la criança, la violència masclista i altres
temàtiques diverses. Aquest espai ha ofert setze tallers de diferents temàtiques
destinats a abordar l’autoconeixement, les habilitats socials i l’apoderament.

Els dies 16, 17 i 18 de novembre varen tenir lloc a Palma les VIII Jornades d’Educació
de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), amb
Ben Amics Associació LGTBI de les Illes Balears com a entitat amfitriona. En el
marc d’aquestes jornades, l’IBDona va participar en una taula sobre «La figura CIC
al territori nacional».

La programació ha inclòs activitats formatives i activitats d’exercici físic i hàbits
per a una vida saludable, així com tertúlies, activitats audiovisuals i activitats
relacionades amb les diades internacionals. El Casal de les Dones també ha
promogut activitats que han tingut lloc a l’exterior per conèixer altres recursos,
espais i barriades de Palma. Des del Casal de les Dones s’han duit a terme activitats
de foment del feminisme, com per exemple la xerrada «El paper de les dones en
els cossos i les forces de seguretat», el taller «La ciutadania contra la violència de
gènere», i les tertúlies i/o activitats audiovisuals «Aurora Picornell: la lluita mai no
mor» i la projecció del documental «Lluitadores».

Alumnes en pràctiques
Durant l’any 2018, l’IBDona ha acollit cinc alumnes en pràctiques. D’una banda,
un alumne del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de
Gènere, amb un pla de pràctiques de 75 hores en total. D’altra banda, al Servei
d’Atenció Psicològica hi ha hagut tres estudiants en pràctiques, una del Màster en
Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB, una altra del
grau de Psicologia de la mateixa Universitat i la tercera, alumna d’un màster de la
Universitat Oberta de Catalunya. A partir del mes d’octubre s’hi va incorporar una
alumna en pràctiques del Màster en Criminologia: Delinqüència i Victimologia, de
la Universitat de València. Les pràctiques varen tenir una durada de 100 hores.
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2.2.1.2. 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
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aquestes accions de foment, les subvencions es consideren un instrument eficaç
per promoure la participació i el desenvolupament de la societat.

Palma, s’hi varen fer activitats infantils, com contacontes, cançons i tallers al voltant
de la igualtat i tallers sobre coeducació. Així mateix, a Mallorca es varen oferir les
converses «Cultura més igualitària» i «Dones i comunicació». 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 seu compromís
per la igualtat. També hi va haver taules informatives de l’IBDona a Menorca, Eivissa
i Formentera.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2018 incloïa les dues línies de subvencions següents:
D’una banda, 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. Els objectius i efectes d’aquesta línia de subvencions eren promoure
projectes destinats a donar suport al moviment associatiu que tinguessin
com a finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes o bé
adreçats a erradicar la violència contra les dones.

· Dia Internacional de la Dona (8 de març de 2018)
El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de
la Dona. És el dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus
drets en el llarg camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al
desenvolupament. Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional
de la Dona el 8 de març de 1975 i, de llavors ençà, aquesta commemoració ha assolit
una dimensió global promoguda pel moviment internacional de les dones, pels
compromisos polítics en matèria d’igualtat de gènere i, de manera especial, gràcies
a les quatre conferències mundials sobre les dones.

A aquesta línia de subvencions s’hi varen destinar 60.000 €. Podeu consultar les
entitats beneficiàries en l’annex 11.
La segona línia de subvencions consistia en ajudes per convocar premis i
certàmens en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Els
objectius i efectes d’aquesta segona línia de subvencions eren despertar
consciències crítiques i sensibilitzar la ciutadania des d’una perspectiva de
gènere per superar la discriminació per raó de sexe.

Per al 8M, el moviment feminista va convocar una vaga d’àmbit estatal. L’IBDona
va donar suport a aquesta convocatòria. El 5 de març, totes les dones membres del
Govern de les Illes Balears, encapçalades per la presidenta i les conselleres, varen
participar en un acte públic al Consolat de Mar, en el qual es va expressar el suport
a la convocatòria de vaga.

La inversió destinada a aquesta modalitat va ser de 15.000 €.
L’any 2018 es varen convocar dues tipologies diferents dels premis en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. En la tipologia «Millor treball
periodístic. Modalitat de text», resultà vencedora la senyora Empar Isabel Bosch
Sans per la sèrie d’entrevistes «Dones del vent», publicada a la revista Gaceta
Náutica. Les modalitats gràfica i audiovisual varen ser declarades desertes. En la
tipologia «Avancem cap a la igualtat», va ser guardonada l’associació Col·lectiu de
Dones de Llevant, pel projecte «Fem camí per la igualtat».

La vaga feminista del 2018 consistia en una aturada en tots els àmbits: no es
convocava únicament en
l’àmbit laboral, sinó que
es pretenia que també
fos una vaga amb efectes
en el consum, la cura de
la família, l’educació...
En definitiva, una vaga
massiva i en totes les
esferes.

2.2.2. Sensibilització social
2.2.2.1. Actes commemoratius, diades i campanyes institucionals
· Diada de les Illes Balears
Durant la setmana del 28 de febrer al 3 de març de 2018, al passeig de Sagrera de
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Des de l’Institut Balear de la Dona, volem estimular el compromís amb 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.
El programa que es va dur a terme implicava diverses conselleries o departaments
del Govern:
El Consolat, la Conselleria de Presidència i l’IBDona varen organitzar l’activitat
de música i dansa «La geografia humana».
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques hi va contribuir amb el
disseny del logotip corresponent al lema «Espai lliure de violències masclistes»
i amb la campanya per promocionar-lo.
La Conselleria d’Educació i Universitat va organitzar un acte en commemoració
del Dia Internacional de la Dona al CIFP Son Llebre.
La Conselleria de medi Ambient, Agricultura i Pesca va organitzar la jornada
«Estratègies per al reconeixement i la visibilització de la feina de la dona al
sector agrari».
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat va posar en marxa la targeta TIB
gratuïta per a les víctimes de violència de gènere.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports va organitzar un acte per
donar suport i visibilitat a les dones esportistes.
L’IBDona va participar en 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.
· Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona (25 de novembre
de 2018)
Amb motiu d’aquesta efemèride, 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.
L’Institut Balear de la Dona, en el marc del 25N, va organitzar les jornades
«Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de
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violències masclistes: desenvolupant els drets de les dones», i va donar suport a les
diferents accions de les institucions i del moviment feminista.

2.2.2.3. Xarxes socials
L’any 2018 hem continuat amb el contracte per a la prestació del servei de 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 efectiva 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.

2.2.2.2. Presència als mitjans de comunicació i actes públics
La directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach Salas, ha tingut un rol actiu
i participatiu a la televisió i a la ràdio autonòmiques, a la premsa escrita i als mitjans
de comunicació que han volgut donar veu a l’Institut Balear de la Dona. Un gran
nombre de les intervencions als mitjans de comunicació es produeix coincidint
amb els actes commemoratius del 8 de Març i del 25 de Novembre. Tot i això, s’ha
de destacar la presència constant als mitjans de comunicació al llarg de l’any.

Facebook
El mes de desembre de 2018 es varen registrar, de mitjana, les dades següents:
Un abast mitjà mensual aproximat de 190.000 visitants i una interacció de
4.700 persones.
El nombre de persones seguidores arribava a 7.000.
Si diferenciam per sexes el perfil de les persones a les quals els agrada la
pàgina, observam que, sobre el conjunt, el 85 % són dones. Pel que fa a l’edat,
podem destacar que la majoria de persones es troben entre els 35 anys i els 44
(25 %) i entre els 24 anys i els 34 (22 %).

Durant l’any 2018, estudiants universitaris i de màster han adreçat a l’IBDona, a través
del correu electrònic, sol·licituds per entrevistar la directora, Rosa Cursach Salas.
També s’han rebut sol·licituds d’ajuda per desenvolupar projectes i fer pràctiques
i xerrades des de l’IBDona. En aquestes peticions s’han de tenir en compte perfils
com el de personal docent i el de tècnic d’ajuntament. L’origen dels sol·licitants
ha estat molt divers i, tot i que procedeixen majoritàriament de les Illes Balears,
també han mostrat interès per l’Institut des d’altres indrets: La Rioja, Sevilla, Madrid
i València.

1

3

4

Instagram
Al final de l’any 2018, el compte d’Instagram de l’IBDona ja tenia 4.100 seguidors,
amb una mitjana de 1.300 interaccions mensuals.
Twitter
Al final de l’any 2018, el compte de Twitter de l’IBDona havia aconseguit més de
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5.000 seguidors. L’abast mensual mitjà és de més de 100.000 persones i 1.800
interaccions.
En el marc de la col·laboració institucional entre el
Consell Social de la UIB, el Servei Cultural de la UIB
i l’IBDona, s’han ofert conferències de dones que
destaquen dins la societat per la seva trajectòria
professional, amb la intenció que el seu exemple
serveixi d’inspiració a la resta de dones.

Quant a la difusió de continguts a través de les xarxes socials, també cal destacar
els vídeos realitzats en diferents àmbits amb la finalitat de sensibilitzar sobre la
igualtat, com per exemple «Per Nadal, regala igualtat», «Per un 8 de Març feminista»
i «Taules de coordinació contra les violències masclistes».
2.2.2.4. Exposicions itinerants

• Ana Pardo de Vera va pronunciar la conferència
«Rompiendo techos de cristal: cómo dirigir un
periódico desde la igualdad». La conferenciant és
llicenciada en Filologia Hispànica, té un màster
en mitjans de comunicació i estudis de ciències
polítiques i sociologia per la UNED. Ha escrit en
diversos mitjans de comunicació, com Diario 16,
La Voz de Galicia, Tiempo o El Siglo de Europa, i ha
col·laborat amb diverses ràdios i televisions. El 2007 va
participar en la fundació de Público. Durant el Govern
de José Luis Rodríguez Zapatero va ser assessora de comunicació als ministeris de
Defensa, Indústria, Turisme i Comerç, i a la Vicepresidència de Política Territorial.

L’Institut Balear de la Dona, de forma gratuïta, posa les seves exposicions itinerants
(«Aurora Picornell. Història i memòria», «Dones i reines de Mallorca: l’espai femení
a l’edat mitjana» i «Dones reconstruïm la història») a disposició de les entitats
i institucions públiques i privades que estiguin interessades a exhibir-les i que
reuneixin les condicions necessàries per instal·lar-les.
Les exposicions que es presenten són el resultat del compromís de l’Institut Balear
de la Dona amb la transmissió a la ciutadania de missatges, models i actituds que
afavoreixin la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que permetin
avançar cap a una societat lliure de violències masclistes.
· Exposició itinerant «Aurora Picornell. Història i memòria»

• Roser González Duarte va oferir la conferència «El dur
camí de la recerca científica des d’una perspectiva
de gènere. Coneixements actuals sobre els gens de
la visió, el diagnòstic genètic i la teràpia gènica».
Roser González és llicenciada en Ciències Químiques,
doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona
i catedràtica de Genètica de la mateixa Universitat.
Ha estat directora del Departament de Genètica de
la Universitat de Barcelona de 1986 a 1994 i de 1999
a 2002, directora del Màster Universitat-Empresa
en Biotecnologia de 1995 a 2005 i presidenta de la
Societat Espanyola de Genètica de 1994 a 1998. És
tresorera de l’Associació de Dones Investigadores i
Tecnòlogues (AMIT), professora del Màster en Bioètica
i Dret, i membre de l’Observatori de Bioètica i Dret
(OBD) de la Universitat de Barcelona.

Durant l’any 2018 s’ha exposat als llocs següents:
Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, del 12 al 26 de gener
de 2018.
Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem), del 25 de maig al 18 de juny de
2018.
CIFP Son Llebre (Marratxí), del 26 de setembre al 15 d’octubre de 2018.
· Exposició itinerant «Dones reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936»
Centre Assessor de la Dona del Consell Insular de Menorca, de l’1 de març al 18
d’abril de 2018.
2.2.2.5. Altres projectes de sensibilització social
· Exposició itinerant «Dones reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936»
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• Amaia Pérez Orozco va pronunciar la conferència
«Nombrar el malestar y cuidar el buen vivir».
Reconeguda economista feminista, Amaia Pérez és
doctora en Economia Internacional i Desenvolupament
per la Universitat Complutense de Madrid. Ha estat
responsable a l’UN-INSTRAW de l’estudi de propostes
per reorganitzar les cures. Treballa principalment sobre
la sostenibilitat de la vida com el conjunt de necessitats
materials i afectives de les persones. Ha publicat, entre
altres obres, El empleo femenino en la maquiladora
textil en Guatemala y las transformaciones en las
relaciones de género (2004), Transformaciones del
trabajo desde una perspectiva feminista: producción,
reproducción, deseo, consumo (2006), La economía:
de icebergs, trabajos e (in)visibilidades (2006), Pero...
¿de qué igualdad hablamos? Disidencias feministas
(2008).

