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La memòria de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) corresponent
a l’any 2019, que tenc l’honor de presentar, demostra que la
consolidació de les polítiques d’igualtat entre dones i homes i de lluita
contra la violència de gènere és una prioritat del Govern de les Illes
Balears.
Aquest any 2019 s’ha iniciat amb amb una de les fites importants
assolides durant aquesta passada legislatura, com és el traspàs de
les competències de gènere i dona als consells insulars. Des de l’1
de gener, els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
exerceixen les seves competències inherents en aquesta matèria. Es
tracta de funcions que impliquen una acció més directa i propera a
la ciutadania, tant pel que fa a l’atenció com a la sensibilització, la
formació o la inclusió social. Per la seva banda, l’IBDONA continua
exercint les funcions de coordinació institucional, planificació,
investigació i seguiment de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
d’homes i dones, entre d’altres.
El compromís del Govern amb l’IBDONA es va plasmar aquest any
també en l’àmbit pressupostari. Els comptes de l’Institut es van més
que duplicar respecte de l’any 2018, en bona part gràcies als fons
provinents del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere. Part

d’aquest import s’ha pogut destinar a fer realitat les primeres accions
incloses en el Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones
i Nines amb Fins d’Explotació Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a
les Illes Balears 2019-2022.
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Aquest document marc, aprovat el 10 de maig i fruit de la
col·laboració entre desenes d’entitats, persones i institucions, es
desenvolupa en 4 eixos, 12 objectius i 60 mesures. Aquestes mesures
han d’aprofundir en la sensibilització, la prevenció i la detecció,
l’anàlisi i la millora del coneixement que tenim d’aquesta realitat a
les nostres illes; la millora de la coordinació institucional i el treball
en xarxa, i l’atenció integral a les víctimes perquè puguin refer el seu
projecte de vida.
La memòria de l’IBDONA per a l’any 2019 també ens mostra
l’avanç important que estam fent a les Illes Balears en coeducació
i foment de la igualtat entre la població més jove de la nostra
comunitat. Si els joves són la llavor del futur, són ells i elles els
qui han de fer que la nostra societat sigui justa i igualitària. És per
això que l’IBDONA, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació,
ha apostat per reforçar el programa de coeducació als centres
educatius de les Illes Balears. Durant el curs 2019-2020 hi han
participat 36 centres educatius i 214 docents. A més, 145 centres
es van implicar activament en els actes relacionats amb el 25 de
novembre.
Aquest ha estat un any de canvis, també a la direcció de l’IBDONA.
Maria Duran i Febrer ha agafat el relleu de Rosa Cursach Salas amb
la convicció de treballar per aconseguir quatre objectius prioritaris:
empoderar les dones en l’àmbit de l’economia i lluitar contra
l’escletxa salarial; consolidar la coeducació com a instrument per
construir la igualtat de demà; reduir la ràtio de víctimes de violència

masclista a les Illes Balears —la qual, no ho oblidem, és la més alta de
l’Estat— i aconseguir que les Illes Balears siguin un territori lliure de
turisme sexual.
Vull aprofitar aquest espai per agrair profundament, en nom del
Govern, la tasca compromesa i incansable en favor dels drets de
les dones de l’anterior directora i de totes les dones que han dirigit
l’IBDONA des de la seva creació, fa prop de 20 anys.
Abans d’acabar, vull fer un esment especial al Servei 24 Hores
d’atenció telefònica de l’IBDONA. Aquesta memòria ens demostra
que l’atenció ha augmentat molt considerablement. El 2019, s’han
atès 3.592 telefonades, un 27 % més que l’any anterior. També s’han
duit a terme 5.424 intervencions i un total de 333 acompanyaments
presencials. Del total d’acompanyaments, més de la meitat han estat
amb caràcter urgent.
Aquestes xifres ens mostren una realitat que té una doble cara: per
una banda, la gran tasca que duu a terme aquest servei d’atenció i
acompanyament, però, per l’altra, ens evidencia una realitat tan dura
com insuportable: la violència masclista és un mal estructural de la
nostra societat.
Per tot això, aprofit aquest espai per agrair la feina de tot el personal
de l’IBDONA i de totes les persones i entitats que lluiten a les Illes
Balears per erradicar la violència masclista i també per manifestar
el meu compromís i el del Govern de les Illes Balears per continuar
treballant amb l’objectiu de d’aconseguir una societat igualitària, justa
i lliure de violències masclistes.
Pilar Costa i Serra
Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
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La memòria que presentam és la primera des que es van transferir
als consells insulars les funcions i els serveis de gènere i dona que
impliquen l’atenció directa a les dones en aquestes matèries, com
ara la posada en marxa de mesures d’igualtat i l’atenció directa a les
víctimes de violència masclista.
Durant l’any 2019, els principals reptes de l’Institut Balear
de la Dona han estat dobles. D’una banda, la coordinació
interinstitucional —entre el Govern, els consells insulars i els
ajuntaments— en matèria d’igualtat, perquè totes les dones, a tots
els indrets de les Illes Balears, tenguin al seu abast els mateixos
recursos. De l’altra, l’impuls de la transversalitat de la igualtat
a les conselleries, que ha suposat l’augment dels programes de
foment de la igualtat de gènere i de lluita contra la violència
masclista.
Les eleccions autonòmiques suposaren un canvi en la direcció de
l’IBDONA i, tot i que els programes contra la violència masclista
i de coeducació han continuat tot l’any, s’han plantejat un seguit
d’objectius estratègics d’aquesta legislatura:

a. Lluitar contra qualsevol forma de violència masclista; donar
suport a les dones i als seus fills i filles víctimes de violència
masclista, i contribuir a la restitució del seu projecte de vida.
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b. Empoderar les dones en l’àmbit de l’economia i l’ocupació, i
impulsar mesures per incrementar el nombre de dones en
càrrecs intermedis i de direcció empresarial, com també lluitar
contra la bretxa de gènere, l’assetjament sexual i fomentar la
corresponsabilitat en les tasques domèstiques i en les tasques
de cura de menors i de cura dels membres de la família més
vulnerables.
c. Generalitzar la coeducació als centres educatius, com també
fomentar entre els infants la prevenció de la violència masclista
des de l’educació infantil fins al final del batxillerat o el segon
grau de formació professional.
d. Fer un projecte abolicionista de qualsevol forma d’explotació
sexual, i aconseguir que les Illes Balears siguin un territori
lliure de turisme sexual.
D’altra banda, aquest ha estat el tercer any en què el Pacte Social
contra les Violències Masclistes «Reaccionem» ha sensibilitzat la
societat balear, amb un gran nombre de compromisos nous a la pàgina
web, tant individuals com d’entitats públiques i sense ànim de lucre.
A més, altres accions han centrat la tasca de l’IBDONA durant l’any
2019. És el cas de la campanya de prevenció de la violència masclista

a les escoles, que ha suposat un increment considerable d’agents
d’igualtat, alhora que ha sensibilitzat els infants i adolescents
contra aquesta xacra social mitjançant activitats durant els mesos
de novembre i desembre. Així mateix, la restitució del projecte de
vida de les dones víctimes de violència masclista continua, amb la
posibilitat de garantir un any de treball a les dones que depenien
econòmicament del seu maltractador.
Per acabar aquestes breus referències, cal fer una menció especial
al documental que s’ha presentat sobre la prostitució i el tràfic de
persones com una qüestió de poder, en què es mostra una realitat de
la prostitució i el tràfic de persones desconeguda per la ciutadania.
Els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere han
permès dur a terme seixanta-dos projectes, en què han intervingut
associacions, ONG, ajuntaments, consells insulars i conselleries
del Govern de les Illes Balears, tots amb un denominador comú: la
igualtat és l’antídot contra la violència masclista.
L’Institut Balear de la Dona s’ha adaptat a les noves competències i
s’encarrega tant de les funcions de coordinació interinstitucional com
de la transversalitat dins el mateix Govern. Aquesta transversalitat,
emmarcada en els objectius estratègics, potencia els recursos i els
projectes amb la finalitat que la igualtat entre dones i homes sigui
una realitat.
Maria Duran i Febrer
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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, Cultura i
Igualtat 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:

• 3 titulades en grau mitjà
• 2 auxiliars administratius
• 2 ordenances
La relació de llocs de treball de l’Institut Balear de la Dona s’ha completat
amb la creació o modificació de llocs, justificades 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. A més, l’1 de gener de 2019 es va fer
efectiu, en allò relatiu a la transferència de personal, el Decret 46/2018,
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 de gènere i dona.
Durant l’any 2019 es prorrogà el projecte d’inversió en immobilitzat
immaterial següent: «Dinamització del Pacte Social contra les Violències
Masclistes», amb una educadora per a Mallorca, una per a Eivissa i una
per a Menorca.

• directora
• secretària de direcció

Any

Pressupost

• cap del Servei de Gestió i Planificació
• cap del Servei d’Administració i Gestió Pressupostària

Percentatge
d’augment/reducció

2015

2.536.544 €

+ 12,66%

2016

2.634.590 €

+ 3,87%

2017

3.112.708 €

+ 18,15%

• cap de negociat de Gestió Econòmica

2018

3.474.195 €

+11,61%

• 3 persones titulades superiors

2019

7.262.741 €

+109,05%

• cap de secció de l’Àrea de Gestió Econòmica
• cap de secció de l’Àrea de Personal i Assumptes Generals
• cap de secció de l’Àrea de Gestió i Planificació
• cap de secció de l’Observatori per a la Igualtat (no ocupat)

• 3 treballadores socials
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El pressupost que la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears va assignar a l’Institut Balear de la Dona (secció
73) per al 2019 es va incrementar un 109,05 % respecte de l’any
anterior. Aquest augment fou a causa de l’increment de 3.132.380,00
€ del fons del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere,
d’un total de 4.076.685,29 que l’Estat aportà a la CAIB. Aquest
increment pressupostari va disminuir a principis d’any a causa
de la transferència de competències als consells insulars en un
import d’1.403.026,31 €, per la qual cosa el pressupost d’IBDONA
va quedar en 5.844.715 €.

1.2.
Projectes de legislatura
L’Institut Balear de la Dona desenvolupa aquelles funcions establertes
en l’article 3 de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear
de la Dona. A partir del dia 1 de gener de 2019 es va fer efectiu el
traspàs de les competències de les funcions i el serveis inherents
a les competències pròpies dels consells insulars que exercia
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de polítiques de gènere i dona. Tal com s’especifica en el Decret
46/2018, de 12 de desembre, i com a conseqüència d’aquest traspàs,
l’atenció directa a les dones i les activitats que hi estan vinculades
passen a ser assumides pels consells, mentre que l’Institut Balear de
la Dona continua duent a terme la resta de funcions en les quals ja
tenia competència prèviament al decret.
El 2019 també suposa l’inici d’una nova legislatura, en la qual es fixen
les línies d’actuació següents:
a) L’apoderament de les dones en l’àmbit de l’economia i la lluita
contra la l’escletxa salarial.

b) La coeducació com a instrument perquè els adults de demà es
relacionin amb igualtat entre homes i dones.
c) Reduir la ràtio entre víctimes de violència masclista i població,
que és la més alta de l’Estat.
d) Aconseguir que les Illes Balears siguin un territori lliure de turisme
sexual.

1.3.
El Consell Rector de l’Institut
Balear de la Dona
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.
L’inici de la X legislatura a les Illes Balears suposà la renovació tant de
les diferents conselleries i administracions com de les persones que en
formaven part i, per tant, fou necessari també renovar la composició
i els membres del Consell Rector. En conseqüència, a finals de 2019
composaven el Ple les persones següents:
PRESIDENTA:
Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
VICEPRESIDENTA:
Maria Duran i Febrer, directora de l’Institut Balear de la Dona
SECRETARI:
Titular: Edgard Ginard i Mateu, jurista del Servei d’Administració i
Gestió Pressupostària

Suplent: Miquel Antoni Servera Espallardó, funcionari del cos superior
del Servei d’Administració i Gestió Pressupostària

la Cultura

VOCALS:

En representació de la conselleria competent en treball i
formació

En representació del Consell Insular de Mallorca
Titular: Rosa Cursach Salas, directora insular d’Igualtat
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Suplent: Margalida Amorós Bauzà, directora insular de Coordinació
En representació del Consell Insular de Menorca
Titular: Bàrbara Torrent Bagur, consellera executiva de Benestar Social
Suplent: Maria Pilar Carrasco Pons, directora insular d’Atenció Social

Suplent: María Asunción Sáez Amer, secretària general

Titular: Virgínia Abraham Orte, directora general de Treball i Salut
Laboral
Suplent: Llorenç Pou Garcies, director general de Model Econòmic
i Ocupació
En representació de la conselleria competent en salut i consum
Titular: Maria Antònia Font Oliver, directora general de Salut Pública

En representació del Consell Insular d’Eivissa

Suplent: Atanasio García Pineda, director general de Prestacions i
Farmàcia

Titular: Carolina Escandell Ferrer, consellera insular de Benestar
Social i Recursos Humans

En representació dels ajuntaments de les Illes Balears

Suplent: Antònia Ferrer Juan, responsable de l’Oficina de la Dona
d’Eivissa
En representació del Consell Insular de Formentera
Titular: Vanessa Parellada Torres, consellera insular de Benestar Social
Suplent: vacant
En representació de la conselleria competent en educació
Titular: Amanda Fernández Rubí, directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Suplent: Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal
Docent
En representació de la conselleria competent en cultura
Titular: Catalina Solivelles Rotger, delegada de la Presidència per a

1) Titular: Maria Antònia Mulet Vich, batlessa de l’Ajuntament
d’Algaida
Suplent: Guillem Villalonga Ramonell, batle de Mancor de la Vall
2) Titular: Llorenç Carretero Tudurí, regidor de l’Ajuntament de
Sant Lluís
Suplent: Miquel Santandreu Bestard, assessor jurídic de la FELIB
3) Titular: Neus Serra Canyelles, secretària general de la FELIB
Suplent: Pedro Bofill Contreras, assessor jurídic de la FELIB
En representació del Grup Parlamentari Socialista
Titular: Silvia Cano i Juan, diputada
Suplent: Margalida Moll Serra

En representació del Grup Parlamentari Popular

Illes Balears

Titular: Maria Salomé Cabrera i Rosselló, diputada

1) Vacant per inactivitat de l’associació designada

Suplent: Margarita Duran i Cladera, diputada

2) Titular: Catalina Salom Bauzà, Associació de Dones Educadores
de les Illes Balears

En representació del Grup Parlamentari Unides Podem
Titular: Gloria Pilar Santiago Camacho, diputada
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Suplent: Antònia Albertí Tomàs, Associació de Dones Educadores
de les Illes Balears

Suplent: Catalina Maria Pisà Plaza

3) Vacant per dimissió

En representació del Grup Parlamentari Ciutadans

4) Titular: Francisca Mas Busquets, Lobby de Dones de Mallorca

Titular: Patricia Guasp i Barrero, diputada

Suplent: Vacant per defunció

Suplent: Juan Manuel Gómez i Guardiola, diputat
CONVIDATS PERMANENTS
En representació del Grup Parlamentari Més per Mallorca
Titular: Lourdes Martín Clemente
Suplent: Aina Sastre Bestard
En representació del Grup Parlamentari el Pi – Proposta per les
Illes Balears
Titular: Catalina Pons i Salom, diputada
Suplent: Jaume Font i Barceló, diputat
En representació del Grup Parlamentari Vox – Actúa Baleares
Titular: Idoia Ribas i Marino, diputada
Suplent: Sergio Rodríguez i Farré, diputat
En representació del Grup Parlamentari Mixt
Titular: Carme Rocamora i Seguí
Suplent: Mariona Riera Pallàs
En representació de les associacions de dones que treballen a les

En representació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
Titular: Teresa Vallespir Acosta, directora general de Serveis Socials
Suplent: Marta Carrió Palou, directora general d’Infància, Joventut
i Famílies
L’any 2019, el Consell Rector es reuní en sessió ordinària el 19 de
setembre de 2019, presidida per la presidenta, la senyora Costa i
Serra, i el 17 de desembre de 2019, presidida per la vicepresidenta,
la senyora Duran i Febrer.