· Paraules de Berta
El llibre Paraules de Berta és el resultat d’una col·laboració entre l’Institut Balear
de la Joventut i l’Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears en el
marc del Programa Cultural Art Jove 2017. El projecte es configura a partir del conte
«Les paraules de Berta», de la guanyadora d’una menció especial en el certamen
«Dones i homes escriuen en lila» de l’edició del Programa Cultural Art Jove 2016, i la
proposta estètica d’Anna Sainz, guanyadora de la convocatòria Art Jove 2017.
El conte reflexiona sobre el llenguatge inclusiu i el poder de les paraules per canviar
el món i convertir-lo en un territori més lliure i igualitari. Està escrit en clau de
conte infantil. Les dues institucions volen aportar aquest material per treballar la
igualtat de gènere i el llenguatge no sexista a les escoles de primària. L’IBDona s’ha
encarregat de la publicació i distribució del material als centres d’educació infantil
i primària.

· Monòleg de sensibilització «No solo duelen los golpes», de Pamela Palenciano

LES PARAULES DE LA BERTA

En el marc del programa «Cap a la coeducació als centres educatius», que
desenvolupa l’Institut Balear de la Dona amb la col·laboració de la Conselleria
d’Educació i Universitat de les Illes Balears, es duu a terme l’activitat de sensibilització
«No solo duelen los golpes», de Pamela Palenciano.
Se’n varen oferir dues sessions, en
les quals, partint de la seva pròpia
experiència i a través de la interacció amb
el públic, Pamela Palenciano treballa la
consciència i el debat sobre la violència de
gènere. A la primera de les sessions, que
va tenir lloc el 22 de maig al Teatre Xesc
Forteza (Palma), hi assistiren 361 joves de
l’IES Antoni Maura, el CC Escolàpies i el CC
Sant Josep Obrer. A la segona sessió, que
va tenir lloc el 23 de maig a l’Auditòrium
Cas Serres (Eivissa), hi participaren 251
alumnes de l’IES Balàfia i de l’IES Algarb.
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· Traspassem els rols. Què passa! Gènere i performance
L’Institut Balear de la Dona va organitzar el projecte educatiu «El món per dins».
La dissenyadora i conductora del projecte va ser Aina Bauzà. Aquesta activitat
va utilitzar les instal·lacions del Museu d’Art Modern i Contemporani Es Baluard,
de Palma, i va comptar amb la col·laboració de l’àrea educativa del Museu. Les
destinatàries de l’activitat varen ser un grup de dones. Durant els quatre dies de juliol
que va durar, es va treballar al voltant de la figura de Sükran Moral, una performer
turca reconeguda com a artista a escala internacional, qui pretén defensar el dret
de les dones i els drets humans per mitjà de l’art.
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2.3. OBSERVATORI DE PUBLICITAT NO SEXISTA

L’empresa va retirar la imatge.
Denúncia pel sexisme dels cartells publicitaris de la immobiliària First Mallorca.
L’empresa va retir la campanya i es comprometé en un nou model de gestió.
Denúncia del fotoreclam (photocall) sexista exposat a la via pública per Global
Tatoo Factory.
Denúncia dels continguts sexistes i les imatges aparegudes en un article
publicat a Revista Útil (Menorca).

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.
La societat exerceix una consciència crítica respecte de la publicitat sexista.
Presentar una queixa és una manera d’evitar que es perpetuï la discriminació cap
a les dones. La ciutadania pot presentar la queixa o denúncia sobre continguts que
consideri sexistes o discriminatoris cap a les dones a través de l’adreça electrònica
de l’IBDona.
· Resum de les actuacions duites a terme durant l’any 2018
Denuncia formulada pel Col·legi Oficial d’Infermeria sobre sexisme i
discriminació amb relació al programa de TVE Telepasión.
Denúncia a Facebook amb relació a informació que convida la població a
treballar en el món de la pornografia.
Denúncies i queixes contra el sexisme en la publicitat de l’empresa immobiliària
Mallorca Open (Manacor). L’empresa es disculpà públicament i va retirar la
publicitat esmentada.
Denúncia tramitada des del Casal de les Dones d’Eivissa contra la campanya
efectuada per Avalon Adelgazamiento, per sexista i estereotipada. L’empresa
va retirar la imatge anorèxica i la substituí per una imatge representativa de
la dona real.
Denúncia del cartell sexista emprat per fer publicitat d’un mercat solidari
organitzat per l’AASM. L’Associació retirà el cartell i l’atribuí a una errada.
Denúncia de les imatges sexistes emprades per a la campanya de promoció
de la llengua catalana promoguda per la Plataforma per la Llengua.
Denúncia pels acudits sexistes en rajoles del Mesón Can Pedro.
Queixes per l’ús de tractament sexista en les targetes d’embarcament de
Ryanair.
Denúncia per publicitat sexista a l’aparador de la perruqueria unisex AG.
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3.1. MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
3.1 PACTE CONTRA
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ADOPTADES DES DE LES CONSELLERIES

En el marc del Pacte Social contra les Violències Masclistes «Reaccionem», cal
En aquest apartat es descriuen les actuacions més rellevants duites a terme per
destacar les mesures implementades des de les diferents conselleries del Govern
lesles
conselleries
deldurant
Governl’any
de les
Illesque
Balears
implicades
en el Pacte Social contra
de
Illes Balears
2018
s’enumeren
a continuació:
les Violències Masclistes durant l’any 2017.
· Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Entre
les mesures
executades
per la
i Turisme
Respecte
a la promoció
de la igualtat
i laConselleria
prevenció ded’Innovació,
les violènciesRecerca
masclistes
en
durant
l’any
2018
destaca
la
jornada
celebrada
el
mes
de
juny
amb
el
títol
«Prevenció
la infància i en la joventut, a més de les actuacions recollides en aquesta memòria,
de
les s’han
agressions
sexuals
en l’àmbit
també
duit a terme
aquestes
altres:del turisme». Així mateix, des d’aquesta
Conselleria
s’han mantingut
els esforços
per continuardels
amb
les línies
• En les instruccions
per a l’organització
i el funcionament
centres
per ald’actuació
curs
i les bones pràctiques en la lluita contra les violències masclistes. L’any 2018, amb
2017-2018 s’hi han inclòs les coordinacions de convivència i coeducació amb una
motiu de la celebració, durant el mes de setembre, del Dia Mundial del Turisme,
hora setmanal cada una. A més, s’ha treballat perquè a cada centre es designi una
la Conselleria va convocar els Premis Turisme de les Illes Balears 2018. Es tractava
persona responsable de la coeducació.
de la tercer edició d’aquestes distincions, destinades a destacar actuacions tant
• Les darreres dades de la memòria del Convivèxit, referides al curs 2016-2017,
de persones com d’empreses o institucions públiques i privades relacionades amb
l’activitat turística. Entre les distintes categories dels Premis destaca el guardó a les
violència
de gènere
amb
un grau
satisfacció
noranta
casos i mitjà
en 31.
bones
pràctiques
en
igualtat
de de
gènere,
ambalt
el en
qual
es vadels
reconèixer
el projecte

• El primer
«Stop
SV». 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
Conselleria
dede
laPresidència
Igualtat de Gènere. Aquest cicle ha començat el curs 2017-2018.

• S’ha iniciat la revisió del Protocol de prevenció, detecció i intervenció de
Durant
l’any 2018,
de Presidència
haaspectes
duit a relacionats
terme un amb
conjunt
l’assetjament
escolarladeConselleria
les Illes Balears
per incloure-hi
d’actuacions
relacionades
amb
les
mesures
contra
les
violències
masclistes.
Entre
les violències masclistes.
aquestes mesures destaca la segona convocatòria de subvencions destinades a
• La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa ha inclòs en les
entitats sense ànim de lucre per dissenyar i implementar projectes en matèria de
instruccions de la darrera convocatòria d’eleccions als consells escolars dels
diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI de les Illes Balears.
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
Així mateix, s’han constituït i posat en marxa tres comissions de treball del Consell
centre, aquest
òrgan
ha de designar
unade
persona
d’impulsar
d’LGTBI
de les Illes
Balears:
la Comissió
Salut, encarregada
la Comissió Laboral
i lamesures
Comissió

educatives per
fomentar
la igualtat
realLliure.
i efectiva
entre homes
i dones,amb
així com
la
d’Educació,
Joventut,
Esports
i Temps
De manera
coordinada
l’IBDona,
prevenció
la violència
masclista,
per fer-ne el seguiment.
el cas que
hi
s’ha
ofert elde
servei
d’atenció
social ii d’acompanyament
a les En
víctimes
queno
pateixen
hagi persones
amb la iformació
adequada,
ha de
facilitarde
cursos
de o
violències
masclistes
per raó de
la seva l’Administració
orientació sexual,
identitat
gènere
expressió
de
gènere
per
a
l’any
2018.
La
Conselleria
de
Presidència
també
ha
prestat
formació a tal efecte.
suport en l’organització de la jornada «Les persones LGTBI en l’àmbit laboral», que
es va dur a terme a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria el mes de desembre
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de 2018, i en la qual es varen presentar els continguts de la Guia de recomanacions
per al bon tracte de les persones LGTBI en l’entorn laboral.

educatives», en les quals va participar Convivèxit amb una comunicació compartida
amb l’IBDona titulada «Polítiques coeducatives a les Illes Balears». També s’ha
de remarcar la participació, el mateix mes de juny, en la taula de treball del Pla
Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació
Sexual (TDNES) i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes Balears, organitzada per
l’IBDona.

D’altra banda, aquest any 2018 s’ha publicat el Decret 47/2018, de 21 de desembre, de
traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI.
· Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Totes les direccions generals de la Conselleria d’Educació i Universitat s’han
coordinat per fer el seguiment del Pacte Social contra les Violències Masclistes
«ReAccionem», amb la col·laboració de l’IBDona. Dins l’oferta de formació per a
docents homologada pel Servei de Formació del Professorat destaca la relacionada
amb la diversitat sexual.

Entre les mesures implementades durant l’any 2018 per la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques destaquen les següents: el seguiment de la implantació
dels plans d’igualtat per al personal dels ens que integren el sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les accions d’assessorament i atenció
individualitzada en aquesta matèria; l’execució i el seguiment de les accions
derivades del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (serveis generals), que impliquen, entre altres actuacions,
l’aprovació de l’Informe d’avaluació intermèdia del II Pla i la dinamització del Pla
d’Igualtat mitjançant publicacions periòdiques a la web i missatges electrònics de
difusió entre el personal; les 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; l’elaboració de la Guia pràctica de corresponsabilitat
familiar i l’organització de tres tallers pràctics sobre aquesta matèria.

D’altra banda, Convivèxit ha organitzat diverses accions formatives: 24 versaven
sobre la prevenció i la detecció de l’abús sexual i nou tractaven de temes relacionats
amb la coeducació, entre les quals destaquen tres actuacions d’assessorament
sobre el Protocol trans adreçades a centres concrets. D’acord amb la memòria
de Convivèxit, del conjunt d’intervencions i actuacions d’assessorament duites a
terme per aquest organisme, el 5 % han consistit a atendre alumnes transsexuals
i transgènere, el 2 % han estat motivades per casos de violència de gènere, el
3 % per altres tipus de violència i encara un 3 % per altres incidències. Convivèxit
desenvolupa programes per millorar la convivència als centres educatius. Els
centres disposen de programes específics, entre els quals destaquen els destinats
a fomentar la igualtat de gènere, la prevenció de l’abús sexual, el respecte a la
diversitat sexual i la prevenció de l’homofòbia.

L’Institut Balear de la Dona forma part de la Comissió d’Igualtat en el marc del II Pla
d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (serveis generals) 2016-2019.

· Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

En data 14 de juny es reuní la Comissió d’Igualtat, presidida per la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques i amb representació de les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa General de Serveis Generals. En aquesta
sessió s’aprovà l’Informe d’avaluació intermèdia, en el qual es concloïa que s’havia
executat el 75 % de les accions previstes en el Pla.

L’any 2018, dins la línia estratègica «Avançament cap a una cultura més igualitària»,
del pla «Mesures contra les violències masclistes 2017-2020», s’ha continuat amb
la línia d’incorporar la perspectiva de gènere en els programes que s’executen, de
manera més concreta pel que fa a les subvencions en l’àmbit de la cooperació i de
menors amb mesures d’internament i medi obert. Resulta de gran interès destacar
que correspon a aquesta Conselleria expedir els certificats d’acreditació de
circumstàncies especials. Durant l’any 2018 es varen sol·licitar 2.727 certificats per
circumstàncies especials, 84 dels quals es varen sol·licitar per acreditar la condició
de víctima de violència de gènere. En el 87 % dels casos aquesta circumstància s’ha

· Conselleria d’Educació i Universitat
L’any 2018, la Conselleria d’Educació i Universitat ha continuat amb les actuacions
duites a terme durant l’any anterior. El mes de juny varen tenir lloc a la Universitat de
les Illes Balears les II Jornades de Coeducació «Cap a la coeducació a les comunitats
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acreditat mitjançant una consulta a l’IBDona, mentre que en la resta de casos s’ha
acreditat amb la documentació aportada. De les 84 sol·licituds presentades, el 55 %
es va resoldre favorablement.

· Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Durant l’any 2018 s’han continuat executant mesures iniciades l’any 2017,
especialment les que fan referència a la cessió d’habitatges com a casa d’acollida
i el conveni per facilitar habitatges en règim de lloguer per a dones víctimes de
violència de gènere. S’ha impulsat una campanya de sensibilització en el marc del
transport públic i s’ha facilitat un descompte en l’ús de la targeta TIB per a dones
víctimes de violència masclista.

· Conselleria de Salut
Durant el curs 2018-2019, la Coordinació de Sida i Sexualitat, de la Direcció General
de Salut Pública i Participació, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i
Universitat, ha implementat el programa de salut afectiva i sexual «Amb tots els
sentits», adreçat a adolescents. El programa s’ha ofert a tots els centres d’educació
secundària i de formació professional bàsica de les Illes Balears. Així mateix, la
Coordinació de Sida i Sexualitat ha publicat una web sobre salut sexual.

· Conselleria de Cultura, Participació i Esports
L’any 2018, 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», la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha impulsat
l’Assemblea Balear de l’Esport, en el si de la qual funciona la Comissió Sectorial
d’Esport i Dona, amb la comesa de proposar accions de foment de l’esport femení.
També s’ha convocat una nova edició del premi Cornelius Atticus en les categories
masculina i femenina.

Entre els mesos de setembre i desembre de 2018, s’ha ofert una activitat formativa
sobre l’aplicació del Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a
les Illes Balears, amb la qual s’han format un total de 379 professionals dels equips
d’onze centres de salut (medicina, infermeria, treball social, admissió, obstetrícia,
psiquiatria, odontologia, farmàcia, auxiliar d’infermeria, higiene dental i psicologia,
entre d’altres), el personal del SUAP ( Servei d’Urgències d’Atenció Primària
de Palma), més una vintena de residents del darrer any de medicina familiar i
comunitària i d’infermeria familiar i comunitària. La formació ha consistit en un
taller de 6 hores en què s’han treballat aspectes com la sensibilització, la valoració,
l’acompanyament i la derivació dels casos de violència masclista en el marc del
Protocol d’actuació i de la posada en marxa del Protocol dins la història clínica
d’atenció primària.

· Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria s’ha consolidat la xarxa de
tutores per a víctimes de violència de gènere. Les tutores, que estan ubicades a
tretze oficines territorials, ofereixen a les dones una atenció especialitzada i fan
tasques d’intermediació, orientació i enllaç amb altres entitats i administracions.

· Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Durant l’any 2018 s’ha creat el programa SOIB Dona. Es tracta d’un programa
adreçat a entitats locals i organitzacions sense ànim de lucre, entitats del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i associacions
empresarials i sindicals, per promoure la contractació i fomentar l’ocupació de
dones víctimes de violència de gènere que presentin els perfils necessaris per
cobrir els llocs de feina. La contractació té una vigència d’un any, durant el qual
les orientadores presten suport al procés. En total s’han contractat 88 dones, 66 a
Mallorca, disset a Menorca i cinc a Eivissa.

Una de les actuacions més importants de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca en matèria d’igualtat de gènere durant l’any 2018 ha estat l’elaboració del Pla
d’Igualtat de Gènere al Sector Primari. Aquest Pla suposarà una eina per garantir
la visibilització de les dones que treballen en aquest sector. El Pla té com a finalitat
convertir-se en una eina per articular objectius i accions per continuar treballant
en l’eliminació de les desigualtats de gènere i en la promoció de la igualtat entre
dones i homes en el marc dels sectors ramader, pesquer i agrícola. L’elaboració
de la llei agrària de les Illes Balears permetrà donar més importància als aspectes
socials, ja que incorporarà la perspectiva de gènere de forma transversal.
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3.2. EL PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
«REACCIONEM»
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.
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.
A qui s’adreça?
A les ciutadanes i els ciutadans de setze anys o més.
A les empreses de les Illes Balears i al personal que hi fa feina.
A les institucions i entitats que presten serveis a les Illes Balears i a tothom
que en forma part.
Hi ha educadores socials que es dediquen a la dinamització d’aquest Pacte.
L’equip està integrat per tres tècniques: una a Mallorca, una a Eivissa i una altra a
Menorca. Les dinamitzadores intervenen en els àmbits institucional (conselleries,
ajuntaments, centres d’orientació laboral, jutjats, etc.) i empresarial (microempreses
i petites, mitjanes i grans empreses).
Per tal d’apropar el Pacte Social contra les Violències Masclistes a la ciutadania,
s’han ofert taules informatives i es disposa del vehicle de la campanya amb el lema
del Pacte Social «Reacció». La unitat mòbil permet efectuar sortides a qualsevol
indret de les Illes Balears a petició dels diferents ajuntaments i entitats.
El mes de desembre de 2018 s’havien adherit al Pacte 7.839 persones i 450
entitats. A través de les xarxes de l’IBDona s’ha donat visibilitat a les activitats i els
esdeveniments impulsats per les institucions i entitats adherides.
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SERVEIS I RECURSOS
D’ATENCIÓ A LA DONA
4.1. XARXA DE CENTRES D’INFORMACIÓ A LES ILLES BALEARS
El 2018 s’ha mantingut la feina de coordinació entre els diferents serveis específics d’atenció a les dones
de les Illes Balears, per tal de millorar els canals de comunicació, les metodologies de feina i les vies de
coordinació, i s’ha continuat unificant criteris d’intervenció, indicadors i protocols.
4.1.1. Mallorca (IBDona)
El Centre d’Informació de la Dona (CID) és un servei que té com a objectiu general oferir informació,
orientació i assessorament a les dones en aspectes socials, jurídics, laborals i en violència de gènere i, com
a objectiu prioritari, atendre de manera integral els casos de violència de gènere. Així mateix, duu a terme
les actuacions d’atenció a les dones víctimes que hi arriben derivades pel Centre Coordinador de les Ordres
de Protecció.
L’equip del Centre d’Informació està format per dues tècniques superiors llicenciades en Dret, dues
treballadores socials i una auxiliar administrativa.
L’atenció que s’ofereix des del CID —tant si es presta presencialment, com si es presta per telèfon, carta o
correu electrònic— pretén potenciar les capacitats de cada una de les dones ateses mitjançant una orientació
personalitzada i integral, adaptada a la problemàtica que presenten. Es treballa des d’un enfocament basat
en l’apoderament de la dona, l’assumpció de les seves responsabilitats i el reforçament dels recursos, tant
personals com del seu entorn, i s’ofereix orientació sobre els serveis disponibles a la nostra comunitat
autònoma i sobre la coordinació amb aquests, a fi de fomentar el treball en xarxa.
Les funcions específiques per àrees són:
Jurídica: orientació i assessorament sobre dret civil, dret penal, dret administratiu, dret laboral, dret
internacional, justícia gratuïta, etc.
Social: orientació i assessorament sobre serveis socials, salut, habitatge, educació, treball, prestacions,
etc.
Laboral: informació bàsica sobre recerca de feina i formació.
Violència de gènere: atenció a la víctima mitjançant orientació, assessorament i gestions necessàries
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per a l’abordatge integral de la situació; informació al seu entorn i als
professionals i les professionals de la resta de serveis de la comunitat.

aquest Servei.

Durant l’any 2018, varen ser ateses 1.824 usuàries, cosa que va suposar atendre un
total de 1.812 consultes, tant de l’àmbit jurídic com del social.

Una de les funcions del Centre d’Informació és oferir a professionals assessorament
específic sobre violència de gènere. Durant l’any 2018 s’ha proporcionat aquest
assessorament a professionals en 398 ocasions, majoritàriament per via telefònica.

En relació amb les consultes ateses per les diferents àrees, cal destacar les dades
següents:

D’altra banda, durant l’any 2018 s’ha fet feina de forma coordinada amb el Servei
d’Ocupació de les Illes Baleares per dur endavant la convocatòria SOIB Dona. Des del
CID s’atenien, mitjançant una entrevista presencial, les dones susceptibles d’acollirse a aquesta convocatòria, i s’elaborava un informe d’idoneïtat i una acreditació
de la condició de víctima de violència de gènere. L’any 2018 s’han emès cinquanta
informes.

Les consultes de caràcter jurídic versaren majoritàriament sobre dret civil i
dret penal. Cal destacar les relacionades amb els delictes contra les relacions
familiars i contra la llibertat sexual, i les relatives als maltractaments i a les
ordres de protecció. En matèria de jurisdicció social, destaquen les consultes
sobre la conciliació de la vida familiar i professional, i sobre l’assetjament
psicològic i sexual.
Les consultes de caràcter social es refereixen a l’accés als serveis socials
especialment relacionats amb beques, ajudes i prestacions, educació, salut,
família, habitatge... (beques, guarderies, prestacions i rendes, planificació
familiar, etc.).
Les consultes per violència de gènere tenen una rellevància especial. Les
consultes són ateses tant per la treballadora social com per una assessora
jurídica, perquè es considera que requereixen una atenció integral.

4.1.1.1. Punts d’atenció jurídica a Mallorca
El Servei d’Atenció Jurídica, amb diversos punts d’atenció, 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 durant els
horabaixes de la setmana, si bé el Servei atén les situacions més urgents mitjançant
un telèfon mòbil.
DONES ATESES PEL SERVEI
D’ATENCIÓ JURÍDICA A
D’ençà de l’1 d’abril de 2018 han començat
MALLORCA DURANT L’ANY 2018
a funcionar dos nous punts d’atenció, un a
Felanitx i un a Pollença, que s’afegeixen als
81
Inca
d’Inca i Manacor. Així l’atenció es presta els
horabaixes dels dimarts a Manacor, els
Manacor
91
dimecres a Felanitx, els dijous a Pollença i
Felanitx
30
els divendres a Inca.

La majoria d’aquestes consultes versaven sobre informació general relativa a 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.
L’atenció de cada una d’aquestes consultes implica un treball indirecte, que és
imprescindible i difícil de quantificar. Aquest treball suposa dur a terme una sèrie
d’entrevistes de seguiment, una valoració dels recursos adequats, gestions de
coordinació amb altres serveis i entitats, i les derivacions pertinents, entre d’altres.
També implica una feina necessària de coordinació amb els cossos i les forces de
seguretat de l’Estat, les policies locals i el Servei d’Emergències 112.
Fruit del conveni de col·laboració signat entre el Servei d’Emergències 112 i l’Institut
Balear de la Dona, l’any 2018 les professionals del Centre d’Informació de la Dona
varen atendre 107 incidències per situacions de violència de gènere derivades per
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El perfil majoritari de les dones ateses
durant l’any 2018 és el d’una dona derivada
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Pollença

29

Total

231

dels serveis socials municipals, d’entre 30 i 39 anys, resident al municipi on hi ha la
seu del punt d’informació jurídica —encara que any rere any s’incrementa el nombre
de dones que provenen de municipis dels voltants—, espanyola de naixement.

4.1.3. Eivissa (IBDona i Consell Insular d’Eivissa)
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 (Oficina de la Dona) a l’illa d’Eivissa, que té com
a funció principal —a més d’informar, orientar i assessorar les dones en general—
gestionar les llars d’acolliment de l’illa d’Eivissa.

4.1.2. Menorca (IBDona i Consell Insular de Menorca)
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 Assessor de la Dona a Menorca i el Servei d’Acollida per a Dones Víctimes de
Violència de Gènere en aquest territori insular.

L’Oficina de la Dona, en el marc d’aquest instrument de col·laboració, desenvolupa
les funcions específiques següents:

El Centre Assessor de la Dona, en el marc d’aquest instrument de col·laboració,
desenvolupa les funcions específiques següents:

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.

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.

L’Oficina de la Dona ha atès un total de 586 casos. Cal destacar que 446 d’aquests
casos corresponen al Programa d’Atenció i Tractament a Víctimes de Violència de
Gènere. D’aquestes 446 dones, 193 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 psíquics i físics durant
un període d’un a tres anys.

Durant l’any 2018, el Centre Assessor de la Dona de Menorca ha atès 484 usuàries,
de les quals 134 corresponen a expedients nous. L’atenció prestada a aquestes
dones ha suposat un total de 2.672 visites.
El perfil majoritari 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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De la mateixa manera, en el Programa d’Assessorament i Atenció a la Dona s’han
atès 85 dones i en el Programa d’Orientació Sociolaboral se n’han ateses 33.

la participació de les dones en la comunitat i l’intercanvi cultural. Durant l’any 2018
ha duit a terme un total de 33 activitats.

4.1.4. Formentera (IBDona i Consell Insular de 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 el serveis tant policials com sanitaris, principals vies d’entrada de la víctima en
el sistema.