Transversalitat

Transversalitat

de garantir que les diferents actuacions públiques en matèria
d’igualtat es produeixin a partir de la informació recíproca, la
consulta i la coordinació entre les administracions públiques
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquests òrgans
han d’estar integrats per les persones que representen les
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2.1.
Actuacions en l’àmbit
de les administracions públiques
2.1.1. Coordinació interinstitucional
Els principis de coordinació, cooperació i col·laboració per garantir la
igualtat entre dones i homes, consagrats en l’ordenament jurídic actual,
són les bases de les relacions entre les administracions, les institucions
i els agents socials.
Així, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix
el següent:

Article 10
Col·laboració i coordinació entre administracions públiques
1.

El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les 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

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’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. El funcionament 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. En el marc de l’Observatori, el dia 18 de febrer de 2019
va tenir lloc la presentació de l’estudi «La percepció de la igualtat i les
violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys», en la qual la
directora de l’Institut Balear de la Dona i directora de l’estudi, Catalina
Gayà, membre del col·lectiu SomAtents, ressaltaren el paper d’aquest
tipus d’estudi, el qual permet conèixer quina és la realitat que viuen
els joves i les joves de les Illes Balears per així tenir més indicadors a
l’hora de dissenyar les polítiques que es duen a terme, com és el cas de
la coeducació.

2.1.1.1. Administració autonòmica

VOCALS:
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

Comissió per a la igualtat de Gènere
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L’article 20.1 de la Llei d’igualtat crea la Comissió per a la Igualtat de
Gènere, amb l’encàrrec de coordinar les polítiques i els programes que
duen a terme les administracions autonòmica, insular i local en matèria
d’igualtat. Es reglamenta amb el 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.
El 10 de gener de 2019 es dugué a terme la sessió constituent de la
Comissió. La finalització de la IX legislatura, la convocatòria d’eleccions
i la formació d’un nou poder executiu autonòmic interromperen la tasca
de la Comissió per a la resta de l’any. A la tardor del 2019 se sol·licitaren
les designacions dels seus nous membres, que s’anirien fent al llarg dels
mesos de l’hivern 2019 – 2020.
Els membres designats per les diferents institucions i que, per tant,
formen el Ple de la Comissió per a la Igualtat de Gènere a finals de l’any
2019 són els següents:

Titular: Josep Lluís Pons Hinojosa, director general d’Innovació i
Recerca
Suplent: Félix Pablo Pindado, director general de Fons Europeus
Conselleria de Presidència
Titular: Joan Ignasi Morey Marquès, director general de Coordinació
Suplent: Teresa Suárez Genovard, secretària general
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Titular: Begoña Morey Aguirre, secretària general
Suplent: Maria Antònia Truyols Martí, directora general de l’ATIB
Conselleria d’Educació i Universitat
Titular: Jaume Ribas Seguí, director general d’Innovació i Comunitat
Educativa
Suplent: Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal
Docent
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Titular: Marta Carrió Palou, directora general de Menors i Família
Suplent: Isabel E. Nora del Castillo, secretària general

PRESIDENTA:
Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona

Conselleria de Salut
Titular: Guadalupe Pulido Román, secretària general

SECRETARI:
Edgard Ginard i Mateu, jurista del Servei de Gestió i Administració
Pressupostària

Suplent: Benito Pròsper Gutiérrez, director general de Planificació,
Avaluació i Farmàcia

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell Insular d’Eivissa

Titular: Isabel Castro Fernández, directora general de Treball,
Economia Social i Salut Laboral

Titular: Judith Romero Fernández, directora insular d’Igualtat i
Relacions amb les Entitats Socials

Suplent: Manuel Porras Romero, director general de Política Industrial

Suplent: Lydia Jurado Cotrina, consellera executiva de Sanitat,
Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
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Titular: Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos
Hídrics
Suplent: Catalina Inés Perelló Carbonell, secretària general
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Titular: Núria Collado Edo, secretària general
Suplent: Lluís Corral Juan, director general d’Ordenació del Territori
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Titular: Manel Santana Morro, director general de Participació i
Memòria Democràtica

Consell Insular de Formentera
Titular: Vanessa Parellada i Torres, consellera de Benestar Social i
Recursos Humans
Suplent: Susana Labrador Manchado, vicepresidenta primera i
consellera de Cultura, Educació i Patrimoni
FELIB
1) Titular: Neus Serra Canyelles, regidora de l’Ajuntament de Marratxí
2) Titular: Antònia Triguero Rodríguez, regidora de l’Ajuntament
d’Inca

Suplent: Marta Fuxà Vidal, directora general de Política Lingüística

3) Titular: Maria Isabel Bauçà Quetgles, regidora de l’Ajuntament
de Manacor

Consell Insular de Mallorca

Ajuntament de Palma

Titular: Nina Parrón Mate, directora insular d’Igualtat

Titular: Aligi Molina Suárez, 4t tinent de batle i regidor d’Igualtat,
Joventut i Drets Cívics

Suplent: Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de Participació
Ciutadana i Presidència
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

Base de dades unificada de l’IBDONA per a serveis
especialitzats en l’atenció a víctimes de violència de
gènere (VGSIC)
L’Institut Balear de la Dona utilitza, com a base de dades per a l’atenció
a víctimes de violència masclista, el sistema d’informació compartida
VGSIC, que està en ús des de l’1 de gener de 2016.

Les persones usuàries d’aquesta base de dades són els professionals
i les professionals del Centre Coordinador d’Ordres de Protecció, de
l’Institut Balear de la Dona, i dels serveis dels organismes competents
en l’atenció a les víctimes de violències masclistes en el territori de la
comunitat autònoma, que la fan servir diàriament com a eina de gestió
dels serveis i de coordinació tècnica.
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Per mantenir la utilitat de la base de dades i millorar-ne l’eficiència,
cal desenvolupar l’eina i la seva funció estadística constantment com
també perfeccionar i fer evolucionar l’aplicació informàtica. Amb
aquesta finalitat, durant l’any 2019 s’han duit a terme 16 reunions de
seguiment tècnic i 9 informes de seguiment amb l’empresa encarregada
del manteniment de la VGSIC.
Per altra banda, s’ha fet una feina de coordinació i formació amb els
serveis específics d’atenció a la violència masclista dels consells insulars
per possibilitar que els professionals i les professionals pugin utilitzar la
VGSIC de forma adequada i efectiva, assumint-la com a eina de registre
de la seva intervenció, coneixent el seu funcionament i el procediment
de comunicació de possibles incidències.

Projectes educatius
En el marc de la coordinació interinstitucional s’han desenvolupat una sèrie de
projectes de caràcter coeducatiu: el programa «Cap a la coeducació als centres
educatius», el curs d’agents de coeducació, l’assessoria tècnica per dinamitzar
i implementar la coeducació i la prevenció de les violències masclistes en
els centres educatius de les Illes Balears i iniciatives amb caràcter puntual,
com l’acció de sensibilització per a la prevenció de la violència masclista en
els centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Informe d’acompanyament a l’avantprojecte de la llei de
pressupost
De forma general, els pressuposts amb perspectiva de gènere cerquen
analitzar els pressuposts públics per tal d’establir l’impacte diferenciat
dels pressuposts sobre les dones i els homes. Si es coneixen les diferències,
s’hi pot actuar. Aquest exercici de portar la igualtat a la neutralitat
aparent dels pressuposts també és un exercici de transparència i rendició
de comptes, alhora que pretén treballar en l’eficiència, l’eficàcia i l’equitat
social i de gènere.
La conselleria competent en matèria d’hisenda ha de verificar, amb la
participació de l’Institut Balear de la Dona, 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. Per
aquest motiu, l’Institut Balear de la Dona ha duit a terme aquest informe.
Entre les funcions de l’IBDONA hi ha la d’assessorar els diferents
departaments del Govern de les Illes Balears i col·laborar-hi per
aconseguir els fins proposats. Amb aquest objectiu, ha designat personal
tècnic per donar suport a les diferents conselleries pel que fa als dubtes
que poden anar sorgint en l’elaboració de les fitxes. En aquest darrer
informe s’ha detectat una tendència a l’augment d’activitats i pressupost
inclòs en relació amb els anys anteriors.

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 homes i posant de
manifest a qui les adopti les possibles conseqüències que tindrien, tant
desitjades com no desitjades. Si és necessari, es fan propostes de millora
d’aquestes polítiques.

en definitiva, d’una millora substancial en la qualitat de la producció
normativa. Els informes d’impacte de gènere s’estructuren en tres parts:
• Revisió del llenguatge que s’empra en la proposta.
• Revisió de la part dispositiva de la proposta.
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Des del mes de setembre de 2007, i de conformitat amb l’article 7.g) de
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, l’Institut Balear de
la Dona ha emès informes sobre l’impacte de gènere dels projectes de
disposicions normatives que elaboren les diferents administracions.
La nova Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, deroga
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona; en l’article 5 recull
l’obligació d’incorporar un informe d’avaluació d’impacte de gènere en
els procediments d’elaboració de les lleis i de les disposicions de caràcter
general que es dictin.
Així, cada administració s’ha d’encarregar d’emetre els seus propis
informes.
En la disposició final tercera es recull que s’han d’aprovar les directrius
per a l’elaboració dels informes d’impacte de gènere en el període
màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei; mentre aquestes
directrius no es publiquin, l’Institut Balear de la Dona segueix emetent
els informes d’impacte de gènere per a les disposicions normatives de
totes les administracions públiques de les Illes Balears.
L’estructura dels informes d’impacte de gènere la fixen les guies
comunitàries sobre l’elaboració dels informes d’impacte de gènere. La
finalitat és valorar l’esborrany que és l’objecte de l’informe i fer-ne una
prospecció per verificar si en el moment de planificar les mesures que conté
la disposició s’ha tingut en compte l’impacte que tindran en els homes i en
les dones. Es proposen les millores que es consideren necessàries perquè
la disposició tingui en compte la perspectiva de gènere, a fi d’anar aplicant
la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat balear. Es tracta,

• Propostes de millora i recomanacions.
Respecte al llenguatge, es revisa el text i, si escau, es proposa la modificació dels
termes discriminatoris emprats i 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 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 familiaritzar el personal de l’Administració i
sensibilitzar-lo amb els recursos d’ús no sexista de la nostra llengua.
En segon lloc, es revisa la part dispositiva de la disposició, amb l’anàlisi
i diagnosi de la situació de les dones i els homes en l’àmbit regulat per
la proposta, a través de dades descriptives sobre la situació d’homes i
dones en relació amb aquest àmbit, l’anàlisi de la problemàtica específica
per a les dones —amb la valoració dels factors o les variables socials
concurrents i la incidència que tenen en la norma—, i la comprovació
de la pertinença en relació amb el gènere.
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 es fan propostes de millora i recomanacions per tal de remeiar els
possibles efectes negatius abans de prendre les decisions, per mitjà de
propostes i recomanacions.

En resum, respecte de la revisió de la part dispositiva de la proposta, es
poden distingir tres fases:

Pel que fa a la totalitat dels informes emesos, podem classificar-los de
la manera següent:

• La fase prèvia: anàlisi i diagnosi de la situació de les dones i els
homes en l’àmbit regulat per la proposta.

• Informes d’impacte de gènere que contenen propostes de
modificació del llenguatge utilitzat i propostes de millora i
recomanacions en la part dispositiva: 65.

• 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, de discriminació en sentit
ampli) o accions de discriminació positiva.
Durant l’any 2019 es varen rebre 179 sol·licituds d’informes d’impacte
de gènere i es varen emetre 177 informes, els quals es poden classificar
segons l’entitat sol·licitant, tal com mostra en la taula següent, en què
es compararen els resultats dels anys 2017, 2018 i 2019.

• Informes d’impacte de gènere que només contenen propostes de
millora i recomanacions en la part dispositiva 9.
• Informes d’impacte de gènere que consideren que la norma no
recull desigualtat en relació amb la igualtat d’oportunitats i de
tracte entre homes i dones o és positiu respecte de les polítiques
d’igualtat: 46.
122

2017

2018

2019

Administració autonòmica

70

95

40

Consells Insulars

37

39

24

Ajuntaments

125

128

113

TOTAL

232

262

177

*En els annexos es pot veure la comparativa històrica (2017-2019) en detall de cada una de
les entitats sol·licitants.

El 2019 es pot observar una disminució del nombre de sol·licituds
d’informes d’impacte de gènere respecte dels anys anteriors, que es pot
atribuir al període de transició de legislatura de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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93
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62

65
57
46
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• Informes d’impacte de gènere que només contenen propostes de
modificació del llenguatge utilitzat: 57.