DONES ATESES PER LA XARXA DE
CENTRES ESPECIALITZATS
D’INFORMACIÓ A LES ILLES BALEARS

Quant a l’atenció a 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 adequats, i l’acolliment de la dona i dels seus fills i
filles al servei d’acollida.

484

Eivissa

586
29
2.923

4.2. ATENCIÓ INTEGRAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
4.2.1. Centre Coordinador de les Ordres de Protecció
El Centre Coordinador de les Ordres de Protecció desenvolupa les funcions
següents:

El perfil majoritari és el d’una dona de nacionalitat espanyola, amb 32 anys d’edat
mitjana, amb fills, que formava parella amb l’agressor en el moment de rebre
l’atenció i que patia maltractament psicològic i físic.

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 referides a causes que impliquin violència de gènere.
Trametre-les immediatament als cossos i les forces de seguretat de l’Estat i a
les diferents policies locals.
Crear i mantenir una base de dades per elaborar estadístiques i per conèixer
ràpidament les situacions concretes en els casos d’urgències, així com
consultar, les persones responsables del Centre, aquesta base de dades als
efectes d’atendre i informar els cossos i les 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-

Un 58,6 % de les dones ateses varen denunciar la situació i es varen decretar nou
ordres d’allunyament. De les 29 dones ateses, nou finalment varen tornar amb
l’agressor.
El conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de
Formentera també preveu una línia d’actuació en matèria de drets i igualtat, a
càrrec de l’entitat Espai Dones Formentera, que té per objectius defensar els drets
i els interessos de les dones de l’illa, promoure la igualtat de gènere, desenvolupar
activitats per a la promoció de la igualtat de drets entre dones i homes, i fomentar
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Menorca

Total

Durant l’any 2018 es varen atendre un total de 29 casos de violència de gènere,
disset dels quals varen ser atesos per telèfon i dotze, a través d’atenció primària.
Aquestes xifres suposen un augment del 32 % de casos atesos respecte de l’any
anterior.

2

1.824

Formentera

El servei d’atenció immediata, acompanyament i seguiment s’ofereix amb l’estreta
col·laboració d’una psicòloga en cas de necessitat de teràpia i d’un jurista per a
l’assessorament i en defensa dels drets de la víctima.
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Mallorca
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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’un servei d’atenció social per via 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.
Mantenir la coordinació amb altres institucions per tal de facilitar informació i
acreditacions de la condició de víctima de violència de gènere per a diferents
procediments.

L’any 2018 es varen donar d’alta al Projecte IRIS un total de 124 dones víctimes de
violència de gènere 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, d’atenció social i d’acompanyament a les víctimes que pateixen
violències masclistes i per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere, és un servei especialitzat d’atenció social de l’Institut Balear
de la Dona destinat a les persones víctimes d’LGTBI-fòbia, a les dones víctimes
de violència masclista, els seus fills i filles i les persones del seu entorn, i també
a professionals. El servei es presta les 24 hores del dia, durant els 365 dies de
l’any, per a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ofereix atenció social
especialitzada i acompanyament a les dones víctimes de violències masclistes que
es troben en situació d’emergència.

L’any 2018 s’ha mantingut la coordinació amb la Direcció General de Planificació
i Serveis Socials per tal d’acreditar la condició de víctima de violència de gènere
a les dones que ho sol·licitaven per obtenir els beneficis del bo social elèctric.
Aquesta coordinació s’ha materialitzat en la formulació de 74 consultes des de la
Direcció General esmentada, la qual cosa ha implicat, per al Centre Coordinador de
les Ordres de Protecció, la recerca d’informació de cada una de les sol·licituds i la
comunicació sobre aquesta condició.

L’objectiu general del Servei 24 Hores és donar resposta social telefònica i
proporcionar acompanyament presencial a les dones que pateixen violències
masclistes i al seu entorn, activar els mecanismes i els recursos que són necessaris en
cada cas, i informar i assessorar professionals i serveis que atenen aquestes dones.
D’altra banda, el Servei 24 Hores pretén homogeneïtzar l’atenció a les dones en
situació d’emergència social per situacions de violència i complementar l’actuació
d’altres professionals quan necessiten la intervenció d’un servei especialitzat en
violències masclistes. El servei ofereix informació, orientació i assessorament social,
contenció i motivació, derivació, coordinació de recursos i acompanyament.

De la mateixa manera, s’ha establert la coordinació pertinent amb el Consorci de
Transports de Mallorca per tal d’acreditar la condició de víctima de violència de
gènere a les dones que ho demanaven, també per poder gaudir dels beneficis
corresponents a la targeta intermodal. Des de juny de 2018, quan es va iniciar
aquesta coordinació, s’han atès un total de setze sol·licituds d’acreditació.
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 i altres organismes, 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 en violència de
gènere: cossos i forces de seguretat, serveis de salut, agents específics...

A partir d’un conveni subscrit amb la Conselleria d’Administracions Públiques
(Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia), el Servei 24 Hores és accessible
per mitjà del telèfon d’emergències 112 o del telèfon 971 17 89 89, de l’Institut Balear
de la Dona.

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-lo amb la finalitat que
el Servei d’Emergències 112 pugui detectar ràpidament les telefonades procedents
d’aquestes persones a fi d’ajudar-les d’una manera més ràpida i eficient. L’objectiu
és proporcionar-los un mecanisme d’autoprotecció davant futurs episodis de
violència.
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Durant l’any 2018 destaca com a dada rellevant que el 75,70 % de les telefonades
rebudes (2.137) han tingut caràcter urgent, dada que respon al fet que el Servei 24
Hores intervé en emergències.
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2016

2017

2018

Telefonades generals

410

401

599

Telefonades per
violències masclistes*

No
comptabilitzades

No
comptabilitzades

23

Telefonades per violència
de gènere

959

935

2.201

Total

1.369

1.336

2.823

Telefonades ateses

telefonades), seguit del 016 (140 derivacions). Així mateix, s’han registrat 2.015
telefonades fetes directament per les mateixes dones víctimes de violències
masclistes.
· Servei d’acompanyament
Les sol·licituds d’acompanyament són formulades directament per professionals
dels serveis socials, de la policia, dels centres d’acollida i d’altres, i correspon a la
coordinadora i al treballador o treballadora social de guàrdia valorar la petició.

*Tràfic d’ésser humans amb fins d’explotació sexual, abús sexual, agressió sexual i mutilació
genital femenina.

Destaquen les següents dades rellevants del servei corresponents a l’any 2018:

Quant a la tasca duita a terme per l’equip professional del Servei 24 Hores, s’ha
d’assenyalar que, arran de la revisió del funcionament del servei i de la millora
del coneixement que se’n tenia, a partir del mes de maig de 2018 es va decidir
enregistrar les dades referents al tipus d’intervenció de l’equip de professionals que
hi fan feina.

S’han produït un total de 346 acompanyaments repartits entre les illes de la
manera següent: 173 a Mallorca, 50 a Menorca i 123 a Eivissa. Els jutjats de
violència de gènere han estat el lloc on més acompanyaments s’han produït.
Del total d’acompanyaments, un 98,84 % corresponen a víctimes de violència
de gènere i un 1,16 % a víctimes d’altres violències masclistes.
L’objectiu que més s’ha assolit amb l’acompanyament ha estat el d’oferir
suport i reduir l’estat d’estrès, seguit de l’objectiu de proporcionar informació
i assessorament.
Dels acompanyaments, més de la meitat (el 57,66 %) han tingut caràcter
urgent.
Quant al perfil majoritari de les dones acompanyades, cal destacar que són
dones que tenen entre 36 i 45 anys, fadrines, sense fills i amb una situació de
maltractament psicològic i físic d’una durada d’un a cinc anys.
Onze dones presentaven algun tipus de discapacitat.

Des del mes de maig fins al mes de desembre del 2018 es varen produir un total
de 3.756 intervencions. El tipus d’intervenció que més es repeteix és la que es duu
a terme en situació d’emergència (965 casos, que suposen el 25,69 % del total
d’intervencions). Aquest tipus d’intervenció sol anar associada a una situació que
requereix una actuació urgent i en què la víctima sol sentir-se desorientada i confosa,
fet que fa necessària la combinació amb altres actuacions, com la informació (796
intervencions, que suposen el 24,19 %), l’assessorament (744 intervencions, que
suposen el 19,80 %) o la contenció, el reforç i l’escolta activa (600 intervencions, que
suposen el 16 %).

4.2.4. Servei de teletraducció

· Serveis derivants

El servei de teletraducció de l’Institut Balear de la Dona està dissenyat per garantir
telefònicament l’atenció, la informació i la comunicació a les dones víctimes de
violència de gènere que desconeixen els idiomes oficials a les Illes Balears.

El Servei 24 Hores fa feina de manera coordinada amb una xarxa de professionals als
quals es deriven els casos quan resulta necessari. Entre aquest serveis destaquen
el Servei d’Emergències 112, el 016, els cossos de seguretat, les cases d’acollida o els
serveis sanitaris, entre d’altres.

A través d’intèrprets professionals s’ofereix la possibilitat que professionals i
persones usuàries puguin mantenir una conversa normal, sense cap tipus de
barrera lingüística o cultural.

D’altra banda, també es produeixen derivacions en sentit contrari. El Servei
d’Emergències 112 és el que més derivacions ha fet al servei d’atenció social (1.183
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El servei de teletraducció s’adreça als serveis especialitzats en l’atenció a la dona
i, en general, als serveis que en algun moment poden atendre dones a les Illes
Balears. Es presta a través de telefonia, tant fixa com mòbil.

recuperació integral de la dona.
Aquest Servei, amb cobertura a tota l’illa de Mallorca, ofereix punts d’atenció a
Palma, Inca i Manacor. L’any 2018 s’ha ampliat amb els punts d’atenció oberts a
Felanitx i Portocolom.

S’ofereixen teletraduccions en els idiomes següents:
Immediates de manera ininterrompuda les 24 hores del dia els 365 dies de
l’any: anglès, francès, alemany, xinès, àrab, romanès, amazic, italià, portuguès,
rus, polonès, txec, turc, búlgar i hindi.
De 8.00 h a 18.00 h, de dilluns a divendres: japonès, bambara, soninke, noruec,
suec, finès, grec, ucraïnès, tailandès, wòlof, lituà, ful, holandès, hongarès,
brasiler, eslovac, èuscar, croata, danès, coreà, urdú, armeni, mandinga,
afganès, albanès, bosnià, georgià, gallec i persa.

El Servei proporciona una atenció personalitzada i adaptada a les persones ateses,
basada en quatre línies d’actuació que es complementen entre si:
Intervenció individual.
Intervenció grupal.
Tallers socioeducatius.
Teràpia individual per a fills i filles de dones usuàries del Servei.

La disponibilitat d’idiomes es pot ampliar segons les necessitats detectades. Així
mateix, a més de les teletraduccions, també s’ofereixen telefonades a tres bandes
i multiconferències.

Durant l’any 2018 a Mallorca s’han rebut 792 sol·licituds d’assistència psicològica.
Un total de 486 dones han iniciat tractament i el percentatge d’assistència ha estat
d’un 76 %.

Disposen de terminals els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, els centres
d’acollida i els centres d’informació de la dona de les diferents illes, així com els
serveis específics propis de l’Institut Balear de la Dona.
També poden disposar del servei, de forma puntual i davant una necessitat
concreta, els serveis socials municipals i altres serveis especialitzats, si ho demanen
prèviament a l’IBDona.

DONES QUE HAN INICIAT EL
TRACTAMENT A L’ILLA DE MALLORCA

Durant l’any 2018 s’han duit a terme 245 teletraduccions, que suposen 6.383 minuts
de conversa traduïda. Aquestes traduccions s’han fet en els idiomes següents: àrab
(152), urdú (54), francès (12), anglès (9), amazic (7), polonès (4), wòlof (2) alemany (2),
romanès (2) i rus (1).

Palma

4.2.5. Servei d’Assistència Psicològica
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Inca

74

Manacor

53

Total

El Servei d’Assistència Psicològica a Dones Víctimes de Violència de Gènere és
un servei públic especialitzat destinat a oferir informació, atenció, assessorament
i tractament especialitzat a les dones que pateixen o han patit situacions de
violència de gènere i als seus fills i filles. L’objectiu és minimitzar les conseqüències
psicològiques derivades de la situació de maltractament a les dones i als seus fills i
filles, així com oferir l’ajut necessari per sortir de la situació de violència i facilitar la
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359

486

INTERVENCIONS QUE S’HAN DUIT A TERME
Sessions de teràpia individual
Sessions de teràpia grupal

d’assessorament telefònic a professionals, 68 intervencions de coordinació de casos
amb professionals de forma presencial i 216 de forma no presencial.

2.002
138

Sessions grupals de consciència plena (mindfulness)
Sessions de tallers socioeducatius

127

Sessions d’intervenció terapèutica individual
amb les filles i els fills de les víctimes

268

Sessions grupals infantils

Quant al grau de satisfacció de les persones ateses l’any 2018, s’ha de dir que el 96
% de les usuàries estan molt satisfetes amb el Servei i un 4 %, bastant satisfetes.

11

Durant l’any 2018, els maltractaments més patits per les usuàries del Servei són
els psicològics (456 casos), seguits pels maltractaments que a més implicaven
agressions físiques (283 casos), els socials (251 casos), els econòmics (222 casos) i
els sexuals (170 casos). L’any 2018, el grup d’edat majoritari de les dones ateses és
el comprès entre els 31 anys i els 40, seguit del d’edats compreses entre els 41 anys
i els 50.

14

Comparant les dades de l’any 2018 amb les de l’any anterior, s’observa que la
proporció de dones ateses a Palma ha augmentat considerablement en relació
amb les dones ateses a la part forana, en un context en què, en general, el nombre
de dones ateses ha augmentat.

El perfil majoritari de les dones ateses durant l’any 2018 presenta les característiques
següents:
Principalment, pateixen o han patit maltractaments psicològics.
La majoria són de mitjana edat (a la franja de 31 a 40 anys) i de nacionalitat
espanyola.
El seu nivell acadèmic és d’estudis secundaris obligatoris.
En el moment de rebre l’atenció la majoria residia a Palma.
La majoria arriben al Servei derivades per l’Institut Balear de la Dona.
Cal destacar que l’any 2018 ha augmentat el nombre de dones amb un lloc
de feina, majoritàriament per compte d’altri, les quals representen un 48,8 %.
De la mateixa manera, ha augmentat el nombre de dones amb uns ingressos
econòmics de més de 900 €, que són un 40 %. Les dones sense ingressos o
amb ingressos inferiors a 600 €, que l’any anterior constituïen el percentatge
majoritari, l’any 2018 representen el 33 %.
La majoria de les usuàries, un 86 %, no convivien amb l’agressor en el moment
que començaren la teràpia.
En el 53 % dels casos no hi havia denúncia, la qual cosa suposa una disminució
respecte de l’any 2017, any en què aquest percentatge es va situar en el 65 %.

Com ja s’ha apuntat més amunt, l’any 2018 un 53 % de les dones que iniciaren
teràpia no havien interposat cap denúncia, la qual cosa suposa una disminució
respecte a l’any 2017, en què aquest percentatge se situava en el 65 %. Un 41 % de
les dones havien interposat una denúncia en el moment d’entrar al Servei, a un 27
% se’ls havia concedit una ordre de protecció que es mantenia vigent i a un 3 % se’ls
havia exhaurit la vigència d’aquestes mesures. En l’11 % dels casos no es va obtenir
cap ordre de protecció, la qual cosa implica que 52 dones varen interposar una
denúncia però no aconseguiren cap tipus de mesura de protecció.
• Menorca
Al Centre Assessor de la Dona de Menorca, 149 dones víctimes de violència de
gènere han rebut tractament psicològic durant l’any 2018, amb un total de 1.090
visites amb la psicòloga. D’aquestes dones, la majoria patien maltractaments físics
i psíquics, es trobaven a la franja d’edat compresa entre els 31 anys i els 40, eren de
nacionalitat espanyola i tenien un nivell d’estudis secundaris.

Per a la coordinació interna del Servei s’han fet 32 reunions d’equip. Aquesta
coordinació interna s’ha complementat amb la coordinació externa i el treball
en xarxa amb la resta de professional. S’han produït un total de 54 intervencions
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• Eivissa
catorze nins i tretze nines.

Durant l’any 2018, el Servei d’Atenció Psicològica de l’Oficina d’Informació,
Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona (Oficina de la Dona) a l’illa
d’Eivissa ha atès 120 dones, amb un total de 644 sessions. La majoria de les dones
ateses patien maltractaments físics i psicològics d’un a tres anys de durada, tenien
una edat compresa entre els 31 anys i els 40, eren de nacionalitat espanyola, tenien
un nivell d’estudis de secundària i un contracte laboral en el moment de rebre
l’atenció.

• Eivissa
Des de l’Oficina de la Dona, es varen atendre 22 infants, sis fills i setze filles de dones
víctimes de violència de gènere usuàries del Servei, amb un total de 73 sessions
d’intervenció terapèutica individual i conjunta (mares i fills i filles).
4.2.7. Xarxa de cases d’acollida

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. S’adreça als fills
i filles, d’entre 5 i 17 anys, de les dones usuàries del Servei d’Atenció Psicològica a
Dones Víctimes de Violència de Gènere.

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.

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.

S’hi ofereix una atenció especialitzada en tres espais diferenciats i interconnectats,
tant estructuralment com pel que fa a la intervenció.

Aquesta atenció psicològica té els objectius següents:

Els objectius principals del Casal són els següents:

Assistir l’infant en el moment de la crisi familiar o personal, per tal de restablir
l’equilibri o ressignificar l’experiència de l’agressió.
Prevenir la possible reproducció del cicle de la violència.

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.
Oferir 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 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
L’any 2018 s’han produït 47 derivacions, i han començat a rebre atenció dinou fills i
quinze filles de dones víctimes de violència de gènere usuàries del Servei, amb un
total de 268 sessions de teràpia individual o familiar. D’aquestes noves sol·licituds
ateses al Servei, catorze són de municipis propers a Palma, dotze de la comarca
d’Inca i 21 de la comarca de Manacor.
• Menorca

Durant l’any 2018 han passat pel centre un total de 134 persones (72 dones i 62
infants).

Al Centre Assessor de la Dona es va proporcionar atenció psicològica a 27 infants:
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L’any 2018 ha estat un any d’adaptació al canvi de centre que es va produir a finals
de l’any anterior.

de la fase del procés individual en què es troben.

Programes del centre

Durant l’any 2018, l’equip de professionals del Casal Ariadna ha duit a terme activitats
de formació diversa, entre les quals destaca l’activitat Organització i funcionament
de centres, a càrrec de la psicòloga del centre.

Des del Casal Ariadna es promouen i duen a terme activitats diverses, 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 els quatre programes següents:

4.2.8. Habitatges per a la recuperació social de dones víctimes de violència de
gènere

		 Orientació laboral

El Programa d’Habitatges per a la Recuperació Social de Dones Víctimes de
Violència de Gènere és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Institut Balear de
l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Balear de la Dona.

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. La novetat de l’any 2018 dins els programes d’orientació laboral ha
estat la creació del programa SOIB Dona. També s’ha continuat fent feina en xarxa
amb altres recursos especialitzats.

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 i filles; així mateix, també
s’encarrega de fer el posterior seguiment individualitzat de cada cas.

		 Oci i temps lliure
S’han duit a terme diverses activitats distribuïdes en 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.

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.

		 Psicoteràpia grupal i individual

		 Escola de Mares

L’IBDona ha detectat la necessitat d’augmentar els recursos en matèria d’habitatges
per poder donar resposta a les necessitats de les víctimes de violència masclista i
dels seus fills i filles. Per aquest motiu, s’ha treballat en el disseny d’un projecte de
pisos pont.

L’Escola de Mares és un programa guia per al desenvolupament de competències
emocionals, educatives i parentals que es va posar en marxa l’any 2015. Aquest
programa es caracteritza per donar a conèixer a les dones, a través de les diferents
sessions, estratègies i pautes educatives que millorin el vincle maternofilial, que es
veu deteriorat per la situació de violència viscuda.

L’any 2018 es varen rebre un total de set sol·licituds d’habitatge i, d’aquestes,
cinc es varen resoldre positivament. Les sol·licituds acceptades el 2018 es varen
materialitzar en el lliurament d’un habitatge, del qual es varen beneficiar una dona
i tres infants. A més, l’any 2018 es varen lliurar dos habitatges pendents d’assignació
des de l’any anterior, dels quals s’han beneficiat dues dones i tres infants més.

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

Hi participen les dones que es troben acollides al Casal Ariadna, independentment
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Any

Habitatges
concedits

Dones

Dones

2004

2

2

3

2005

2

2

4

2006

7

7

12

2007

8

8

13

2008

12

12

17

2009

6

6

9

2010

3

3

4

2011

3

3

6

2012

3

3

4

2013

2

2

5

2014

4

4

8

2015

3

3

7

2016

5

5

5

2017

8

8

8

2018

5

5

9

Total

73

73

114

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.
S’hi ofereixen els serveis següents:
Cobertura de les necessitats bàsiques i d’allotjament.
Atenció social individualitzada.
Foment de l’autonomia i del desenvolupament personal.
Connexió de les usuàries 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 2018 en el pis hi ha hagut tretze usuàries, de les quals tres eren víctimes
de tràfic de dones amb fins d’explotació sexual.
4.2.10. Ajudes econòmiques (article 27 de la Llei orgànica 1/2004)
D’ençà del 2015, l’Institut Balear de la Dona, excepcionalment, assumeix la tramitació
i anticipa el pagament dels ajuts a què tenen dret les víctimes de violència de
gènere que es troben en la situació que preveu l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i que resideixen
a Menorca o a les Pitiüses. Això serà així fins que els consells insulars d’aquestes
illes no articulin el procediment adequat per fer-ho i hi consignin el pressupost
suficient.
Durant l’any 2018, no s’ha rebut cap sol·licitud d’ajut provinent de Menorca o de les
Pitiüses.

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 constituir la infraestructura del
servei, i l’Institut Balear de la Dona els va equipar i n’assumeix el manteniment.
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ANNEXOS
1. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

MALLORCA

www.caib.es/eboibf ront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-digualtat-de-dones-i

2. Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les funcions,
la composició, el funcionament i les àrees d’intervenció de
l’Observatori per a la Igualtat

Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Taula informativa

Acte del 8 de Març

Inca

Ajuntament d’Inca i
sindicats CCOO i UGT

08/03

Marratxí

S’Obrador de la Música
i Homes per la Igualtat

12/03

Taula informativa Paraules per la igualtat
Unitat mòbil

Setmana saludable

Palma

UIB

Del 12/03 al 14/03

Unitat mòbil

Festival de Naüm

Palma

Naüm

13/03

Taula informativa

Festival Pink Riot

Palma

Centre Cultural
Casa Planas

15/03

Taula informativa

Assemblea FAPA

Sineu

FAPA Mallorca

08/04

Taula informativa

Cloenda Pink Riot

Palma

Centre Cultural
Casa Planas

15/04

Taula informativa

Dia del Llibre
Reivindicatiu Feminista

Palma

CEPA Son Canals

24/04

Unitat mòbil

II Jornades de
Coeducació

Palma

UIB

01/06 i 02/06

https://www.reaccionem.com/reaccionem.pdf

Taula informativa

Festa de fi de curs

Palma

AMIPA Son Pacs

21/06

5. Pacte Social contra les Violències Masclistes

Taula informativa Festival Orgullosament
Inca

Inca

Associació Únic, Chrysallis
i Ajuntament d’Inca

21/07

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10773/605210/decret-1-2018-de-2-de-febrerpel-qual-es-regulen-l

3. Decret 19/2018, de 29 de juny, pel qual es regulen les funcions,
la composició, l’organització i el règim de funcionament de la
Comissió per a la Igualtat de Gènere, i l’elaboració de l’informe
biennal relatiu a l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones
i homes
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10839/611116/decret-19-2018-de-29-de-junypel-qual-es-regulen-l

4. Mesures contra les violències masclistes 2017-2020

www.reaccionem.com
• Difusió del Pacte a través de taules informatives i de la unitat mòbil
MALLORCA
Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Unitat mòbil

Fira de les Illes Balears

Palma

Govern de les Illes
Balears i IBDona

Del 28/02 al 03/03

1

2

3

4

Unitat mòbil

Fira del Dimecres i del
Dijous Bo

Inca

Ajuntament d’Inca

14/11 i 15/11

Taula informativa

Activitats 25N

Inca

Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Inca

20/11

Taula informativa

Activitats 25N

Son Servera

Ajuntament de
Son Servera

23/11

Palma

Govern de les Illes Balears, IBDona

27/11 i 28/11

Taula informativa Jornades IBDona 25N
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MALLORCA

MENORCA

Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Unitat mòbil

Fira de Nadal

Campanet

Ajuntament de
Campanet

09/12

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Ciutadella

Ajuntament de Ciutadella

09/06

Taula informativa

Mercadet d’entitats
per la igualtat de
gènere

Palma

Escull, Dinamo, Consell
Insular de Mallorca,
(Dorothea Bate i
«Myotragus Balearicus»),
Naüm, Gen Cultura i
Govern de les Illes
Balears

14/12

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Es Mercadal

Ajuntament des
Mercadal

17/06

Maó

Ajuntament de Maó

08/07

Taula informativa Festa de Glosa i Poesia
de Dones

MENORCA
Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Taula informativa

Conferència a la seu
del CIME

Ciutadella

CIME

20/02

Taula informativa

Futbol solidari

Ciutadella

CIME i IBDona

01/03

Taula informativa

Fira de la Dona

Ciutadella

CIME

09/03

Taula informativa

Tertúlies – ONA

Ciutadella

CIME

16/03
25/05

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Es Castell

Ajuntament des Castell

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Maó

Ajuntament de Maó

26/05

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Sant Lluís

Ajuntament de
Sant Lluís

27/06

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Alaior

Ajuntament d’Alaior

01/06

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil

Ferreries

Ajuntament de Ferreries

02/06

Unitat mòbil

Ruta de la unitat mòbil Es Migjorn Gran

Ajuntament des
Migjorn Gran

08/07
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Taula informativa

Difusió ciutadania

Es Mercadal

Ajuntament des
Mercadal

12/07

Taula informativa

Difusió ciutadania

Alaior

Ajuntament d’Alaior

09/08

Taula informativa

Difusió ciutadania

Ferreries

Ajuntament de Ferreries

17/08

Taula informativa

Difusió ciutadania

Sant Lluís

Ajuntament de
Sant Lluís

22/08

Taula informativa

Difusió ciutadania

Es Migjorn Gran

Ajuntament des
Migjorn Gran

04/09

Taula informativa

Festival feminista

Es Mercadal

Recinte firal

28/10

Taula informativa

Fira d’Entitats

Ciutadella

Ajuntament de Ciutadella

17/11

Taula informativa

Conferència sobre el
tràfic de persones

Es Mercadal

Consell Insular i IBDona

23/11

Taula informativa

Consell Municipal
d’Igualtat

Maó

Ajuntament de Maó

24/11

Taula informativa

Jornada Convivèxit

Es Mercadal

Convivèxit

30/11

Taula informativa

Difusió ciutadania

Alaior

Ajuntament d’Alaior

02/12

Taula informativa

Difusió ciutadania

Maó

Ajuntament de Maó

06/12

Taula informativa

Difusió ciutadania

Ferreries

Ajuntament de Ferreries

09/12

l’Ajuntament de Felanitx per a la posada en marxa i funcionament de l’Espai
d’Atenció de la Dona (11 d’abril de 2018).