39

9

9
2

2017
Llenguatge i
part dispositiva

2018
Llenguatge

Part dispositiva

2019
Sense
recomanacions

Per tant, dels 177 informes d’impacte de gènere emesos, 131 contenen
bé modificacions en el llenguatge emprat, bé propostes de millora i/o
recomanacions referides a la part dispositiva, o bé ambdues coses.
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D’aquestes xifres podem deduir que la revisió de les disposicions
normatives des de la perspectiva de l’impacte de gènere és completament
necessària, atès que en un 74% de les disposicions sobre les quals l’Institut
Balear de la Dona ha emès un informe ha assenyalat recomanacions de
millora en el llenguatge i/o propostes de millora o recomanacions que
cal tenir en compte en la part dispositiva de la norma.
Durant l’any 2019, un alumne del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat
i Prevenció de la Violència de Gènere ha fet satisfactòriament el
pràcticum, d’una durada de 75 hores, a l’Institut Balear de la Dona. El pla
de pràctiques ha consistit en l’avaluació i la introducció de la perspectiva
de gènere en la normativa elaborada per les administracions públiques,
mitjançant l’elaboració d’informes d’impacte de gènere.

2.1.1.2. Consells insulars i ajuntaments
Coordinació entre serveis específics
A partir del Decret 46/2018, de 12 de desembre, de traspàs als consells
insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències en
matèria de polítiques de gènere i dona, l’Institut Balear de la Dona manté
la competència de coordinació interinstitucional. Amb aquesta finalitat
es desenvolupa una tasca de coordinació amb els serveis específics dels
consells insulars, mitjançant reunions i contactes regulars, on s’aborden
temes importants sobre la prevenció, atenció i protecció de les dones
víctimes de violència masclista.
Fruit d’aquesta coordinació, els serveis d’atenció a la violència masclista i
l’Institut Balear de la Dona unifiquen criteris d’intervenció, comparteixen
informació rellevant, exposen dubtes i coordinen les actuacions.

Taules locals de coordinació i prevenció contra la violència de
gènere
Les taules locals de coordinació per a l’abordatge de les violències
masclistes 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 masclista
(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. A les Illes Balears hi ha 18 municipis amb taules locals
de coordinació, 6 municipis amb taules col·laboratives (2 taules:
Puigpunyent-Banyalbufar-Estellencs, i Deià-Fornalutx-Sóller) i 3
comissions tècniques insulars similars a les taules locals de coordinació
(Menorca, Eivissa i Formentera).
Durant el 2019, es van impulsar 13 taules de coordinació per a l’abordatge
de les violències masclistes, 11 locals i 2 col·laboratives:
10 taules a Mallorca: Alcúdia, Artà, Marratxí, Comissió Tècnica
UBS Can Picafort a Santa Margalida, Puigpunyent-BanyalbufarEstellencs, Deià-Fornalutx-Sóller, Santa Maria del Camí, Sineu,
Valldemossa i Ses Salines
2 taules a Menorca: Maó i Ciutadella
1 taula a Formentera: Comissió Tècnica de Violència de Gènere
(similar a la TLC).
D’altra banda, s’ha mantingut el desenvolupament i funcionament de
les taules que ja estaven creades, en les quals s’han constituït o convocat
les comissions tècniques d’atenció o intervenció i de prevenció.
Les taules municipals aconsegueixen millorar la coordinació entre
els diferents serveis i entitats que intervenen en el municipi, fet
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 que hi estan implicats
i la millora del coneixement dels serveis i dels recursos ajuden a detectar
els casos de violència i a intervenir-hi, al costat de les dones que en són
víctimes i dels seus fills i filles.
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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 2019 han rebut formació 50 persones de
diferents àmbits (policia local, centres de salut, serveis socials, Guàrdia
Civil, centres educatius...).
Subvencions a l’Administració local
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi bàsic i
fonamental en el nostre ordenament jurídic i els poders públics l’han
han de fer efectiva. L’Institut Balear de la Dona, com a entitat autònoma
de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i capacitat
plena d’actuar, té com a finalitat bàsica elaborar i executar les mesures
necessàries per fer efectius els principis d’igualtat entre homes i dones,
l’impuls i promoció de la participació de la dona en tots els àmbits de la
societat i la lluita contra tota violència masclista.
En el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per als exercicis 2018-2020, aprovat per Acord del Consell
de Govern de dia 9 de març de 2018, modificat per la resolució de la
Consellera d’Hisenda el 29 de gener de 2019, s’hi inclouen les subvencions
per a entitats públiques de l’àmbit local per finançar projectes de foment
i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Durant l’any 2019 es va publicar una convocatòria de subvencions
per a entitats locals per a projectes de forment i suport a la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol forma
de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció front a
les violències masclistes. En el marc de la convocatòria s’hi establien
tres modalitats (A, B, C) i les accions susceptibles de subvenció s’havien
d’emmarcar dins les mesures incloses en el Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere.
• Modalitat A: projectes dirigits al foment i suport a la igualtat
d’oportunitats, de lluita contra la discriminació entre dones i homes
i de prevenció i intervenció front a les violències masclistes per a
tots els ajuntaments i les mancomunitats.
• Modalitat B: projectes dirigits a la prevenció de les violències
masclistes per a aquells ajuntaments que disposen de taula de
coordinació i prevenció contra les violències masclistes o han
adquirit el compromís de constituir-la. Per a la contractació, com a
programa de caràcter temporal, de personal tècnic per a la posada
en marxa de la seva implementació.
• Modalitat C: projectes d’investigació, estudis, publicacions i altres
treballs tècnics en temes de prostitució i tràfic de dones i nines amb
fins d’explotació sexual. Per a aquelles entitats locals que tenen
espais de coordinació en l’abordatge i la lluita contra el tràfic de
dones i nines amb fins d’explotació sexual i atenció a la prostitució
de les Illes Balears.
En total s’hi han presentat 31 ajuntaments, encara que alguns d’aquests
ho han fet en més d’una modalitat.
• Modalitat A: 21 ajuntaments de Mallorca, 1 mancomunitat de
Mallorca, 4 ajuntaments de Menorca i 3 ajuntaments d’Eivissa.
Total d’entitats locals per a la modalitat A: 29

• Modalitat B: 6 ajuntaments de Mallorca i 1 ajuntament de
Formentera. Total d’entitats locals per a la modalitat B: 7
• Modalitat C: 1 ajuntament de Mallorca
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En la modalitat A hi han participat un total de 29 ajuntaments, els quals
han desenvolupat un total de 132 projectes encaminats a erradicar les
violències contra les dones i campanyes de sensibilització i prevenció en
diferents formats, com ara tallers, jornades, xerrades, representacions
teatrals, contacontes, elaboració de material sensibilitzador, edició de
material de difusió, etc. S’han beneficiat d’aquestes activitats 13.207
persones, de les quals 4.431 eren homes i 5.135 dones. No ha estat possible
determinar el gènere de les persones restants per falta d’informació o
per les característiques pròpies de l’activitat.
Modalitat B: s’han contractat un total de 7 persones amb formació
adequada i específica en temes d’igualtat per impulsar les taules de
coordinació contra les violències masclistes en 7 municipis de les Illes
Balears (6 a Mallorca i 1 a Formentera).
Modalitat C: l’Ajuntament de Calvià, a Mallorca, ha iniciat un estudi
sobre la situació actual entre els joves que consumeixen pornografia i
sobre el grau de sensibilització en relació amb el tràfic de dones i nines
amb fins d’explotació sexual.

2.1.1.3. Administració estatal
L’Institut Balear de la Dona ha participat durant l’any 2019 en diferents
comissions de treball, congressos i espais de coordinació en l’àmbit estatal.
La tasca que es desenvolupa en aquests punts de trobada és necessària
per planificar i desenvolupar la feina quotidiana que es duu a terme en
el marc de les polítiques d’igualtat en la nostra comunitat autònoma.

Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat (20 de març de 2019 i 3
d’octubre de 2019)
La Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat del Ministeri de Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat s’ha de reunir en tot cas amb caràcter
previ a les reunions de la Conferència Sectorial, sens perjudici que
es pugui convocar amb més freqüència a fi de reforçar la cooperació
entre l’Administració general de l’Estat i les comunitats autònomes en
l’àmbit de les polítiques d’igualtat. Durant l’any 2019 la Comissió Tècnica
Sectorial d’Igualtat s’ha reunit en dues ocasions.
La primera trobada va tenir lloc el 20 de març de 2019 al saló d’actes
de la Secretaria d’Estat d’Igualtat. En el marc d’aquesta comissió es van
analitzar els criteris de repartiment entre les comunitats autònomes i
les ciutats de Ceuta i Melilla del crèdit per al desenvolupament del Pacte
d’Estat contra la Violència de Gènere.
La segona Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat es va dur a terme el 3
d’octubre. D’entre els múltiples temes de treball que s’hi varen abordar
podem destacar-ne els següents: informació envers l’ampliació del servei
016 d’informació i assessorament jurídic per donar compliment al Conveni
d’Estambul, informació relacionada amb la signatura entre distints
ministeris pel que fa a la instrucció conjunta sobre el funcionament de les
unitats de coordinació i de violència cap a la dona, informació relacionada
amb la signatura de protocols i convenis entre l’AEPD (Associació Espanyola
de Protecció de Dades) i diversos ministeris per a la protecció de dades
personals difoses per Internet de les dones víctimes de violència per motius
de gènere i en cas d’assetjament a col·lectius vulnerables i l’acord pel qual es
crea un grup de treball pel que fa a l’elaboració de pautes mínimes d’actuació
per als punts de trobada familiar en casos de violència de gènere.
Conferència Sectorial d’Igualtat (3 d’abril de 2019 i 17 d’octubre de 2019)
Les conferències sectorials són òrgans de trobada, deliberació i cooperació
entre l’Administració general de l’Estat i les comunitats autònomes.
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Durant l’any 2019 es varen convocar dues conferències sectorials. La
Conferència Sectorial d’Igualtat celebrada el 3 d’abril va tenir lloc a la seu
del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. D’entre els
diferents punts que s’hi varen abordar en podem destacar els següents: els
acords sobre els criteris de repartiment i la distribució, entre les comunitats
autònomes i les ciutats autònomes, del crèdit per al desenvolupament de
programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l’assistència
social integral a les víctimes de violència de gènere i atenció a menors,
com també la distribució del crèdit destinat a implementar la millora de la
coordinació i desenvolupament de plans personalitzats i els programes per
al suport a víctimes d’agressions i/o abusos sexuals. També s’hi tractaren
altres temes, com ara l’informe sobre el seixanta-tresè període de sessions
de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona i el títol habilitant:
acreditació de la situació de violència de gènere als efectes de l’article 23
de la Llei 1/2004 de 28 de desembre.
La segona Conferència Sectorial d’Igualtat de l’any 2019 va tenir lloc
el 17 d’octubre de 2019 a la seu del Ministeri de Presidència. Entre
altres qüestions, i en el context d’aquesta conferència sectorial, es va
acordar la creació d’un grup de treball sobre el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual.
Setzena reunió plenària de la Xarxa de Polítiques d’Igualtat entre
Dones i Homes en els Fons Comunitaris (13 de novembre)
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, 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’establiment 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). En aquesta reunió plenària es va abordar el seguiment de la
incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions cofinançades
pels Fons EIE en el període 2014-2020 i les estratègies i sinèrgies de
cara al proper període 2021-2027.
Congrés internacional BEIJING+25: èxits, mancances i desafiaments
de la Unió Europea (28 de setembre de 2019)
Aquest esdeveniment va tenir lloc per commemorar el 25è aniversari
de la celebració a la capital xinesa de la 4a Conferència Mundial sobre
les Dones.
Durant l’esdeveniment es va parlar sobre el procés Beijing+ 25 i l’Agenda
2030, la situació de la igualtat entre homes i dones a Europa en àmbits
com la feina, el desenvolupament inclusiu, la violència, la perspectiva
de gènere i el medi ambient.
Dones i climes. Reptes futurs per a un planeta més violeta i més verd
El 9 de desembre se celebrà a l’edifici IFEMA un acte organitzat en el
marc de l’Observatori Dones, Ciència i Innovació, en què en l’espai de
debat «Dones i clima. Reptes futurs per a un planeta més violeta i més
verd» es va dialogar amb científiques, innovadores i emprenedores
sobre les seves experiències en la lluita contra el canvi climàtic i de les
seves visions sobre reptes futurs per un planeta més violeta i més verd.

2.1.1.4. Altres institucions i organitzacions
Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines
amb Fins d’Explotació Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a les
Illes Balears
El 23 novembre de 2018, el Consell de Govern es va assabentar del
Protocol Autonòmic per a la Lluita Contra el Tràfic de Dones per a
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l’Explotació Sexual (TDES) i l’Atenció a la Prostitució a les Illes Balears
per persones adultes. Durant el 2019 s’han duit a terme dues reunions
de seguiment del Protocol i una reunió de casos.

• L’eix 3 consisteix en la resposta interinstitucional de coordinació
i treball en xarxa i té els objectius següents:

El 10 de maig de 2019 el Consell de Govern va aprovar el Pla Autonòmic
per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació
Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes Balears 2019-2022. El
Pla es desenvolupa en 4 eixos, 12 objectius i 60 mesures.

10. Fomentar la creació de mecanismes de coordinació per atendre les víctimes i consolidar els que estan establerts.

• L’eix 1 està referit a la sensibilització, prevenció i detecció. Té com
a objectius:

9.

Millorar la informació estadística.

• L’eix 4 correspon a l’atenció integral i té els objectius següents:
11. Garantir recursos i drets per a l’atenció integral de les víctimes i facilitar-hi l’accés, per mitjà de la consolidació, la millora i la creació de recursos.
12. Impulsar, reforçar i crear projectes per a la inserció sociolaboral i l’accés a l’habitatge.

1.

Sensibilitzar i visibilitzar.

2.

Capacitar els professionals i les professionals per dur a terme tasques de prevenció i detecció.

Òrgans de participació

3.

Reforçar els mecanismes de prevenció i detecció.

En l’àmbit autonòmic, l’Institut Balear de la Dona forma part dels
organismes següents:

4. Aprofundir en la diagnosis de les situacions d’ús del cos de
les dones i nines per a satisfacció sexual a canvi de preu.

• Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears
• L’eix 2 està referit a l’anàlisi i la millora del coneixement i la
intervenció i té els objectius següents:
5.

Afavorir la millora del coneixement per mitjà de la recerca i
de la difusió dels resultats.

6.

Proporcionar formació a les professionals i els professionals
competents en la matèria per millorar la intervenció.

7.

Dissenyar i implementar eines per millorar la intervenció.

8.

Fomentar l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.

• Comissió de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears
• Consell d’LGTBI
• Consell d’Infància i Família de les Illes Balears
• Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’Igualtat
• Consell d’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes
de les Illes Balears
• Consell Assessor de Continguts i Programació de l’ens públic
RTVVIB

2.1.2. Àmbits d’actuació
2.1.2.1 Formació
Curs d’atenció professional a les víctimes de violència masclista
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El Curs d’atenció professional a les víctimes de violència masclista és de
caràcter semipresencial i té una durada de 50 hores. L’objectiu principal
és millorar la coordinació interinstitucional en l’àmbit de les violències
masclistes. El curs dona resposta a l’existència d’una gran demanda i
necessitat d’oferir una formació específica per a professionals, com a
conseqüència d’un diagnòstic previ on es constata aquesta necessitat
formativa. El curs s’adreça a personal funcionari i a professionals dels
àmbits següents: serveis socials, salut, educació, laboral, judicial i forces
de seguretat que, des de qualsevol nivell professional, puguin intervenir
en la detecció o l’atenció a les víctimes de violència masclista de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Durant el 2019 es varen dur a terme dues edicions, amb un total de sis
accions formatives. La primera edició es va impartir en dues ocasions
a Palma i la segona es va impartir a Palma, Inca, Maó i Eivissa. En
les diferents edicions del curs han estat admeses i hi han participat
214 persones, de les quals han finalitzat el curs amb un certificat
d’aprofitament un total de 162 (26 homes i 136 dones).
Cal destacar la formació de grups heterogenis dins l’aula, que compten
amb una representació dels diferents àmbits professionals, amb
un nombre màxim de sis persones per àmbit. Una característica
destacable d’aquest curs és que la configuració heterogènia dels grups
permet establir una interrelació entre totes les professionals i els
professionals que intervenen en situacions d’atenció a víctimes de
violència masclista i ofereix una visió més global i de conjunt de les
actuacions professionals.

Persones
que obtenen
acreditació
segons
l’àmbit
del qual
procedeixen

PALMA

INCA

MENORCA

EIVISSA

TOTAL

Educació

17

4

7

6

34

Forces de
seguretat

13

3

1

2

19

Judicial

11

5

1

0

17

Laboral

17

3

3

2

25

Salut

11

5

3

4

23

Serveis Socials

20

6

7

11

44

Total general

89

26

22

25

162

Subvencions nominatives a la UIB
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
L’activitat duita a terme ha consistit a mantenir, en l’oferta global
d’estudis de postgrau per l’any 2019, el Màster en Polítiques d’Igualtat
i Prevenció de la Violència de Gènere, de caràcter interdepartamental
i semipresencial, concretament el desenvolupament del Seminari
d’Actualització en Polítiques d’Igualtat. Aquest seminari és una

assignatura optativa de cinc crèdits (25 hores de formació) en format
de seminaris, que es desenvolupa en quatre conferències, dues taules
rodones i dos tallers. En aquest seminari hi varen participar un total de
58 persones (50 dones i 8 homes) de les quals van obtenir el certificat
32 (27 dones i 5 homes).
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En el marc de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, i d’acord
amb la normativa d’Edicions UIB, s’han divulgat dos treballs referits a
la violència de gènere i a les polítiques d’igualtat. En concret:
• Núm. 17: Camí del feminisme: llarg trajecte per a les dones.
Petjades de grans dones que han fet un llarg i difícil recorregut
per aconseguir ser persones de la mateixa categoria que els homes.
Autora: Maria del Carmen Vidal Mangas.
• Núm. 18: tercer volum de la sèrie materials didàctics per la coeducació
i la prevenció de la violència de gènere. Un acercamiento a la
violencia de género en los centros educativos. Desde la experiencia
y la interdisciplinariedad. Autor: Enrique Urbano.
D’altra banda, s’ha finançat el Concurs d’activitats de prevenció de
la violència de gènere, desenvolupat a institucions educatives no
universitàries, amb tres categories de premis i 3 seminaris:
• Els centres educatius premiats varen ser: en primer lloc, l’IES
Mossèn Alcover de Manacor (Mallorca); en segon lloc, el CEIP
Gertrudis de Santa Eulàlia (Eivissa) i, en tercer lloc, l’IES Font i
Tries d’Esporles (Mallorca). També es va atorgar el reconeixement
especial, sense compensació econòmica, a l’IES Bendinat i a l’IES
Son Ferrer, ambdós de Calvià.
• Dos seminaris d’estratègies coeducatives per a l’educació en igualtat
a les illes de Mallorca i Eivissa. Entre els dos seminaris es varen
inscriure 50 persones de les quals van ser aptes 25 persones (22
dones i 3 homes).

Un seminari sobre coeducació a les aules, a Formentera, amb el qual es
varen dur a terme 6 tallers de sensibilització adreçats a l’alumnat de
l’IES Marc Ferrer, en el qual hi participaren 133 alumnes, i un taller de
sensibilització adreçat al públic en general, amb 6 persones aptes.
Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
La XX Universitat d’Estudis d’Estiu de Gènere, sota el títol «XX Universitat
d’Estudis de Gènere: 20 anys en peu. Feminisme social i feminisme
acadèmic» va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma, entre el 9 i el 12
de juliol de 2019, amb la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona. S’hi
varen plantejar set activitats conjuntes en forma de conferències, amb
col·loqui posterior, taula rodona i quatre tallers de diverses temàtiques.
La població destinatària d’aquesta formació són estudiants de grau i
màster de distintes disciplines i totes les persones interessades en estudis
de gènere i igualtat. En aquesta edició del curs s’hi van matricular 88
persones (79 dones i 9 homes), de les quals varen obtenir el certificat
de reconeixement 53 (48 dones i 5 homes).

2.1.2.2. Formació de l’ EBAP
Dins el marc dels Plans de Formació de l’EBAP l’Institut Balear de la
Dona va proposar la realització de diferents accions formatives amb
l’objectiu de formar i sensibilitzar el personal de l’Administració pública
en matèria d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes.
De les accions proposades se’n varen aprovar les següents:
• Formació bàsica en igualtat, violències masclistes i perspectiva
de gènere, amb un total de 49 persones formades (34 dones i 15
homes).
• Taller de corresponsabilitat en la vida familiar, amb un total de
37 assistents (32 dones i 5 homes).
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L’IBDONA també ha participat en el Programa de Formació als Tècnics i
Tècniques d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC) en els centres educatius
de secundària amb una sessió formativa sobre la importància de la detecció
de la violència masclista per part dels professionals i les professionals
de l’àmbit educatiu, actuacions de l’Institut Balear de la Dona i recursos
disponibles per a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.

• D’una banda, subvencions per a associacions i entitats sense ànim
de lucre per finançar programes adreçats a fomentar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes i erradicar la violència contra
les dones. Els objectius i efectes d’aquesta línia de subvencions
són promoure projectes, actuacions i accions de sensibilització
destinats a donar suport al moviment associatiu que tinguessin
com a finalitat la igualtat d’oportunitats entre dones i homes o bé
adreçats a l’erradicació de la violència masclista.

2.2.
Actuacions en l’àmbit social
i de sensibilització

• De l’altra, subvencions per a projectes d’investigació, estudis,
publicacions i altres treballs tècnics en matèria d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, i a l’erradicació de la violència
masclista. Els objectius i efectes d’aquestes subvencions són
la conscienciació i sensibilització de la ciutadania des d’una
perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe
i les violències masclistes.

2.2.1. Foment de l’associacionisme
2.2.1.1 Subvencions
Dins l’actual concepte d’estat social i democràtic, les administracions
públiques es proposen accions de foment com una de les formes habituals
per dur a terme les seves finalitats i la consecució dels seus objectius.
L’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el
Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB, per als exercicis 2018-2020,
modificat per la Resolució de la consellera d’Hisenda de 29 de gener
de 2019, indica que l’Institut Balear de la Dona pot destinar ajuts a
projectes adreçats a donar suport al moviment associatiu que tenguin
com a finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
i/o adreçats a erradicar la violència contra les dones.
En el marc de les convocatòries, les accions susceptibles d’ajut estan
incloses dins dues modalitats:

Entre les dues modalitats s’han desenvolupat un total de 94 accions
relacionades amb l’objecte de la convocatòria. La població beneficiària
d’aquestes accions ascendeix a 9.119 persones, de les quals 2.842 eren
de gènere femení, 397 de gènere masculí i les 5.880 persones restants
no es té una informació segregada de gènere a causa de la naturalesa
de les accions.

2.2.1.2 Reactivació del Consell de Participació de les Dones
A fi de potenciar l’associacionisme envers la igualtat, durant l’any 2019
es va convocar una reunió per reactivar el Consell de Participació de
les Dones. Amb aquest objectiu el passat 16 de setembre de 2019 es va
convocar una reunió a la sala polivalent de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat i per videoconferència a les illes d’Eivissa i Menorca.
En aquesta trobada varen participar un total de 32 dones com a
representants de distintes associacions.

Feministes en Acció
Dones d’Esquerres
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2.2.2. Sensibilització social

Comissions Obreres

2.2.2.1. Actes commemoratius, diades i campanyes
institucionals

Themis

Dia de les Illes Balears (28 de febrer a 1 de març de 2019)

Lobby de Dones

Durant la setmana del 28 de febrer a l’1 de març de 2019 es varen dur
a terme activitats diverses per celebrar la Diada de les Illes Balears.
En concret, al passeig de Sagrera de Palma es va instal·lar una carpa
de l’IBDONA, en què es varen fer activitats de sensibilització en
matèria d’igualtat adreçades a tota la ciutadania i especialment a la
infància. En concret, s’hi desenvoluparen tallers de xapes per a la
igualtat i tallers musicals. A la carpa central s’hi va representar l’obra
de microteatre La noia de la benzinera, una peça escrita i dirigida per
Aina de Cos.

Col·lectiu Teranyines
AUBA Mallorca
Associació Amés
Associació Mujeres que Marcan
Feminisme a l’Escola
Associació Dones Campaneres
Federació d’Associacions de Veïns de Palma
UGT Illes Balears

En el marc dels actes de la Dia de les Illes Balears també es va dur a
terme la tercera edició de Futbol per a la Igualtat, un projecte iniciat
l’any 2017 amb l’ànim de donar visibilitat al futbol femení i fomentar
els valors com el respecte, la tolerància i la igualtat a través de l’esport,
amb activitats adreçades a totes les edats.

Dones en Dansa
Dones de Llevant

L’activitat se celebrà de la mateixa manera a Mallorca, Menorca i Eivissa.

ADIBS- Dona Sana

Dia Internacional de la Dona (8 de març de 2019)

Mujeres en Igualdad

El 8 de març la comunitat internacional commemora el Dia Internacional
de la Dona, 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

Espai Dones Formentera
Dones Progressistes d’Eivissa

polítics en matèria d’igualtat de gènere i, de manera especial, gràcies
a les quatre conferències mundials sobre les dones.
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La vaga feminista del 2019 va consistir en una aturada en tots els àmbits:
no es es va convocar 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 conclusió, una vaga massiva i en totes les esferes. Des
de l’Institut Balear de la Dona es va donar suport a la vaga i als actes
encapçalats pel moviment associatiu i es va voler 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.
En el marc dels actes del 8 de març l’Institut Balear va presentar el
documental Llavors de futur. Un homenatge al Feminisme de les Illes Balears,
que es va projectar a totes les Illes el 7 de març.
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona
(25 de novembre de 2019)
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 documentals, teatre,
tallers, col·loquis, etc.
L’Institut Balear de la Dona, en el marc del 25N, va organitzar la
presentació del documental «Prostitució i tracta: qüestió de poder» a
totes les Illes Balears.
El dia 22 de novembre, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, va tenir lloc
la conferència «Reforçar la resposta estatal davant el tràfic de dones:
una anàlisi des d’un enfocament de drets humans», a càrrec de la Dra.

Valentina Milano, professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB),
llicenciada en Dret, màster en Dret Públic Internacional i participant
en l’esborrany de la Llei de tràfic en l’àmbit estatal.
En el marc dels diferents actes es va dur a terme l’exposició d’art visual
contra la violència de gènere «Mirades amb empremta», de l’artista Rosa
Gallego del Peso, que tenia com a objectiu promoure i provocar una
reacció en la societat enfront de la violència masclista en l’àmbit de la
parella o exparella. L’exposició estava formada per un conjunt d’obres
que varen ser exposades entre el 25 de novembre i el 15 de desembre.
Com a mostra de les sinèrgies de totes les administracions envers la
lluita contra la violència masclista, les obres es varen exposar a edificis
emblemàtics de Palma, com l’Arxiu del Regne de Mallorca, el Consell de
Mallorca, el Parlament de les Illes Balears, el Casal Solleric i la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat.
L’IBDONA també va donar suport a les diferents accions de les
institucions i del moviment feminista de les Illes Balears.

2.2.2.2. Presència als mitjans de comunicació i actes públics
L’Institut Balear de la Dona 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 aquest organisme autònom.
Un gran nombre de les intervencions en els 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 en
els mitjans de comunicació al llarg de l’any.
Així mateix, l’Institut Balear de la Dona, a través de les directores,
ha estat present en un total de 149 actes en format de presentacions,
inauguracions, trobades, actes institucionals i commemoratius, taules
de coordinació, jornades i accions diverses per donar impuls i suport a
accions i polítiques d’igualtat entre dones i homes.

Durant l’any 2019, estudiants universitaris i de màster han adreçat a
l’IBDONA, a través del correu electrònic, sol·licituds per entrevistar
la directora. També s’han rebut sol·licituds d’ajuda per desenvolupar
projectes i fer pràctiques i xerrades. En aquestes peticions s’han de tenir
en compte perfils com el de personal docent i el de tècnic d’ajuntament.

sensibilitzar sobre la igualtat, com per exemple «Taules de coordinació
contra les violències masclistes», «Curs d’atenció a les víctimes de violències
masclistes» i «Nadal 2019». A partir de plataformes com Vímeo s’han
penjat a la xarxa els documentals que ha fet l’IBDONA durant aquest any.