PITIÜSES
Unitat mòbil/
Taula informativa

Activitat

Municipi

Entitat

Data

Consell i IBDona

01/03

Consell i Ajuntament
d’Eivissa

20/10 i 21/10

Taula informativa Futbol per la igualtat
Taula informativa

II Femme Festival

Taula informativa

Difusió ciutadania

Taula informativa

Difusió ciutadania

Taula informativa

Actes 25N

Taula informativa

Jornades IBDona

Eivissa

Sant Antoni de Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany
Portmany

20/11

Centre de Salut Can
Misses

23/11

Eivissa

Sant Francesc Espai Dones Formentera
IBDona i ICAIB

Eivissa

Conveni de col·laboració interinstitucional entre l’Institut Balear de la Dona i
l’Ajuntament de Pollença per a la posada en marxa i funcionament de l’Espai
d’Atenció de la Dona (2 de maig de 2018)
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 2018
(6 de juny de 2018). Dotació econòmica: 36.000,00 €.

25/11

Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos
que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen
en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat
per al desenvolupament de la XIX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
sota el títol «40 anys d’igualtat formal a l’Estat espanyol» (3 de juliol de 2018).
Dotació econòmica: 24.000,00 €.

27i 28/11

• Adhesions al Pacte Social contra les Violències Masclistes «Reaccionem» en data 31
de desembre 2018
Adhesions

Mallorca

Menorca

Eivissa

Ciutadans i
ciutadanes

5.664

1.711

378

86

7.839

Entitats

317

78
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9

450

Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel per 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 2018 (1 d’agost de 2018). Dotació econòmica:
150.000,00 €.

Formentera Illes Balears

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
2018 (31 d’agost de 2018). Dotació econòmica: 20.000,00 €.

6. Acords i convenis de col·laboració
Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’Associació
Treball Solidari per facilitar la integració sociolaboral de les dones víctimes de
violència masclista (6 de febrer de 2018).

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 2018 (assistència social integral
a víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció

Conveni de col·laboració interinstitucional entre l’Institut Balear de la Dona i

1

2

3

4
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psicosocial) (16 de novembre de 2018). Dotació econòmica: 300.000,00 €.
Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular
d’Eivissa per al manteniment, durant l’any 2018, 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 (16 de novembre de 2018). Dotació econòmica: 34.322,57 €.

Mitjà

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 Assessor de la Dona i d’una llar d’acollida per a dones
víctimes de violència de gènere per a l’any 2018 (assistència social integral
a víctimes de violència de gènere a l’illa de Menorca: allotjament i atenció
psicosocial) (15 de novembre de 2018). Dotació econòmica: 234.337,64 €.
Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de
Menorca per al manteniment, durant l’any 2018, 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 (15 de novembre de 2018). Dotació econòmica: 30.000,00 €.ç

7. Presència de la directora de l’IBDona als mitjans de
comunicació i actes públics en què ha participat
Durant l’any 2018, la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, ha
intervingut als mitjans de comunicació i ha participat en els actes que s’enumeren
a continuació:
• Presència de la directora als mitjans de comunicació durant l’any 2018
Mitjà

Data

Canal 4 Ràdio

5 de gener de 2018

Entrevista per telèfon a la COPE

22 de gener de 2018

IB3 TV

1 de febrer de 2018

Reunió amb periodista d’El Mundo

2 de febrer de 2018

1
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Data

Intervenció a l’emissora Ona Mediterrània
(secció: «Homes transitant»)

21 de febrer de 2018

Entrevista al Mallorca Zeitung

2 de març de 2018

Entrevista a Canal 4 Ràdio

7 de març de 2018

Entrevista a Diario de Mallorca

9 de març de 218

Entrevista telefònica a IB3 Ràdio (programa La flor del
desert). Tema: taula rodona al Centre Cultural Casa
Planas per presentar el Pacte Social

11 de març de 2018

Entrevista telefònica a la SER

9 de maig de 2018

Entrevista a IB3

24 de maig de 2018

Telecinco

11 de juny de 2018

Entrevista telefònica a la SER

15 de juny de 2018

IB3 Ràdio

10 de juliol de 2018

Programa Cinc dies (IB3 TV)

24 de setembre de 2018

Entrevista a El Mundo

23 de novembre de 2018

Entrevista a IB3

23 de novembre de 2018

Canal 4 TV

26 de novembre de 2018

IB3 Ràdio

27 de novembre de 2018

Tall de veu a TVE

18 de desembre de 2018

• Presència de la directora als mitjans de comunicació durant l’any 2018
Acte

Lloc

Data

Fotografia de grup amb dones que es dediquen a la ciència, la tecnologia,
l’enginyeria i les matemàtiques

Clastra de Son Espanyol (Parc Bit)

24 de gener de 2018

Convocatòria de grups de treball del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

Sala d’actes de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (c/ Alcalá, 37,
planta baixa)

26 de gener de 2018

I Taula de Violència de Gènere

Espai Na Camel·la (c/ Tià de la Real, 3, Manacor)

30 de gener de 2018

Cicle Som Dones i Cinema Social (projecció de la pel·lícula Amerrika)

Sala multifuncional des Mercadal

31 de gener de 2018

Inauguració d’un mural

Inca

3 de febrer de 2018

Premis Nit de la PIMEM

Palau de Congressos de Palma

6 de febrer de 2018

Dona i Ciència

CaixaFòrum

9 de febrer de 2018

Xerrada sobre serveis de l’IBDona

Son Llebre

14 de febrer de 2018

«Drets de la infància: noves aportacions a la legislació espanyola» (per delegació
de la presidenta)

Sala d’actes del Col·legi d’Advocats (la Rambla, 10)

20 de febrer de 2018

Conferència de Miguel Lorente (per delegació de la consellera de Presidència i de
la presidenta)

Centre de Cultura Sa Nostra (Obra Social Sa Nostra)

22 de febrer de 2018

Inauguració de la nova seu de la Conselleria d’Educació i Universitat

Entrada de la Conselleria (c. del Ter, 16)

26 de febrer de 2018

Reunió per preparar la Xarxa de Polítiques d’Igualtat

Sala gran de la seu de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat
d’Oportunitats (c/ Condesa de Venadito, 34, Madrid)

27 de febrer de 2018

Inauguració dels actes del Dia de les Illes Balears

Passeig de Sagrera

28 de febrer de 2018

Lliurament dels premis Ramon Llull i de la Medalla d’Or (Dia de les Illes Balears)

Auditòrium Illes Balears del Palau de Congressos de Palma
(c/ Joan Maragall, 10, cantonada amb el c/ Manuel Azaña)

28 de febrer de 2018

Acte commemoratiu del Dia de les Illes Balears

Parlament de les Illes Balears

1 de març de 2018

Projecció de la comèdia L’ordre diví i col·loqui posterior

CineCiutat

2 de març de 2018

Trobada de Gegantes

Calvià

3 de març de 2018

Partit femení entre la UD Collerense l’AD Son Sardina

Camp Municipal Ca Na Paulina (c/ Can Caimari, 11, Coll d’en
Rabassa)

4 de marc de 2018
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Acte

Lloc

Data

Lliurament de gorres en el partit de bàsquet All Star +40

Pavelló de Llucmajor

4 de marc de 2018

Presentació d’un cupó de l’ONCE

Sala polivalent de la Conselleria

5 de marc de 2018

Acte de presa d’imatges d’alts càrrecs, totes dones, en suport del Dia
Internacional de la Dona i de la vaga feminista

Consolat

5 de març de 2018

Projecció del documental Excluidas del paraíso, amb una tertúlia posterior sobre
temàtica feminista

Claustre de Sant Bonaventura

7 de març de 2018

Les geografies femenines

Jardins del Consolat de Mar

11 de març de 2018

Taula rodona amb motiu del Dia Internacional de la Dona sobre el tema «La
igualdad puede ser una realidad»

Sala multiusos de l’ONCE (c/ Manacor)

12 de març de 2018

Diada Comunitària de la Dona

Son Roca

13 de març de 2018

Jornada «Estratègies per al reconeixement i la visibilització de la feina de la dona
al sector agrari»

Sa Granja (c/ Eusebi Estada, 145)

14 de març de 2018

Taula rodona

Centre Cultural Casa Planas

15 de març de 2018

Taula rodona amb motiu de l’exposició «Rebels amb causa»

Sa Quartera (Inca)

16 de març de 2018

Acte commemoratiu del 40è aniversari de la creació de la Universitat de les
Illes Balears

Teatre Principal de Palma

18 de març de 2018

Acte de presentació del logotip de la campanya «Espai lliure d’assetjament»

Sala magna de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (c/ Palau Reial, 17)

19 de març de 2018

«Rutes per a una agenda 2030 ecofeminista»

Parlament de les Illes Balears

19 de març de 2018

Conferència sobre Virginia Woolf

CaixaFòrum

20 de març de 2018

Presentació del Protocol de prevenció de la mutilació genital femenina

Can Campaner

21 de març de 2018

Lliurament de les distincions Cornelius Atticus 2017

Capella del Consolat de Mar

23 de març de 2018

Consell de la Infància i la Família de les Illes Balears

Sala de reunions de la Direcció General de Dependència
(av. de Gabriel Alomar, 33, Palma)

27 de març de 2018

Sessió del Ple del CEIB

Sala d’actes de la FELIB (c/ General Riera, 111)

28 de març de 2018

Assemblea General Ordinària de Cooperatives Agroalimentàries i jornada
«Processos de fusió d’empreses cooperatives: reptes i oportunitats»

Santuari de Monti-sion de Porreres

6 d’abril de 2018
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Acte

Lloc

Data

Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del FSE de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

Centre Empresarial Son Espanyol
(c/ Laura Bassi, s/n, ParcBit —ctra. de Valldemossa, km 7,4—)

11 d’abril de 2018

Reunió de la Comissió de Personal de la CAIB

Sala de juntes de la Conselleria de Presidència

11 d’abril de 2018

Reunió del Ple de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes

Arxiu del Regne de Mallorca (Palma)

12 i 13 d’abril de 2018

Jornada «Transferència de coneixements per a dones sòcies de cooperatives»

Cooperativa Agrícola Sant Antoni d’Eivissa

16 d’abril de 2018

Conferència a càrrec de Nuria Varela (moderada per Rosa Cursach)

Club Diario de Mallorca

18 d’abril de 2018

Segona tertúlia «La veu de les dones: càrrecs de responsabilitat i mitjans de
comunicació esportius»

Centre de Formació i Auditori de Ferreries

20 d’abril de 2018

Inauguració de l’exposició «Colombia, tierra de luz»

Fundació Barceló (c/ Sant Jaume, 4)

23 d’abril de 2018

Lliurament d’honors i distincions de l’Illa de Mallorca

Sala de Plens del Palau del Consell

24 d’abril de 2018

Cicle «Dones que inspiren» (Ana Pardo de Vera)

Sala d’actes de l’edifici Sa Riera

25 d’abril de 2018

Inauguració d’OUT! Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva de les Illes Balears

CineCiutat (c/ Emperadriu Eugènia, 6)

27 d’abril de 2018

Intervenció a la taula rodona «Propuestas para la reparación del daño de la
violencia de género a los y las menores», dins la jornada «Informe anual sobre el
fondo de becas Soledad Cazorla»

Sala Europa, edifici del Senat (c/ Bailén, 3 Madrid)

7 de maig de 2018

Presentació del núm. 14 de la col·lecció «Treballs Feministes»

Llibreria Lluna

8 de maig de 2018

Reunió amb municipis sobre el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

Sala de conferències del Centre Flassaders

10 de maig de 2018

Projectes de coeducació (cloenda)

CEP Palma

14 de maig de 2018

Manifestació per reclamar que el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere es
faci efectiu

15 de maig de 2018

Comitè de Seguiment del FEDER

Parlament

16 de maig de 2018

Jornada «Violència sexual contra les dones. Abordatge des dels diferents àmbits
professionals. Protocols de prevenció de les violències masclistes i sexuals a les
festes patronals»

Es Mercadal

17 i 18 de maig de 2018

Ballada popular a càrrec d’Aires Mallorquins

Parc de la Mar

20 de maig de 2018

Paella solidària

Parc de la Mar

20 de maig de 2018
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Acte

Lloc

Data

Presentació d’un monòleg de Pamela Palenciano

Teatre Xesc Forteza

22 de maig de 2018

Actuació de Pamela Palenciano

Cas Serres

23 de maig de 2018

Segona Taula Local contra la Violència de Gènere

Son Servera

24 de maig de 2018

Taula Local contra la Violència Masclista

Sala de Plens de l’Ajuntament de Felanitx

25 de maig de 2018

Inauguració de l’exposició «Reines»

Casal Son Tugores (Alaró)

25 de maig de 2018

I Foro Mujeres que Marcan

Palau de Congressos de Palma

26 de maig de 2018

Constitució de la Mesa de Creació i Coordinació del Pla Autonòmic per a la Lluita
contra el Tràfic de Dones i Nines per a l’Explotació Sexual i l’Atenció a les Dones
en Situació de Prostitució a les Illes Balears (2019-2022)

Capella del Consolat de Mar

31 de maig de 2018

Presentació del conte Les paraules de la Berta

Sala infantil de la Biblioteca Pública Can Sales

31 de maig de 2018

II Jornades de Coeducació «Cap a la coeducació a les comunitats educatives»

Sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

1 i 2 de juny de 2018

Presentació del llibre Pioneres: dones que han obert camins nous. Sempre hi
hem estat

Passeig des Born

7 de juny de 2018

Celebració del 10è aniversari del Col·lectiu de Dones de Llevant

Claustre de Sant Vicenç Ferrer (Manacor)

10 de juny de 2018

Consell d’Infància i Família

Sala d’actes Can Campaner (c/ Can Campaner, 5)

13 de juny de 2018

Comissió d’Igualtat

Sala magna de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (c/ Palau Reial, 17)

14 de juny de 2018

Acte de presa de possessió de la delegada del Govern

Delegació del Govern

20 de juny de 2018

IV Encontre Comunitari GREC

Centre Evangèlic (c/ Indústria, 9 bxs.)

21 de juny de 2018

Grup de discussió de dones del Servei d’Assistència Psicològica

IReS (c/ Sant Miquel, 39, 2n, 4a)

25 de juny de 2018

Obertura de la jornada «Prevenció de les agressions sexuals en l’àmbit del
turisme»

Sala de premsa del ParcBit

27 de juny de 2018

Inauguració d’una col·lecció permanent

Es Baluard

27 de juny de 2018

Concert del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Teatre Principal

27 de juny de 2018

Reunió del Ple del CEIB

Sala d’actes del Parlament de les Illes Balears
(c/ Conquistador, 11)

28 de juny de 2018
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Acte

Lloc

Data

Consell d’LGTBI

EBAP

2 de juliol de 2018

Signatura d’un conveni amb la UIB

UIB

3 de juliol de 2018

Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat

Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat (c/ Alcalá, 37)

5 de juliol de 2018

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

Centre Flassaders

10 de juliol de 2018

Reunió de la Comissió de Personal de la CAIB

Sala de juntes de la Conselleria de Presidència

11 de juliol de 2018

Presentació d’un llibre de Rosa Cobo

Llibreria Literanta

11 de juliol de 2018

Presentació del nou Portal de Transparència

Sala polivalent de la Conselleria de Presidència

12 de juliol de 2018

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

Centre Flassaders

13 de juliol de 2018

Inauguració d’un curs d’infermeria

Edifici Guillem Cifre (UIB)

13 de juliol de 2018

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat

Sala d’actes de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat
(c/ Alcalá, 37)

25 de juliol de 2018

Inauguració de l’exposició de fotografies d’Antoni Maria Rosselló Company
«Patrona f. Una festa amb nom de dona»

Casal de Can Llobera (Pollença)

28 de juliol de 2018

Reunió de la Conferència Sectorial d’Igualtat (acompanyant la consellera)

Madrid

31 de juliol de 2019

Acte de presentació de l’Observatori de Salut de les Dones

Sala polivalent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social (passeig del Prado, 18-20, Madrid)

28 d’agost de 2018

Jornada «Emprenedoria amb perspectiva de gènere»

Recinte Firal de Menorca: Institut d’Innovació Empresarial (IDI)

5 de setembre de 2018

Obertura de l’any acadèmic 2018-2019

Sala d’actes de Son Lledó

7 de setembre de 2018

Acte d’obertura de l’any judicial 2018-2019

Sala del Jurat del Palau de Justícia (pl. del Mercat, 12, Palma)

24 de setembre de 2018

Obertura del programa de formació «Cap a la coeducació als centres educatius»

IES Son Pacs

24 de setembre de 2018

Inauguració de l’exposició «Naüm»

Centre Flassaders

25 de setembre de 2018

Taula rodona amb el títol «Bones pràctiques amb el tràfic de persones»

CaixaFòrum

25 de setembre de 2018

Sessió ordinària del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes
Balears

Sala de juntes de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
(pl. de la Drassana, 4)

26 de setembre de 2018

Nit del Turisme 2018

Recinte Firal d’Eivissa

27 de setembre de 2018

1

2

3

4

54

Acte

Lloc

Data

Taula rodona

Montuïri

5 d’octubre de 2018

Taula rodona sobre l’Estat de la pobresa a les Illes Balears

Centre Flassaders

15 d’octubre de 2018

Taula Local contra la Violència Masclista

Sala de Plens de l’Ajuntament de Felanitx

17 d’octubre de 2018

Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa (presentació d’un mural d’art
urbà i lectura d’un manifest a càrrec de la presidenta de l’EAPN-Illes Balears)

CEIP Camilo José Cela (c/ Perú, 2)

17 d’octubre de 2018

VII Congrés de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere

Antiga Sala de Sessions del Senat

18 i 19 d’octubre de 2018

Roda d’homes contra la violència de gènere

Plaça d’Espanya (devora el monument al Rei Jaume I)

23 d’octubre de 2018

Consell Rector de l’IBDona

Sala polivalent de la Conselleria de Presidència

24 d’octubre de 2018

Reunió tècnica de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes en els
Fons Comunitaris

Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats (Madrid)

25 d’octubre de 2018

Inauguració de l’exposició «Enfermeras en la memoria: la fuerza invisible de una
profesión»

Centre d’Història i Cultura Militar de les Balears
(c/ Sant Miquel, 69, Palma)

26 d’octubre de 2018

Presentació del Pacte Social contra les Violències Masclistes a la comunitat
autònoma d’Astúries

Palau dels Comtes de Toreno (Oviedo)

29 i 30 d’octubre de 2018

Jornada amb dones d’èxit en l’entorn laboral i tecnològic

Club Diario de Mallorca

8 de novembre de 2018

Sopar anual de l’ABDEM

Ses Cases de Son Sant Martí (ctra. Muro – Can Picafort, km 8)

9 de novembre de 2018

Taula rodona: «Situació actual del conflicte al Sàhara Occidental. Commemoració
del desmantellament del campament d’Agdaym Izik»

Aula 2 del Centre de Cultura Sa Nostra
(c. de la Concepció, 12, Palma)

12 de novembre de 2018

Inauguració de la nova seu de la Junta Comarcal del Raiguer de l’AECC de les
Balears (per delegació de la presidenta)

C/ General Luque, 52, Inca

14 de novembre de 2018

Consell d’LGTBI

Aula 10 de l’EBAP (Gremi de Corredors, 10, 3r pis, polígon de
Son Rossinyol)

14 de novembre de 2018

Presentació de l’Estudi sobre la realitat de la dona a les cooperatives de treball de
les Illes Balears

Arxiu del Regne de Mallorca (c/ Ramon Llull, 3, Palma)

15 de novembre de 2018

Taula rodona de Ben Amics «La figura CIC al territori nacional», amb la intervenció
de Lola López (Centre de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana) i
de Rosa Cursach (IBDona)

Hotel Horizonte

17 de novembre de 2018

Ple de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona

Sala d’actes de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat
(c/ Alcalá, 37, planta baixa)

20 de novembre de 2018
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Acte

Lloc

Data

Mesa de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència
masclista a Calvià

Sala Palmanova (Calvià)

21 de novembre de 2018

Ple del CEIB

FELIB de Palma (c/ General Riera, 111)

22 de novembre de 2018

Jornada «Prostitució i tràfic de dones i nines per a l’explotació sexual. Una anàlisi a
les nostres illes»

Centre de Convencions des Mercadal

23 de novembre de 2018

Manifestació (Moviment Feminista de Mallorca)

Palma

25 de novembre de 2018

Acte amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les
Dones

Sala de Passes Perdudes (Parlament)

27 de novembre de 2018

Jornades «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb
víctimes de violències masclistes: desenvolupant els drets de les dones»

Sala d’actes de l’ICAIB

27 i 28 de novembre de 2018

Conferència STOP-SV (IREFREA)

Centre de Cultura Sa Nostra

30 de novembre de 2018

Gala 1 de Desembre. Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida (en representació de
la consellera de Presidència)

Teatre Xesc Forteza (pl. Miquel Maura, 1)

1 de desembre de 2018

Reunió sobre el VioGèn

Delegació del Govern a les Illes Balears (c/ Constitució, 4)

3 de desembre de 2018

Acte de presentació de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018 i
conferència «La innovació en educació. Aspectes clau i reptes de futur»

Sala d’actes de la Cambra de Comerç de Mallorca
(c/ Estudi General, 7, Palma)

4 de desembre de 2018

Jornada «Gènere i pobresa» (EAPN-Illes Balears)

Sala gran del Centre Flassaders

11 de desembre de 2018

Fòrum «Mujer y discapacidad»

Centre Flassaders

12 de desembre de 2018

Presentació del projecte #CongrésTéNomDeDona

Edifici Son Lledó (primera planta)

12 de desembre de 2018

II Jornada de Prostitució a Calvià

Sala Palmanova

13 de desembre de 2018

Jornada «Actuació policial enfront de la Violència de Gènere» i lliurament dels
Premis Meninas 2018

Sala d’actes de l’edifici de la Delegació d’Economia i Hisenda
(c/ Gaspar Sabater, 3, Palma)

14 de desembre de 2018

Festa d’inauguració de la placa commemorativa del 8 de Març

C/ Sant Magí, cantonada amb el c/ Cerdà

15 de desembre de 2018

Debat dels pressuposts de la Conselleria de Presidència

Parlament

19 de desembre de 2018

Xocolatada

Centre Naüm

21 de desembre de 2018

Nit de la Cultura 2018 (lliurament dels Premis 31 de Desembre 2018)

Teatre Principal de Palma

22 de desembre de 2018

Acte institucional de la Diada de Mallorca 2018

Teatre Principal de Palma

29 de desembre de 2018

1

2

3

4

56

8. Informe d’impacte de gènere dels pressuposts per a l’any 2019
Consells insulars

2016

2017

2018

Mallorca

14

10

16

Menorca

7

12

5

Eivissa

7

4

6

Formentera

12

11

12

Total consells insulars:

40

37

39

2016

2017

2018

13

4

2

http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2019/archivos/menu_tom1.html

9. Informes d’impacte de gènere
Durant l’any 2018 es varen rebre 265 sol·licituds d’informes d’impacte de gènere, a
partir de les quals, finalment, es varen emetre 262 informes, que es poden classificar
segons l’entitat sol·licitant, com es mostra en la taula següent:
Informes d’impacte de gènere emesos per l’IBDona segons l’entitat sol·licitant
(anys 2016, 2017 i 2018)
Administració autonòmica
Conselleria de Salut

2016

2017

2018

11

9

9

Alaior

3

Alaró

Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Ajuntaments

1

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

7

6

6

Alcúdia

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

17

6

7

Algaida

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

16

6

6

Andratx

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

11

9

14

Binissalem

Conselleria d’Educació i Universitat

16

4

16

Búger

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

11

12

7

Bunyola

3

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

2

Calvià

21

12

11

IBAVI

1

Ciutadella

4

5

7

Fons de Garantia Agrària i Pesquera

1

Consell

Institut Balear de la Dona

1

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació
Conselleria de Presidència