2.2.2.4 Exposicions itinerants
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2.2.2.3. Xarxes socials

Les xarxes socials són una eina imprescindible i efectiva per arribar
a una gran part de la societat i 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.
L’any 2019 s’ha continuat amb el contracte per a la prestació del
servei de gestió de les xarxes socials de l’IBDONA. Les xarxes socials
que utilitza l’IBDONA són Facebook, Instagram i Twitter. Durant
l’any 2019, a través d’aquestes tres plataformes s’ha assolit una gran
quantitat d’interaccions amb les seguidores i els seguidors de les xarxes
socials de l’entitat.
Pel que fa a la difusió de continguts a través de les xarxes socials, també
cal destacar els vídeos realitzats en diferents àmbits amb la finalitat de

L’Institut Balear de la Dona, amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania
l’execució de projectes de caràcter cultural, social i educatiu relacionats
amb la figura de la dona, disposa d’un total de tres exposicions amb
caràcter itinerant. 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.
L’Institut cedeix les seves exposicions itinerants de manera gratuïta
(«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 compleixin les condicions necessàries
per instal·lar-les.
Exposició itinerant «Aurora Picornell. Història i memòria»
Durant l’any 2019, s’ha exposat als llocs següents:
• Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera, del 9 de gener a
l’1 de febrer de 2019.
• Centre Cultural Cap Vermell (Cala Rajada) de l’Ajuntament de
Capdepera, del 4 a l’11 de març de 2019.
• Sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal de Muro, del 13 al
31 de març de 2019.

• CEPA Francesc de Borja Moll (Inca), de l’1 al 30 de novembre de
2019.
• Planta noble del Consell de Mallorca, del 20 de desembre de 2019
al 7 de gener de 2020.
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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.

Exposició itinerant «Dones reconstruïm la història.
Les Illes 1880-1936»

Resum de les actuacions duites a terme durant l’any 2019

Durant l’any 2019, s’ha exposat als llocs següents:

Durant l’any 2019, s’han presentat un total de vuit denúncies amb
contingut sexista.

Sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal de Muro, del 28 de febrer
al 16 de març de 2019.

• Tres denúncies sobre l’ús d’imatges i el tractament sexista en
campanyes publicitàries.
• Dues denúncies sobre contingut sexista a mitjans de comunicació.

2.3
Observatori de Publicitat
No Sexista

• Una denúncia en un programa de festes municipals.
• Una denúncia per contingut i comentaris sexistes en les xarxes
socials d’una institució.
Una denúncia contra comentaris misògins i masclistes d’un psiquiatre
en una conferència.

Quan l’IBDONA, directament o per mitjà d’una queixa o denúncia, té
constància d’algun fet —un anunci, un article, un rètol, etc.— que implica
continguts sexistes o discriminatoris cap a les dones, verifica el fet
detectat i avalua si té caràcter il·lícit d’acord amb la normativa vigent.
Si és així, adreça un escrit a l’agent responsable (empresa anunciadora,
mitjà de comunicació...) per sol·licitar-li el cessament o la rectificació de
l’actuació en qüestió i, si cal, per fer-li recomanacions sobre canvis en
les estratègies de publicitat i sobre l’ús de bones pràctiques per evitar
el sexisme i la discriminació cap a les dones.
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Mesures contra
les violències
masclistes
3.1.
Pacte d’Estat contra la Violència
de Gènere i mesures contra
les violències masclistes adoptades
des de les conselleries

En el marc d’aquesta memòria d’activitats, cal fer una menció especial
al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Durant l’any 2019, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha pogut dur a terme un ampli
conjunt de projectes, actuacions i accions, a càrrec dels fons finalistes
del Pacte d’Estat, per donar resposta a les mesures emmarcades en el
document.
El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va aprovar l’informe de la
Ponència d’Estudi per a l’Elaboració d’Estratègies contra la Violència
de Gènere, i el Congrés dels Diputats, en sessió plenària del 28 de
setembre, va aprovar l’informe de la Subcomissió per un Pacte d’Estat
en Matèria de Violència de Gènere. Ambdós informes recullen un
conjunt de propostes d’actuació per als propers anys i s’han unificat

amb el que es coneix com a Pacte d’Estat en Matèria de Violència de
Gènere. Aquest Pacte, que s’estructura entorn a onze eixos de treball,
suposa la unió d’una gran quantitat d’institucions, organitzacions i la
participació de persones expertes pel que fa a la formulació de tot un
conjunt de mesures que tenen com a objectiu prioritari l’erradicació de
la violència que s’exerceix sobre les dones.
El Govern de les Illes Balears, mitjançant el Pacte Social contra les
Violències Masclistes (2017-2020) «Reaccionem», ha mostrat el seu
compromís en la lluita contra les violències masclistes. Una qüestió
cabdal d’aquest acord és la implicació de les diferents institucions del
Govern de les Illes Balears i la transversalitat de les actuacions. Les
mesures implementades des de les conselleries contra les violències
masclistes són les següents:

1. Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització
Durant l’any 2019, la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització ha duit a terme accions de formació i sensibilització de les
violències masclistes adreçades a personal dels serveis de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de la celebració
del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
cap a les Dones. En concret, s’ha duit a terme una formació de quaranta
hores en format semipresencial, «Assessoria confidencial en el marc
del Protocol de prevenció i actuació en casos d’assetjament sexual,
per raó de gènere o orientació sexual del personal de serveis generals
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears». La
segona acció ha estat una campanya de difusió del Decàleg per prevenir
l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de
gènere i d’expressió de gènere.

2. Conselleria d’Afers Socials i Esports
Les accions desenvolupades des de la Conselleria d’Afers Socials en
matèria d’igualtat són múltiples. Els diferents projectes s’han duit a terme
des de la Direcció General d’Infància, Joventut i Família i la Direcció
General de Cooperació.
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La Direcció General de Cooperació ha desenvolupat un projecte de
protecció i atenció a dones supervivents de violència masclista en
els camps de població refugiada de la Franja de Gaza en els territoris
palestins. El projecte s’ha executat entre els mesos de gener i desembre de
2019 i ha implicat la contractació de catorze terapeutes a mitja jornada,
tres supervisores i tres consellers i conselleres legals a mitja jornada i
s’ha duit a terme a vint-i-dos centres de salut gestionats per l’Agència
de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient
(UNRWA). L’execució d’aquest projecte ha suposat:
• L’atenció a 1.882 dones. D’aquestes, el 37 % (691 dones) han rebut
atenció i tractament psicològic i 1.067 persones han rebut atenció
de grup (827 dones).
• La detecció de 691 casos de violència masclista, 824 sessions de
supervisió i 410 casos derivats a assessorament jurídic.
• Un total de 805 sessions individuals d’assessorament i suport
legal a dones.
• Un total de 874 sessions de sensibilització comunitària (648
sessions psicoeducatives i 226 actes públics. S’han beneficiat
d’aquestes accions 18.614 persones, de les quals el 81 % eren dones
(15.078).
D’altra banda, des de la Direcció General de Cooperació també s’ha duit
a terme la fase segona d’un projecte de prevenció i protecció de violència
de gènere a dones refugiades a Palestina. Aquest projecte tractava de
millorar la prevenció i la resposta contra la violència de gènere que

sofreixen les dones refugiades a Palestina a la Franja de Gaza, i és la
continuació lògica de la fase primera, subvencionada pel Govern de les
Illes Balears durant l’any anterior. Aquest projecte s’ha desenvolupat a
22 centres de salut que gestiona la UNRWA a tota la Franja de Gaza. El
77 % dels casos totals de violència de gènere han estat atesos pel personal
vinculat a aquest projecte. Un total d’11.845 persones han participat en
els 580 actes de sensibilització que s’han organitzat.
D’altra banda, des de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies
s’han impulsat els projectes o les accions següents:

Renda d’emancipació femenina
El projecte consisteix en l’adjudicació d’una prestació econòmica, de
caràcter subsidiari d’altres prestacions del sistema públic de prestacions
socials i de caràcter temporal, per atendre les despeses essencials de
joves que han estat tutelades o amb una mesura de guarda de l’entitat
pública de protecció competent.
La finalitat d’aquesta prestació és contribuir, de manera temporal,
i com a màxim fins als vint-i-cinc anys, una vegada hagi finalitzat
la institució de la guarda o tutela, perquè puguin accedir a una vida
autònoma i integrar-se gradualment a la vida social i laboral. Les joves
usuàries d’aquest servei es comprometen a assolir els objectius establerts
mitjançant un projecte educatiu individual, en el qual s’inclouen, entre
altres qüestions, les referides a la prevenció de la violència de gènere.
Durant l’any 2019 s’han rebut 42 noves sol·licituds. La mitjana mensual
de perceptores és de 82 i les beneficiàries totals durant l’any, 124.

Servei d’acompanyament a l’emancipació femenina
Es tracta d’un servei d’acompanyament per a joves que han estat

subjectes a mesures administratives o judicials. La seva finalitat és
donar suport educatiu al procés d’autonomia personal en relació amb la
seva integració i participació social. Els joves es comprometen a assolir
els objectius establerts mitjançant un projecte educatiu individual, en
el qual s’inclouen, entre altres temes, els referits a la prevenció de la
violència de gènere. Durant l’any 2019 s’han atès 94 joves.
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Servei d’habitatge a l’emancipació femenina

3. Conselleria d’Educació,Universitat i Recerca
En el marc de la cooperació institucional, s’ha desenvolupat un conjunt
de projectes de caràcter coeducatiu amb l’objectiu de fomentar una
educació igualitària i lliure de violències masclistes dins l’àmbit escolar.
Alguns d’aquests projectes són la continuació d’accions iniciades amb
el Pacte Social contra les Violències Masclistes «Reaccionem», mentre
que altres són accions o projectes que s’han duit a terme per primera
vegada durant l’any 2019.

Es tracta d’un servei adreçat a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelades
per l’Administració o sotmeses al compliment de una mesura judicial.
La seva finalitat és oferir un allotjament temporal a joves amb
dificultats d’accés a l’habitatge a causa de la seva situació sociofamiliar
o socioeconòmica. Se’ls presta un suport mitjançant la intervenció
educativa amb la finalitat d’aconseguir la seva plena emancipació.
Durant l’any 2019, aquest servei ha atès 44 joves.

Ajudes a menors víctimes de violència masclista
Les ajudes a menors víctimes de violència masclista o de gènere són una
prestació social mensual i temporal, de tipus econòmic i amb caràcter
complementari a altres prestacions del sistema públic de prestacions
socials.
Aquestes ajudes van adreçades a les persones menors d’edat que
han quedat orfes o la mare de les quals ha quedat amb seqüeles que
representen un 33 % o més de discapacitat com a conseqüència d’haver
patit violència de gènere. Durant l’any 2019, s’han beneficiat d’aquestes
ajudes dotze menors, la qual cosa suposa vuit famílies.

«Cap a la coeducació als centres educatius»
Durant el curs escolar 2019-2020 s’ha desenvolupat la tercera edició
del programa «Cap a la coeducació als centres educatius», amb la
col·laboració de la Direcció General de Formació Professional i Formació
del Professorat. El programa persegueix promoure la igualtat entre dones
i homes, proporcionant una resposta a les necessitats del professorat pel
que fa a l’adquisició de formació específica que els faciliti coneixement i
pautes d’actuació amb l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. La
formació va encaminada a consensuar, planificar i executar actuacions
coeducatives.
El projecte «Cap a la coeducació als centres educatius» suposa un
compromís del centre educatiu per adoptar mesures coeducatives i es
posa en marxa a partir d’una convocatòria adreçada a centres docents
sostinguts amb fons públics que imparteixen educació no universitària.
El 2019, com a novetat, s’ha treballat des de dues línies d’actuació:
• Accions adreçades a centres educatius que ja havien participat
en el programa (centres de segon any).
• Centres de nova incorporació al programa (centres de primer any).

En el curs 2019-2020, hi han participat 36 centres educatius:
• 33 centres de titularitat pública (19 centres en les accions de primer
any i 14 en les accions de segon any).
• 6 centres concertats (4 centres en les accions de primer any i 2
en les accions de segon any).
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En el curs 2019, hi han participat 214 docents:
• En les accions del primer any hi han participat 87 docents.
• En les accions del segon any hi han participat 127 docents.
• Durant l’any 2019, s’han fet 12 sessions presencials a les diferents
illes i s’ha utilitzat un entorn virtual per poder proporcionar
materials i recursos als centres educatius.

Projecte d’inversió «Assessoria tècnica per dinamitzar i
implementar la coeducació i la prevenció de les violències
masclistes en els centres educatius de les Illes Balears».
L’assessoria és un projecte de col·laboració impulsat des de l’IBDONA
i executat des de Convivèxit. El projecte consisteix en la contractació
de personal, amb el perfil professional tècnic, per impulsar projectes i
accions de coeducació als centres educatius de les Illes Balears. D’aquesta
manera, s’han contractat dues tècniques per a l’illa de Mallorca, una
per a l’illa de Menorca i s’han fet contractacions temporals per a l’illa
d’Eivissa.
Esdevé fonamental posar de manifest que en el marc de l’assessoria
tècnica s’impulsa l’execució i el seguiment del primer Pla de Coeducació
de les Illes Balears (2019-2022). El Pla s’ha presentat al Consolat el 19 de
desembre i es concreta en cinc objectius i 50 accions temporalitzades.

Curs El personal docent com a agent de coeducació
El curs 2019-2020 s’ha duit a terme la tercera edició d’aquesta activitat,
que té com a objectiu principal 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.
Es tracta d’una activitat formativa semipresencial, de 40 hores de
durada, amb tres trobades presencials a Mallorca (Palma i Manacor), a
Menorca i a Eivissa. S’adreça al personal docent d’educació primària i
secundària de les Illes Balears, especialment a les persones nomenades
agents de coeducació dels centres, a les coordinadores de la comissió de
convivència o d’igualtat i als membres d’aquesta comissió. Un total de
63 alumnes han completat la formació de manera satisfactòria.

Acció de sensibilització per a la prevenció de la violència
masclista als centres educatius en el marc de la celebració
del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones
En el marc dels actes del 25 de novembre, l’Institut Balear de la Dona
va voler donar visibilitat i impulsar accions de sensibilització per a la
prevenció de la violència masclista en l’àmbit educatiu. El projecte es

va executar amb la cooperació tècnica de Convivèxit. Per això, es varen
fer dues convocatòries adreçades a:
• Centres de titularitat pública.
• Centres de titularitat concertada.
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La convocatòria adreçada a centres de titularitat pública va consistir
en el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització
i prevenció de les diferents formes de violència masclista duites a
terme dins els centres educatius, i l’exposició fotogràfica «Visibilitzam
les violències masclistes», un projecte en el qual participaven famílies
de diferents etapes educatives, professorat i alumnat de 80 centres
educatius de Mallorca i que es va inaugurar al Velòdrom de les Illes
Balears el 22 de novembre de 2019.
En el marc dels actes desenvolupats en aquesta convocatòria, cal destacar
i valorar el rol de Feminisme a l’Escola, una xarxa de centres educatius
compromesos amb la igualtat.
En aquesta convocatòria, hi varen participar un total de 145 centres
educatius, la qual cosa va representar la participació de 54.343 alumnes
(26.718 de gènere femení i 27.625 de gènere masculí).
Dades estadístiques:
Total d’alumnes a Mallorca:

1 centre integrat d’FP
1 centre de tecnificació
43 IES
1 CEPA
Total d’alumnes a Menorca:
3.409 de gènere femení
3.103 de gènere masculí
Tipus de centres Menorca. Total: 13
1 centre d’infantil
4 CEIP
1 escola d’art
5 IES
2 CEPA
Total d’alumnes a Eivissa i Formentera:
2.936 de gènere femení
2.760 de gènere masculí
Tipus de centres a Eivissa i Formentera. Total: 14
7 CEIP
5 IES

20.373 de gènere femení

1 CEPA

21.762 de gènere masculí

1 escola d’art

Tipus de centres a Mallorca. Total: 78
1 centre d’infantil
31 CEIP

Pel que fa a la convocatòria adreçada a centres, preferentment concertats,
es varen oferir cinc obres de teatre adaptades a diferents etapes
educatives a Mallorca (Palma, Manacor, la zona del Raiguer), Menorca
i Eivissa. En total, es varen fer 21 representacions.

4. Conselleria de Salut i Consum
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Des de la Direcció General de Salut Pública s’ha duit a terme el projecte
«Diversitat de mirades enfront de les violències masclistes». L’acció va
consistir en la creació d’un espai formatiu adreçat a professionals que
intervenen en els processos de la violència de gènere. L’acció formativa
va tenir lloc el passat 19 de desembre de 2019, amb una durada de 7
hores, i va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital Son Llàtzer (Mallorca)
i per videoconferència amb l’Hospital de Formentera, l’Hospital Ca’n
Misses (Eivissa) i l’Hospital Mateu Orfila (Menorca). En la formació hi
varen participar 163 professionals (151 dones i 12 homes).

Obrint camins: l’associació Metges del Món Balears
ha creat aquest projecte amb l’objectiu de promoure
la integració, i l’accés al dret a la salut per a persones
en situació de prostitució (PSP), tallers psicosocials,
orientació laboral, tallers d’educació entre iguals.
Durant l’any 2019 s’han atès 1.609 persones: 1.338 a
Palma i 271 a Eivissa.
És de gran importància destacar que cada centre de salut té una persona
responsable pel que fa als temes de violència masclista.

D’altra banda, des de la Direcció General de Salut Pública també s’han
subvencionat els projectes següents:

5. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
«Som roques»: un projecte d’apoderament de la dona
des de la promoció de la salut comunitària en l’àmbit
comunitari, laboral i educatiu per prevenir la violència
de gènere a la barriada de Son Roca. La població
beneficiària d’aquest projecte ha estat:
• 36 famílies, 23 nines i 26 nins en el marc del programa de suport
psicosocial individual.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha duit a terme dues
campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat adreçades de manera
específica al sector agrari i pesquer. La primera d’aquestes campanyes
s’ha centrat en la prevenció de la violència de gènere, mentre que la
segona s’ha dedicat a visibilitzar el paper, les aspiracions i les demandes
de les dones en el sector agrari i pesquer. En total, s’han repartit dos mil
cartells i dos mil tríptics i s’han enregistrat sis vídeos i dues falques de
ràdio, de les quals s’han fet 254 emissions.

• 22 dones del grup de dones.
• 20 mares i els seus fills i filles del programa de mares i nounats.

6. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

• 22 famílies del programa d’estimulació amb famílies.
• 72 menors d’entre sis i quinze anys del programa de prevenció
al centre Naüm.
• 1.500 persones a través d’exposicions.

Durant l’any 2019 el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha
continuat 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. Aquest programa té una rellevància

especial, atès que persegueix 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 137 dones víctimes de violència de gènere.
Contractacions per illa:
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Mallorca: 107 dones, el 78,10 % del total.
Menorca: 27 dones, el 19,72 % del total
Eivissa: 1 dona, el 0,73 % del total.
Formentera: 2 dones, l’1,46 % del total.
Contractacions per franja d’edat:
De 16 a 29 anys: 23 dones, el 16,79 % del total.
De 30 a 44 anys: 77 dones: 56,20 % del total.
De més de 45 anys: 37 dones, el 27,01 % del total.
Contractacions per entitat contractant:
Entitats locals: 93 dones, el 67,88 % del total
Entitats sense ànim de lucre: 32 dones, el 23,36 % del total
Sector públic instrumental: 10 dones, el 7,30 % del total
Associacions empresarials i sindicals: 2 dones, l’1,46 %
del total.
El perfil tipus: dona de 30 a 44 anys, contractada a l’illa de Mallorca, dins
el grup professional 5/E amb nivell d’educació equivalent a educació
primària, certificat d’escolaritat o equivalent i amb funcions de personal
administratiu dins la família professional d’administració i gestió.

3.2.
El Pacte Social contra les Violències
Masclistes «Reaccionem»

Des de la pàgina 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.
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• 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.
El mes de desembre de 2019 s’havien adherit al Pacte 7.883 persones i
479 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.

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.

Serveis i recursos

d’atenció a la dona
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Serveis i recursos
d’atenció a la dona
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4.1.
Atenció integral a les víctimes
de violència de gènere
4.1.1. Centre Coordinador de les Ordres de Protecció
El Centre Coordinador de les Ordres de Protecció fa les funcions següents:
• Rebre les ordres de protecció, així com totes les resolucions judicials
en les quals s’adopten mesures de protecció, que emeten els jutjats
de les Illes Balears 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-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 2019 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 38 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.
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, i també
per poder gaudir dels beneficis corresponents a la targeta intermodal.

4.1. 2. Servei d’atenció social telefònica 24 Hores i
acompanyament presencial i d’acompanyament
(Servei 24 Hores)
El servei d’atenció social telefònica 24 Hores i acompanyament presencial
(Servei 24 Hores) és un servei especialitzat en l’atenció integral a víctimes

de violències masclistes: violència física, psicològica, econòmica, sexual
(abusos, agressions i tràfic), simbòlica, feminicidi i mutilació genital
femenina. Es presta les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l’any, a
tota la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a l’origen geogràfic de les telefonades ateses durant l’any
2019, es distribueixen per illes de la manera següent:

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Altres

Els principals objectius del Servei 24 Hores són:
2.820
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• Oferir una atenció especialitzada a les víctimes de violències
masclistes (dones i fills i filles) per donar una resposta a les
demandes en matèria de violències masclistes i cobrir les
necessitats d’informació, assessorament, acompanyament i
suport.
• Donar atenció especialitzada (informació i assessorament) a les
persones de l’entorn de les víctimes de violències masclistes, així
com als serveis que les atenen.
L’accés al Servei 24 Hores es fa mitjançant el telèfon d’emergències 112
i el telèfon 971 17 89 89.
Pel que fa al servei d’atenció social telefònica, destacam les següents
dades rellevants del servei l’any 2019:

TELEFONADES ATESES
Telefonades generals
Telefonades violències
masclistes
Telefonades violència de
gènere
TOTAL

154

420

35

102

Sense
Total
informació
61

3.592

De les telefonades rebudes, un 67,72 % han tingut caràcter urgent,
dada que respon al fet que el Servei 24 Hores és un servei que intervé
en emergències.

INTERVENCIÓ FETA

TOTAL

Informació

1.321

Orientació i assessorament

1.125

Contenció, reforç i escolta activa

810

Derivació

147

2017

2018

2019

Valoració de violència de gènere

557

401

599

965

Valoració de Violència Masclista

22

-

23

27

935

2.201

2.600

1.336

2.823

3.592

Intervenció en situació d’emergència

1.201

Acompanyament

157

Altres

84

Total

5.424
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Es pot comprovar que el nombre d’intervencions és superior al nombre
de telefonades, això és perquè cada membre de l’equip tècnic del Servei
24 Hores pot haver fet més d’una intervenció amb les persones usuàries.
Durant l’any 2019, s’han fet un total de 5.424 intervencions, de les quals
la més freqüent és la d’informació, seguida de la intervenció en situació
d’emergència. Aquests tipus d’intervenció solen anar associades a una
situació que requereix una actuació urgent i en la qual la víctima sol sentirse desorientada i confosa, la qual cosa fa necessària la combinació amb
altres intervencions com assessorament i contenció, reforç i escolta activa.

SERVEIS DERIVANTS

TOTAL

112

1.555

016

572

Policia Local

5

Policia Nacional

3

Guàrdia Civil

16

Centre d’Informació de la Dona
(Consell Insular de Mallorca)

4

Servei d’Atenció Psicològica
(Consell Insular de Mallorca)

3

Centres d’acollida

67
11

Serveis sanitaris

15

Altres

Pel que fa al servei d’acompanyament presencial, l’any 2019 s’han fet
un total de 333 acompanyaments, dels quals un 94,6 % eren casos de
violència de gènere i un 3,3 %, de víctimes d’altres violències masclistes.
Del total d’acompanyaments, més de la meitat, un 56,16 %, han estat
amb caràcter urgent.
L’objectiu que més s’ha assolit enguany ha estat el d’oferir suport i
reduir l’estat d’estrès, un 75,48 %, seguit de l’objectiu de proporcionar
informació i assessorament, un 71,67 %.

ACOMPANYAMENTS

1
50

TOTAL

Mallorca

146

Menorca

36

Eivissa
Formentera

Serveis socials municipals

Centres educatius

De tots els serveis derivants, el Servei d’Emergències 112 és el que més
telefonades fa al Servei 24 Hores, seguit del Servei d’Informació 016 i
els centres d’acollida.

TOTAL

134
17
333

DESTINACIÓ DELS ACOMPANYAMENTS
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TOTAL

Jutjats de violència sobre la dona

169

Jutjat de guàrdia

47

Jutjats d’ordre civil

7

Jutjats d’ordre penal

40

Policia Nacional

30

Guàrdia Civil

17

Col·legi d’Advocats

3

Centres d’acollida

2

Serveis socials municipals

1

Serveis sanitaris

1

Altres

16

TOTAL

333

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

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.
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.
Aquest servei ofereix:
• Teletraduccions immediates, les 24 hores del dia els 365 dies de
l’any, dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, xinès, àrab,
romanès, amazic, italià, portuguès, rus, polonès, txec, turc, búlgar,
hindi, japonès, bambara, soninke, noruec, suec, finès, grec, ucraïnès,
tailandès, eslovac, wòlof, lituà, ful, holandès, hongarès, brasiler,
eslovac, èuscar, croata, danès, coreà, urdú, armeni, mandinga,
afganès, albanès, bosnià, georgià, gallec, persa. Es pot ampliar la
disponibilitat d’idiomes en funció de les necessitats detectades.
• Telefonades a tres bandes.
• Multiconferències.
Durant l’any 2019 s’han duit a terme 107 teletraduccions, la
qual cosa suposa 3.281 minuts de conversa traduïda. Aquestes
traduccions s’han fet en els idiomes següents: àrab (1.702
minuts), anglès (654), romanès (274), francès (204), búlgar (157),
alemany (129), rus (70), eslovac (55), amazic (29) i ucraïnès (7).

4.1.4. Habitatges per a la recuperació social de dones
víctimes de violència de gènere
El Programa d’Habitatges per a la Recuperació Social per a Dones
Víctimes de Violència de Gènere era fruit de l’Acord de col·laboració

entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Balear de la
Dona. Aquest acord va quedar sense efecte l’1 de gener de 2019, amb
el Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències en matèria de
polítiques de gènere i dona.
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L’objecte d’aquest acord era habilitar habitatges en règim de lloguer
per a la recuperació social de dones usuàries de la xarxa de centres
d’acollida per a víctimes de violència de gènere de les Illes Balears. L’IBAVI
adjudicava els habitatges i l’Institut Balear de la Dona els moblava, els
equipava i n’avalava les quotes de lloguer fins a dotze mesos els tres
primers anys de contracte de lloguer.
A partir del traspàs de competències es varen deixar d’adjudicar
habitatges, però l’Institut Balear de la Dona manté el compromís d’aval
de les quotes de lloguer en el cas de dotze dones, que varen accedir a
aquest recurs a partir de l’any 2016.

4.1.5. 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.
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 2019 en el pis hi ha hagut denou usuàries, de les quals nou
eren víctimes de tràfic de dones amb fins d’explotació sexual.

4.1.6. Ajudes econòmiques (article 27 de la Llei
orgànica 1/2004)
D’ençà de 2015, l’Institut Balear de la Dona assumeix, excepcionalment, 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 es preveu en l’article 27 de
la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 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 2019, s’han rebut dues sol·licituds, una de Menorca i una
altra d’Eivissa. Ambdues s’han denegat perquè no complien els requisits
exigits en la normativa.