11

Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Total Administració autonòmica:

1

2

3

105

4

2

6

2

2
2

3

3

1

2

4

3

Escorca

1

6

9

Esporles

5

7

15

Felanitx

5

8

70

95

Ferreries

1

1
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2

4

Eivissa

1

3

2

Ajuntaments

2016

2017

2018

Inca

13

7

9

Lloseta

3

Llubí

1
5

3

8

10

Llucmajor
Manacor

8

10. Enllaços d’Internet

Mancor de la Vall
Maó

4

Es Mercadal

20

21

12

Muro

10

6

4

2

13

Palma
Sa Pobla

2

2

2

Sant Antoni de Portmany

10

10

5

Sant Joan de Labritja

1

2

Sant Josep de sa Talaia

6

7

Sant Llorenç des Cardassar

«Regala igualtat»
https://www.facebook.com/institutbaleardeladona/videos/367559970645209/
«Per un 8 de Març feminista»
https://www.facebook.com/institutbaleardeladona/videos/1450882048357264/
«Taules de coordinació contra les violències masclistes»
https://www.facebook.com/institutbaleardeladona/videos/260773954575099/

2
10

Sant Lluís

3

1

Santa Margalida

3

5

Santanyí

4

6

Sineu

• Enllaç a la web de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre Dones i Homes (15a reunió
plenària)

1

http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/2-igualdad/103-15-reunion-delplenario-en-palma-islas-baleares-12-y-13-de-abril-de-2018.html#reunión-plenaria

10

1

Sóller

2

Son Servera

10

2

2
2

Valldemossa

2

Total ajuntaments:
TOTAL INFORMES EMESOS:

1

• Enllaços a vídeos

1

2

3

4

158

125

128

303

232

262
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11. Entitats beneficiàries de subvencions de l’IBDona durant
l’any 2018
Llista d’entitats beneficiàries i projectes

Entitat

Projecte

Pressupost

Treball Solidari

Programa Confia, per a la integració social i econòmica de dones que viuen en situació de risc
d’exclusió a Mallorca

11.263,00 €

Espai Dones Formentera

Visions, taller d’il·lustració i arteràpia de la dona

3.005,00 €

Fundación de Solidaridad Amaranta

Tallers a centres educatius: «Tracta d’evitar-la»

9.324,84 €

Fundació Projecte Jove

«La transversalitat de la perspectiva de gènere en el procés terapèutic de joves amb problemes de
drogues» (projecte de continuació)

12.500,00 €

Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül

«Som roques», programa comunitari d’apoderament de la dona a Son Roca

10.777,39 €

Ben Amics

Red Educa

17.388,52 €

Associació de Persones Sordes de Mallorca

«Moviment associatiu i dona sorda»

1.864,00 €

Associació Cultural Carabassamba

«Ritmo por elas Europa»

1.584,44 €

Centre Cultural Casa Planas

Pink Rio Fest

5.500,00 €

CAIF – Centre d’Atenció Integral a la Família

Plataforma d’Agents d’Igualtat

10.762,65 €

Fundació RANA

«Terapia psicológica a mujeres víctimas de abuso sexual en la infancia y/o adolescencia»

16.027,00 €

1
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3

4
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12. Directoris de serveis d’informació i atenció a les dones

Servei d’Assistència
Psicològica

Servei d’Assistència
Psicològica
Què és?
És un servei d’atenció psicològica gratuït de l’Institut
Balear de la Dona, gestionat per la Funcació IReS, adreçat
a dones que són o han estat víctimes de violència de gènere
(física, psicològica i/o sexual) i a les seves filles i fills.
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 l’esmentada violència.

Com es pot accedir al servei?
Es pot accedir mitjançant la derivació d’un o una professional sociosanitari/a:
C/ de Sant Miquel, 39, 2n D - 07002 Palma
Telèfon: 971 22 74 08
Correu electrònic: atenciopsicologica@fundacioires.org
Si no existeix valoració prèvia d’un o una professional
sociosanitari/a, es pot sol·licitar cita al Centre d’Informació
de l’Institut Balear de la Dona per a que realitzin la derivació.
El servei es presta a Palma, Inca i Manacor.

Què oferim?
Una assistència basada en quatre programes d’atenció
professional que es complementen entre si:
n
n
n

n

Altres illes

Les persones destinatàries d’aquest servei són:

n

n

2

3

4

Institut Balear de la Dona
C/ d’Aragó, 26-1r E
07006 Palma
Tel: 971 17 89 89
ibdona@caib.es
http://ibdona.caib.es

A qui va adreçat?

n

1

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

Informació:

Dones de qualsevol nacionalitat, majors de 14 anys,
que pateixen o han patit violència de gènere: física,
psicològica i/o sexual.
Les seves filles i fills d’entre 5 i 17 anys.
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n

n

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

Servicio de Asistencia
Psicológica

Servicio de Asistencia
Psicológica
¿Qué es?
Es un servicio de atención psicológica gratuito del Instituto
Balear de la Mujer, gestionado por la Fundación IReS,
dirigido a mujeres que son o han sido víctimas de violencia
de género (física, psicológica y/o sexual) y a sus hijas e hijos.
El objetivo es ayudarles a recuperarse y a paliar las
secuelas negativas que padecen, mediante el refuerzo de
sus recursos y habilidades personales que han quedado
bloqueados a consecuencia de dicha violencia.

¿Cómo se puede acceder al servicio?
Se puede acceder mediante la derivación de un o una
profesional sociosanitario/a:
C/ de San Miguel, 39, 2ºD – 07002 Palma
Tel. 971 22 74 08
Correo electrónico: atenciopsicologica@fundacioires.org
Si no existe valoración previa de un o una profesional
sociosanitario/a, se puede solicitar cita al Centro de Información del Instituto Balear de la Mujer para que realicen
la derivación.
El servicio se presta en Palma, Inca i Manacor.

¿Qué ofrecemos?
Una asistencia basada en cuatro programas de atención
profesional que se complementan entre sí:
n
n
n

n

Otras islas

Las personas destinatarias de este servicio son:

n

n

2

3

4

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

¿A quién va dirigido?

n

1

Terapia individual
Terapia grupal
Terapia individual para hijas e hijos de las usuarias
del servicio
Talleres socio-educativos

Información:

Mujeres de cualquier nacionalidad, mayores de 14
años, que sufren o han sufrido violencia de género:
física, psicológica y/o sexual.
Sus hijas o hijos de entre 5 y 17 años.
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n

n

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

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:
n

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

n

Àrea social: prestacions dels serveis socials d’atenció
primària i específics, salut, habitatge, etc.

n

Àrea laboral: recursos formatius-laborals de la
comunitat, creació d’empreses, auto-ocupació,
assetjament laboral, 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@caib.es
Web: http://ibdona.caib.es
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

n

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
n
n

n

1

2

3

4

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

Eivissa: Oficina de la Dona
Telèfon: 971 19 56 07

n

Formentera: Punt d’Informació a les Dones
Telèfon: 971 32 12 71

n

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:
n

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

n

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

n

Área laboral: recursos formativos-laborales de la
comunidad, creación de empresas, auto-ocupación,
acoso laboral, 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@caib.es
Web: http://ibdona.caib.es
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

n

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
n
n

n

1

2

3

4

Mujeres residentes en las Islas Baleares
Mujeres víctimas de violencia de género y/o sus familiares
y/o amistades
Profesionales de los diferentes ámbitos de intervención:
social, sanitario, docente, policial, judicial, etc.
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Otras islas
n

Ibiza: Oficina de la Mujer
Teléfono: 971 19 56 07

n

Formentera: Punto de Información a las Mujeres
Teléfono: 971 32 12 71

n

Menorca: Centro Asesor de la Mujer
Teléfono: Mahón - 971 35 70 24
Ciudadela - 971 38 18 77

Servei 24 hores

Servei 24 hores

Què és?

Com es pot accedir al servei?

És un servei específic d’atenció social de l’Institut Balear de
la Dona per a dones víctimes de violència de gènere, que es
presta les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, per
a tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es pot contactar amb el servei durant les 24 hores del dia
telefonant a l’Institut Balear de la Dona, 971 17 89 89, o
al Servei d’Urgències 112 o al 016.

Què oferim?
Atenció continuada a les situacions d’emergència per
violència de gènere per part de professionals especialitzats
que proporcionaran informació, orientació, assessorament
social i suport a la dona víctima de violència de gènere, així
com derivació als recursos adequats, a través de:
n
n

Atenció telefònica immediata
Acompanyaments, si cal, a la dona víctima
de violència de gènere

A qui va adreçat?
A dones víctimes de violència de gènere, als seus fills i filles
menors i a altres familiars dependents que es trobin al seu
càrrec en el moment de l’emergència.
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Servicio 24 Horas

Servicio 24 Horas

¿Qué es?

¿Cómo se puede acceder al servicio?

Es un servicio específico de atención social del Instituto
Balear de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de
género, que se presta las 24 horas del día, durante los 365
días del año, para toda la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Se puede contactar con el servicio durante las 24 horas
del día llamando al teléfono del Instituto Balear de la Mujer,
971 17 89 89, al teléfono del Servicio de Urgencias 112
o al 016.

¿Qué ofrecemos?
Atención continuada en situaciones de emergencia por
violencia de género mediante profesionales especializados
que proporcionarán información, orientación, asesoramiento social y apoyo a la mujer víctima de violencia de
género, así como derivación a los recursos adecuados, a
través de:
n
n

Atención telefónica inmediata
Acompañamientos, si son necesarios, a la mujer
víctima de violencia de género

¿A quién va dirigido?
A mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijas e
hijos menores y a otros familiares dependientes que se
encuentren a su cargo en el momento de la emergencia.
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Servei de
Teletraducció

Servei de Teletraducció

Quins avantatges té?

Què és?

n
n

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.

n

n
n
n

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:
n

n
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Tot l’any, a qualsevol hora en: anglès, francès, alemany,
xinès, àrab, romanès, berber, italià, portuguès, rus, polonès, 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, hongarès, brasiler, eslovac, èuscar, croata, danès, coreà, urdú,
armeni, manding, afganès, albanès, bosnià, georgià, gallec, persa i siríac.
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Servicio de
teletraducción

Servicio de Teletraducción

¿Qué ventajas tiene?

¿Qué es?

n
n

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.

n

n
n
n

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:
n

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

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

Punts d’Informació Jurídica
a les Dones

Punts d’Informació Jurídica a les Dones

Llocs i horaris d’atenció

Són un servei gratuït de l’Institut Balear de

INCA
Av. Raiguer, 95
Telèfon: 971 50 17 32
Horari: divendres de 16:30 a 20 hores

la Dona que ofereix informació, orientació i
assessorament jurídic a les dones sobre els
següents aspectes:

•

Família: separació, divorci, parelles estables,
règim econòmic matrimonial, etc.

MANACOR
C/ Pou Fondo, 17
Telèfon: 971 82 31 50
Horari: dimarts de 16:30 a 20 hores
Correu electrònic: infjuridicadones@ibdona.caib.es

•

Dret civil: contractes de lloguer, filiacions,
herència, successions, desnonaments, etc.

•

Dret penal: maltractaments, abusos,
agressions sexuals i altres tipus de delictes.

•

Dret laboral: conciliació de la vida laboral i
familiar, acomiadaments, assetjament laboral,
contractes, drets i deures dels treballadors,
pensions, etc.

1

2

3

4

•

Administratiu: sol·licituds de prestacions,
instàncies, procediments, etc.

•

Estrangeria: permisos de residència, treball,
nacionalitat, etc.
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Puntos de Información Jurídica
a las Mujeres

Puntos de Información Jurídica a las Mujeres

Lugares y horarios de atención

Son un servicio gratuito del Instituto Balear de

INCA
Avda. Raiguer, 95
Teléfono: 971 50 17 32
Horario: viernes de 16:30 a 20 horas.

la Mujer que ofrece información, orientación y
asesoramiento jurídico a las mujeres sobre los
siguientes aspectos:

•

Familia: separación, divorcio, parejas estables,
régimen económico matrimonial, etc.

MANACOR
C/ Pou Fondo, 17
Teléfono: 971 82 31 50
Horario: martes de 16:30 a 20 horas.
Correo electrónico: infjuridicadones@ibdona.caib.es

•

Derecho civil: contratos de alquiler, filiaciones,
herencia, sucesiones, desahucios, etc.

•

Derecho penal: malos tratos, abusos,
agresiones sexuales y otros tipos de delitos.

•

Derecho laboral: conciliación de la vida
laboral y familiar, despidos, acoso laboral,
contratos, derechos y deberes de los
trabajadores, pensiones, etc.
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•

Administrativo: solicitud de prestaciones,
instancias, procedimientos, etc.

•

Extranjería: permiso de residencia, trabajo,
nacionalidad, etc.
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EL 2018 EN IMATGES
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