Annexos
1. Llei 5/2000, de 20 d’abril de l’Institut Balear de la Dona
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_52000_de_20_dabril_de_linstitut_balear_de_la_dona-60541/
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2. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes
www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-d-igualtat-de-dones-i
3. 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
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10773/605210/decret-1-2018-de-2-de-febrer-pel-qual-es-regulen-l
4. 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-juny-pel-qual-es-regulen-l
5. Decret 46/2018, 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 de gènere i dona
https://intranet.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_462018/
6. Mesures contra les violències masclistes 2017-2020
https://www.reaccionem.com/reaccionem.pdf
7. Pacte Social contra les Violències Masclistes
www.reaccionem.com

8. Acords i convenis de col·laboració
1. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament d’Eivissa per al funcionament d’un casal d’igualtat a Eivissa per als anys
2019, 2020 i 2021 (signat el 4 de març de 2019).
Dotació econòmica: 182.000,00 € (84.000,00 € per a l’anualitat de 2019).
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2. Conveni instrumental que es formalitza per 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 2019 (signat el 15 d’abril de 2019).
Dotació econòmica: 36.000,00 € (subvenció nominativa).
3. Conveni instrumental que es formalitza per 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 XX Universitat d’Estiu
d’Estudis de Gènere sota el títol «Vint anys en peu: feminisme social i feminisme acadèmic» (signat el 15 d’abril de 2019). (Subvenció nominativa
per un import màxim de 24.000,00 €.)
Dotació econòmica: 24.000,00 € (subvenció nominativa).
9. Presència de la directora de l’IBDONA als mitjans de comunicació i actes públics en què ha participat
Durant l’any 2019, les directores de l’Institut Balear de la Dona han intervingut als mitjans de documentació i han participat en els actes que
s’enumeren a continuació:
Presència de les directores als mitjans de comunicació durant l’any 2019

Mitjà

Data

IB3 Ràdio

5 de març de 2019

RNE

6 de març de 2019

Canal 4 TV

6 de març de 2019

IB3

17 de juny de 2019

IB3

30 de juliol de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Mitjà

Data

IB3 Ràdio

31 de juliol de 2019

Ara Balears

7 d’agost de 2019

Programa Universo Femenino. Cadena Fibwi

3 de setembre de 2019

IB3 Ràdio (taula rodona)

4 de setembre de 2019

RNE

12 de setembre de 2019

IB3

13 de setembre de 2019

IB3 Televisió

24 de setembre de 2019

Onda Cero

24 de setembre de 2019

Ona Mediterrània

26 de setembre de 2019

IB3

10 d’octubre de 2019

Canal 4

22 d’octubre de 2019

Diario de Mallorca

25 d’octubre de 2019

Programa de ràdio de Can Alcover

29 d’octubre de 2019

Cadena Ser

25 de novembre de 2019

IB3

25 de novembre de 2019

IB3

26 de novembre de 2019

Ona Mediterrània. Homes transitant (espai de ràdio)

11 de desembre de 2019

Actes en què les directores de l’IBDONA han participat durant l’any 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Presentació de la diagnosi de la situació de les dones en els
sectors agrari i pesquer i dels avanços en el Pla d’Igualtat

Sala de reunions de Sa Granja (c/ d’Eusebi
Estada, 145)

9 de gener de 2019

Inauguració de l’exposició sobre Aurora Picornell i
conferència

Edifici de Sa Riera

Sessió constituent de la Comissió per a la Igualtat de
Gènere

Seu de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

10 de gener de 2019

Presa de possessió del coronel cap de la Guàrdia Civil a les
Illes Balears

Zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears
(c/ de Manuel Azaña, 10)

18 de gener de 2019

Taula sobre violència de gènere a Artà

Artà

23 de gener de 2019

Acte d’inauguració del Congrés d’Innovació Educativa a les
Illes Balears: de la Innovació a la Transformació

Palau de Congressos de Palma

Cicle «Dones que inspiren», amb Laura Borràs

Ca n’Oleo

Trobada d’alts càrrecs del Govern de les Illes Balears

Espai Sostenible Francesc Quetglas (c/ de
Manacor, 158)

Espectacle «La voz dormida»

Teatre del Mar

Inauguració de l’exposició «25N. Homes donant la cara
contra la violència masclista»

Centre Cultural s’Escorxador (c/ de
l’Emperadriu Eugènia, 6)

Inauguració de l’exposició dels alumnes de segon de
batxillerat en commemoració del Dia Internacional de la
Dona i la Nina a la Ciència

IES Son Ferrer

9 de gener de 2019

25 de gener de 2019

30 de gener de 2019

31 de gener de 2019

1 de febrer de 2019

6 de febrer de 2019

11 de febrer de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la
Dona i la Nina a la Ciència

Passeig del Born (plaça de la Reina)

Inauguració de l’exposició «Ulls per volar. Una mirada jove
als bons tractes»

CaixaFòrum (plaça de Weyler, 3)

Cimera internacional «Repensa el teu viatge: un debat
obert»

Escola d’Hoteleria

Inauguració de l’exposició «Alma»

Es Baluard

La sección: las mujeres en el fascismo español

Teatre del Mar

Presentació de l’Estudi “La percepció de la igualtat i les
violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys”

Sala de premsa. Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Reunió per explicar els canvis al nou protocol

Delegació de Govern

Acte de presentació de la campanya «Futbol per la
igualtat». Dia de les Illes Balears 2019

Camp de futbol del Sallista CE Constància

Congrés organitzat per la Unió Nacional de Dones Sahrauís
sota el lema «Marxem cap a la llibertat»

Campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf (Algèria)

Presentació de Diàlegs entre tres. Cartes de Pau Faner,
Josep Maria Llompart i Francesc de Borja Moll

Ca n’Oleo

Acte institucional commemoratiu del Dia de les Illes
Balears

Llotja de Palma

Data
11 de febrer de 2019

11 de febrer de 2019

13 de febrer de 2019

14 de febrer de 2019

15 de febrer de 2019

18 de febrer de 2019

20 de febrer de 2019

21 de febrer de 2019
Del 22 al 26 de febrer de
2019
27 de febrer de 2019

28 de febrer de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Acte commemoratiu del Dia de les Illes Balears

Seu del Parlament de les Illes Balears

Signatura del conveni del Casal de les Dones

Sala de premsa. Ajuntament d’Eivissa

Taula rodona «La situació de la dona al Raiguer»

Museu del Calçat i de la Indústria (Inca)

Presentació de la jornada sobre urbanisme de gènere i
disseny urbà integrador «La ciutat amb ulls de dona»

Auditori del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
les Illes Balears

5 de març de 2019

Presentació de les Primeres Jornades Universitàries sobre
Investigació amb Perspectiva de Gènere a la UIB

Saló d’actes de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya

6 de març de 2019

Jornada «¿Preparada para estar en puestos clave?»

Cambra de Comerç (c/ de l’Estudi General,
7)

7 de març de 2019

Presentació del documental Llavors de futur. Un
homenatge al feminisme de les Illes Balears

CineCiutat. Palma

Xerrada «Si les dones s’aturen, s’atura el món» i col·loqui
posterior i lliurament del premi Donasses 2019

Sala d’actes de la UIB (Alaior)

Cafè debat de la UOM «Avanços i reptes en igualtat»

Cafeteria de l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos

13 de març de 2019

Comissió Tècnica Sectorial d’Igualtat

Saló d’actes de la Secretaria d’Estat
d’Igualtat

20 de març de 2019

Ponència: «Igualtat des de la infància» (Palma Dona) i debat
posterior

Auditori del Centre de Cultura Sa Nostra (c/
de la Concepció, 12)

21 de març de 2019

1 de març de 2019

4 de març de 2019

4 de març de 2019

7 de març de 2019

11 de març de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Projecció del documental La meva pell

Centre Flassaders de Palma

Sopar solidari pel Sàhara

Restaurant Binicomprat

Consell d’Infància i Família

Sala de reunions de la Direcció General de
Dependència

26 de març de 2019

Debat de política general del Consell Insular de Mallorca

Sala de plens del Consell Insular de
Mallorca

27 de març de 2019

Cicle «Dones que inspiren», amb Eulàlia Lledó

Ca n’Oleo

Cinquena sessió ordinària del Consell LGTBI

Capella del Consolat de Mar

Taula Comarcal de Coordinació i Prevenció contra la
Violència de Gènere

Sala polivalent de l’edifici de les Escolàpies
(Sóller)

1 d’abril de 2019

Conferència Sectorial d’Igualtat

Sala de subsecretaris. Seu del Ministeri
de Presidència, Relacions amb les Corts i
Igualtat

3 d’abril de 2019

Gala d’inauguració de la segona edició de l’OUT! Mostra de
Cinema de Diversitat Afectiva de les Illes Balears

Teatre Municipal Xesc Forteza

Xerrada per explicar el funcionament dels serveis que
gestiona l’IBDONA en atenció a dones que pateixen
violència masclista

CIFP Son Llebre

22 de març de 2019

22 de març de 2019

27 de març de 2019

28 de març de 2019

4 d’abril de 2019

8 d’abril de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Mesa local de coordinació contra la violència masclista de
Puigpunyent, Banyalbufar i Estellencs

Sala de plens de l’Ajuntament de
Puigpunyent

10 d’abril de 2019

Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Sala de juntes de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

10 d’abril de 2019

Presentació del llibre Vulnerabilidad y resistencia:
experiencias investigadoras en comercio sexual y
prostitución

Llibreria Drac Màgic (c/ de Jeroni Antich, 1)

Signatura de convenis amb la UIB

Edifici Son Lledó

Roda de premsa del SOIB Dona

Consolat

Darrer partit de la temporada 2018-2019 de la categoria
segona divisió femenina

Camp municipal Can Caimari

Reunió de seguiment del Pla Autonòmic per a la Lluita
contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació
Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes Balears

Sala de la consellera. Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

Acte de presentació i aprovació del Pla Autonòmic per
a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins
d’Explotació Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes
Balears

Capella del Consolat de Mar

«Conversa de dones. Iniciatives transformadores des d’una
visió internacional i local»

CB de Son Cànaves (plaça de la Sitja, 4)

Presentació del Grup d’Estudi de la Prostitució a les Illes
Balears

Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes
Balears

10 d’abril de 2019

15 d’abril de 2019

16 d’abril de 2019

21 d’abril de 2019

25 d’abril de 2019

30 d’abril de 2019

2 de maig de 2019

3 de maig de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Acte institucional de presentació de la campanya «Nursing
now» a les Illes Balears

Sala d’actes del Parlament de les Illes
Balears

6 de maig de 2019

Jornada final del Programa Coeducació

CEP Palma (c/ de Gregorio Marañón, s/n)

Inauguració de l’exposició fotogràfica «Africanas»

Fundació Barceló (c/ de Sant Jaume, 4)

Projecció del curtmetratge Mírame i debat posterior

Fundació Sa Nostra

Cicle «Dones que inspiren», amb Mireia Sallarès

Sala d’actes de l’edifici de Sa Riera

Presentació de la filòsofa Lorena Fuster

Edifici Mateu Orfila, aula 1 (UIB)

Reunió dels actors de Compra Pública Innovadora de les
Illes Balears

Sala de juntes de l’edifici Son Espanyol al
ParcBit

Signatura del conveni entre l’IBAVI i l’IBDONA

Consolat de Mar

Reunió del CEIB

FELIB (c/ del General Riera, 111)

Son RocART 2019

Son Roca

II Foro Mujeres que Marcan

Palau de Congressos de Palma

7 de maig de 2019

7 de maig de 2019

7 de maig de 2019

8 de maig de 2019

9 de maig de 2019

10 de maig de 2019

10 de maig de 2019

10 de maig de 2019

10 de maig de 2019

11 de maig de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Ponència al curs Especialización en violencia de género,
doméstica, sexual y protección a víctimas

Prefectura Superior de Policia de Palma (c/
de Simó Ballester, 8)

13 de maig de 2019

Mesa Local de Coordinació contra la Violència Masclista

Sala de batles de l’Ajuntament de Sineu

Ple del CEIB

EBAP de Palma (Gremi Corredors, 10,
polígon de Son Rossinyol)

14 de maig de 2019

Setena reunió del Comitè de Seguiment del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Sala de plens del Centre de Dia de Sant
Francesc Xavier (Formentera)

15 de maig de 2019

Taula rodona «La resistència de la dona sahrauí»

Ca n’Oleo

Desena paella solidària Casal Petit - Germanes Oblates

Parc de la Mar

Mesa Local de Coordinació contra la Violència Masclista

Sala de plens de l’Ajuntament d’Alcúdia

Taula Local de Coordinació contra la Violència Masclista

Unitat bàsica de salut (Valldemossa)

Mesa local de coordinació contra la violència masclista

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Mesa Local de Coordinació contra la Violència Masclista

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Inauguració de la Jornada d’Inspecció de Treball

c/ de Miquel Capllonch

14 de maig de 2019

17 de maig de 2019

19 de maig de 2019

20 de maig de 2019

21 de maig de 2019

28 de maig de 2019

29 de maig de 2019

30 de maig de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Presentació de la xerrada «Les dones dins el món tècnic»

IES Arxiduc Lluís Salvador

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

Sala d’actes de la Conselleria de Salut (c/ de
Can Campaner, 4)

Presentació dels resultats de la formació d’àmbit Cos i
gènere: projectes transversals des de l’art contemporani

Es Baluard

Presentació del llibre Nueva pornografía y cambios en las
relaciones interpersonales

Impact Hub Alameda (Madrid)

Comissió de selecció del programa «Cap a la coeducació als
centres educatius»

Sala de reunions de la Direcció General
de Formació Professional i Formació del
Professorat

Presentació de la jornada «Emprendimiento en clave de
mujer: buenas prácticas y retos»

Centre Flassaders

Festes de Sant Jaume 2019

Manacor

25 de juliol de 2019

Comissió de Personal

Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat

21 d’agost de 2019

Comissió Provincial de Coordinació de Violència sobre la
Dona

Biblioteca del Tribunal Superior de Justícia

Obertura de l’any acadèmic

Sala d’actes de Son Lledó (UIB)

6 de setembre de 2019

Reunió amb associacions de dones

Sala polivalent de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

16 de setembre de 2019

Inauguració de l’exposició «Mujer con arte»

Hotel M House Mallorca

17 de setembre de 2019

31 de maig de 2019

3 de juny de 2019

5 de juny de 2019

10 de juny de 2019

12 de juny de 2019

13 de juny de 2019

4 de setembre de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Consell Rector

Sala polivalent de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

19 de setembre de 2019

Inauguració de l’exposició «L’art de la taula periòdica. Les
dones i els seus elements»

Centre de Cultura Sa Nostra

Congrés Internacional «Beijing+25: logros, carencias y
desafíos en la Unión Europea»

Medialab-Prado (plaça de Las Letras,
Alameda 15, Madrid

Concert commemoratiu amb motiu del trentè aniversari de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Auditòrium de Palma

I Foro Talento

Sala Mozart de l’Auditòrium de Palma

1 d’octubre de 2019

Presentació del llibre de Carme Vidal

Fundació Alcover

2 d’octubre de 2019

Comissió Sectorial d’Igualtat

Saló d’actes de la Secretaria d’Estat
d’Igualtat (Madrid)

3 d’octubre de 2019

Tercera edició dels premis Deporte para la Igualdad

Hotel Jumeirah (carrer de Bèlgica, s/n,
07108 Port de Sóller)

4 d’octubre de 2019

Projecció del documental Proxeneta i taula rodona

IES Manacor

8 d’octubre de 2019

Comissió de selecció de la convocatòria «Accions de
sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció
de la violència masclista als centres educatius en el marc
de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per
a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2019»

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar
(c/ del Ter, 9, planta baixa, polígon de Son
Fuster - Palma)

10 d’octubre de 2019

Curtmetratge i taula rodona. «Violència obstètrica: una
realitat invisibilitzada? Una anàlisi des d'un enfocament
multidisciplinari»

Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears

14 d’octubre de 2019

Dia de la Dona Rural

Sa Granja

15 d’octubre de 2019

21 de setembre de 2019
28 de setembre de 2019
30 de setembre de 2019

Acte

Lloc

Data

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

Sala de reunions de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació (plaça de la
Drassana, 4)

16 d’octubre de 2019

Conferència Sectorial d’Igualtat

Sala de subsecretaris, seu del Ministeri
de la Presidència (edifici INIA, Complejo
Moncloa, av. de la Puerta de Hierro, s/n.
Madrid)

17 d’octubre de 2019

IV Ruta Motera Chalecos Rosas

Polígon de Son Oms

20 d’octubre de 2019

Reunió de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de
Violències Masclistes

Museu del Calçat d'Inca

Institut
Balear de
la Dona

Presentació del llibre de Sonia Vivas

24 d’octubre de 2019
26 d’octubre de 2019

Roda de premsa amb la consellera. Tema: Educació
IBDONA

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
(Son Fuster)

7 de novembre de 2019

Inauguració de la jornada «Manacor amb l’abordatge de la
violència masclista»

Espai Na Camel·la (c/ d’en Tià de sa Real,
s/n)

8 de novembre de 2019

Taula Local contra la Violència Masclista

Sala de plens de l’Ajuntament de Felanitx

8 de novembre de 2019

III Jornades de Recerca i Innovació Educativa (presentació
de la Xarxa d'Escoles Coeducatives)

Edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

Clausura de les III Jornades Recerca i Innovació Educativa

Edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

9 de novembre de 2019

Setzena reunió plenària de la Red de Políticas de Igualdad
entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios

Teatrillo de San Pedro (edifici de San Pedro
Mártir de la Facultat de Ciències Jurídiques
i Socials, c/ del Cobertizo de San Pedro
Mártir, s/n, Toledo)

13 de novembre de 2019

II Congrés de les Cambreres de Pisos (Las Kellys)

Teatre Xesc Forteza

15 de novembre de 2019

8 de novembre de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Reunió de seguiment del Protocol autonòmic per a la lluita
contra el tràfic de dones per a l'explotació sexual i l'atenció
a la prostitució a les Illes Balears

Sala polivalent de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

18 de novembre de 2019

Presentació de la campanya «Inca amb veu de dona»

Exterior de l'Espai Dona (pl. de Sant
Domingo, 3, Inca)

19 de novembre de 2019

Jornada sobre les violències sexuals a la nostra societat

Museu de Menorca, Maó

19 de novembre de 2019

Primera Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la
Violència Masclista de Ses Salines

Centre Cívic (c/ del Doctor Barraquer, s/n,
Colònia de Sant Jordi)

20 de novembre de
2019

Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Sala de juntes de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

20 de novembre de
2019

Presentació de l’informe de ClosinGap sobre el cost
d'oportunitat de la bretxa de gènere al turisme

Centre de Convencions de l'hotel Gran
Meliá Victoria (Palma)

21 de novembre de 2019

Presentació del documental Prostitució i tracta qüestió de
poder i taula rodona

Arxiu del Regne de Mallorca

Presentació del cupó de l’ONCE commemoratiu del 25N

Sala polivalent de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat

Acte d’inauguració de l’exposició «Visibilitzem les violències
masclistes» dins les accions conjuntes per commemorar el
25N

Velòdrom de les Illes Balears

Taller «Las palabras de las hijas del Mayab»

Vestíbul i pati de Can Alcover Espai de
Cultura (carrer de Sant Alonso, 24, Palma)

Conferència: «Reforzar la respuesta estatal frente a la trata
de mujeres: un análisis desde un enfoque de derechos
humanos», a càrrec de Valentina Milano

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

21 de novembre de 2019
22 de novembre de 2019

22 de novembre de 2019

22 de novembre de 2019

22 de novembre de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

Data

Conferència de Clausura de les XI Jornades Nacionals de
Psicologia de Violència de Gènere

Museu Es Baluard

Inauguració de l’exposició fotogràfica amb motiu del 25N

Escoles Velles. Son Servera

25 de novembre de 2019

Minut de silenci i inauguració d’exposició

Consolat

25 de novembre de 2019

Presentació del documental Prostitució i tràfic: qüestió de
poder

Ateneu de Maó

Presentació del documental Prostitució i tràfic: qüestió de
poder

Sala de cinema de Formentera (c/ de Pius
Tur Mayans, 14)

27 de novembre de 2019

Firma del Pacte a càrrec de les biblioteques de Calvià

Biblioteca de Cas Català, Illetes, Bendinat
(c/ de Sa Ginesta, 7, l'Auba-Centre)

29 de novembre de 2019

Presentació del documental Prostitució i tràfic: qüestió de
poder i taula rodona sobre prevenció i erradicació del tràfic
i la prostitució

Casal d'Igualtat d'Eivissa (casa de Sa
Colomina de Sant Cristòfol, devora l’edifici
Cetis)

29 de novembre de 2019

Acte amb motiu del 25 de novembre

Sala multiusos de la Delegació de l’ONCE
(c/ de Manacor, 8, Palma)

30 de novembre de 2019

Ple del Consell Escolar de les Illes Balears

FELIB (c/ del General Riera, 111)

2 de desembre de 2019

Presentació de l’estudi «Les dones a les cooperatives de
treball associat de les Illes Balears»

Ca n'Oleo (carrer de l'Almudaina, 4)

Inauguració institucional de la Jornada de Difusió de
Resultats: Estudi de Gènere i Desigualtat

Seu de l’EAPN-Illes Balears (edifici
municipal Camp Redó, c/ de Felip II, 17, 3r,
Palma)

4 de desembre de 2019

Xerrada «Violències masclistes, què està fallant?»

Biblioteca de S'Escorxador

4 de desembre de 2019

23 de novembre de 2019

26 de novembre de 2019

2 de desembre de 2019

Institut
Balear de
la Dona

Acte

Lloc

«Mujeres y clima. Retos futuros para un planeta más violeta
y más verde»

Ágora del pavelló 1 d’IFEMA

Sessió ordinària del Consell d'LGTBI

EBAP (aula 10) (c/ del Gremi de Corredors,
10, 3r pis, polígon de Son Rossinyol)

Presentació del llibre Quaranta anys d'història per mirar
cap al futur de l'educació

Sala d'actes de l’edifici de Sa Riera

Reunió d’alts càrrecs del Govern de les Illes Balears

Auditori del Centre Son Espanyol (ParcBit)

16 de desembre de 2019

Consell Rector

IBDONA

17 de desembre de 2019

Inauguració de la jornada «Diversitat de mirades enfront de
les violències masclistes»

Sala d'actes de l'Hospital Son Llàtzer

Presentació del Pla de Coeducació de les Illes Balears

Capella del Consolat de Mar (c/ de la Llotja,
s/n, Palma)

19 de desembre de 2019

Festa de Nadal Casal Petit

Escola de Sant Agustí (c/ de Mateu Enric
Lladó, 30) prop de l'Escola Graduada

19 de desembre de 2019

Inauguració de l’exposició sobre Aurora Picornell

Sala de plens del Palau del Consell

20 de desembre de 2019

Lliurament dels Premis 31 de Desembre (Nit de la Cultura)

Conservatori Professional de Música i Dansa
de Palma)

28 de desembre de 2019

10. Informe d’impacte de gènere dels pressuposts per a l’any 2019
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2019/archivos/menu_tom1.html

Data
9 de desembre de 2019
11 de desembre de 2019
12 de desembre de 2019

19 de desembre de 2019

11. Informes d’impacte de gènere

Entitat Sol·licitant

2017

2018

9

9

2019

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Institut
Balear de
la Dona

Conselleria de Salut
Servei Ocupació Illes Balears

3

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

6

6

5

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

6

7

2

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

6

6

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

9

14

4

Conselleria d'Educació i Universitat

4

16

2

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

12

7

2

Conselleria de Particpació, Transparència i Cultura
IBAVI
Fons de Garantia Agrària i Pesquera
Institut Balear de la Dona

1

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació

4

3

Conselleria de Presidència

6

9

6

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

7

15

2

Entitat Sol·licitant

Institut
Balear de
la Dona

2017

2018

2019

Conselleria de Transició Energètica i Sectors productius

7

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

2

Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

2

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

3

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

1

Conselleria d’Afers Socials i Esports

1

Conselleria de Salut i Consum

1

TOTAL

70

95

40

Mallorca

10

16

4

Menorca

12

5

5

Eivissa

4

6

2

Formentera

11

12

12

CONSELLS INSULARS

Institut Joventut Menorca

TOTAL

1

37

39

24

Entitat Sol·licitant

2017

2018

4

2

2019

AJUNTAMENTS
Alaior
Alaró
Institut
Balear de
la Dona

1

Alcúdia

3

6

2

Algaida

2

2

5

2

2

Andratx
Banyalbufar
Binissalem

1
3

2

Búger
Bunyola

1

1

Calvià

12

11

3

Ciutadella

5

7

2

Consell
Eivissa
Es Castell
Escorca
Esporles

4
2

3
1

Entitat Sol·licitant

2017

2018

Felanitx

8

Ferreries

1

2

7

9

2019
9

Fornalutx
Institut
Balear de
la Dona

Inca

17

Lloseta

1

Llubí

1

Llucmajor

5

3

4

Manacor

8

10

8

Maó

1

Mercadal

21

12

12

Muro

6

4

2

Palma

2

13

16

Sa Pobla

2

2

1

Sant Antoni de Portmany

10

5

5

Sant Joan de Llabritja

2

Sant Josep de sa Talaia

7

Sant Llorenç des Cardassar

1
2

3

10

4

Entitat Sol·licitant

2017

2018

2019

Sant Lluís

1

1

1

Santa Margalida

5

1

Santa Maria del Camí
Institut
Balear de
la Dona

Santanyí

6

Sineu

1

Sóller

2

10

3

2

Son Servera

2

Valldemosa

2

4

TOTAL

125

128

113

TOTAL INFORMES

232

262

177

12. Enllaços d’Internet
Enllaç a l’estudi «La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears»
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3665674&coduo=232&lang=ca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.
do?codi=3665674&coduo=232&lang=ca
Enllaç al Pla Autonòmic per la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual i l’Abordatge de la Prostitució a les Illes Balears
(2019-2022)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3839240&coduo=232&lang=ca

Enllaç al primer Pla de Coeducació de les Illes Balears.
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/igualtat_i_dona/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI306051&id=306051
Enllaços a vídeos
Curs d’atenció a les víctimes de violències masclistes
Institut
Balear de
la Dona

https://www.facebook.com/institutbaleardeladona/videos/curs-datenci%C3%B3-professional-a-v%C3%ADctimes-de-viol%C3%A8nciesmasclistes/1141942175995183/
Nadal 2019 «Regala igualtat»
https://www.facebook.com/institutbaleardeladona/videos/367559970645209/
Documental de l’IBDONA Llavors de futur
https://vimeo.com/326316271
Documental de l’IBDONA Prostitució i tracta: qüestió de poder
https://vimeo.com/363605122/e5e15ae289
«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/taules-de-coordinaci%C3%B3/327565678174575/

13. Díptics

Institut
Balear de
la Dona

Institut
Balear de
la Dona

14. Entitats beneficiàries de subvencions de l’IBDONA durant l’any 2019
Entitats beneficiàries de subvencions de l’IBDONA durant l’any 2019

Institut
Balear de
la Dona

Entitat

Projecte

Pressupost

Metges del Món

«Formació d’educadores d’iguals davant la violència de gènere»

Fundació RANA

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

Fundació Institut de Reinserció Social
(IRES)

«Grup de dones per a la transformació personal i social: venus sense
cànon»

Associació per al Desenvolupament
d’Iniciatives Socioeducatives de Balears
(ADISEB)

«Trobada d’espais de dones del Raiguer»

Hermanas de la Caridad de San Vicente
de Paúl. Projecte socioeducatiu Naüm

«Som roques». Projecte comunitari d’empoderament de la dona

1.085,14 €

Associació Mujeres que Marcan

II Foro Mujeres que Marcan. 11 de maig de 2019

7.245,72 €

Dones d’esquerres de les Illes Balears

«Avançar en l’empoderament de les dones»

4.489,60 €

Universitat de les Illes Balears (UIB)

«Identificació i prevenció d'estereotips de gènere en la intervenció
social de les víctimes de violència de gènere»

6.736,00 €

Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes
Balears (COPIB)

XI Jornadas Estatales contra la Violencia de Género, amb el lema
«Mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad: inmigración,
diversidad funcional, mayores, prostitución y trata, diversidad sexual,
adicciones y salud mental»

12.160,00 €

Centre Cultural Casa Planas

Jornades formatives «Corintia Corintia»

4.000,00 €

2.880,00 €
10.000,00 €
9.216,00 €
726,47 €

Entitats beneficiàries de subvencions d’entitats locals de l’IBDONA durant l’any 2019

Institut
Balear de
la Dona

Entitat

Projecte

Pressupost

Ajuntament d’Alaior

Taller a parts iguals

2.807,00 €

Mancomunitat del Pla de Mallorca

Trencadissa

7.160,00 €

Ajuntament de Santa Maria

Projecte modalitat A

1.303,77 €

Consell Insular de Formentera

Modalitat B. Taula de coordinació i prevenció contra les violències masclistes

7.755,41 €

Ajuntament d’Alcúdia

Modalitat B. Alcúdia per la igualtat

9.337,48 €

Ajuntament de Sant Josep

Tallers de prevenció, sensibilització i promoció de la igualtat

Ajuntament de Marratxí

Marratxí lliure de violències masclistes

Ajuntament de Manacor

Modalitat A. Manacor amb la prevenció de les violències masclistes

Ajuntament de Manacor

Modalitat B. Programes i actuacions adreçades a eradicar la violència contra les dones

12.551,08 €

Ajuntament de Maó

Modalitat A. Campanya de sensibilització contra la violència masclista a
Maó

2.880,00 €

Ajuntament de Maó

Modalitat B. Impuls de la Taula de Coordinació i Prevenció de les Violències Masclistes

6.961,60 €

Ajuntament de Campanet

Igualtat sense excuses: sensibilització i prevenció a través de l’art

1.600,00 €

Ajuntament de Búger

Búger es mou per la igualtat

2.000,00 €

Ajuntament de Son Servera

Son Servera visible

7.000,00 €

10.000,00 €
7.500,00 €
12.000,00 €

Institut
Balear de
la Dona

Entitat

Projecte

Pressupost

Ajuntament de Calvià

Modalitat A. Caminam cap a una societat sense violències masclistes

10.225,28 €

Ajuntament de Calvià

Modalitat B. Contractació temporal tècnic per la Taula de Coordinació i
Prevenció contra les Violències Masclistes

13.635,52 €

Ajuntament de Calvià

Modalitat C. Estudi sobre el coneixement i la percepció de la ciutat de Calvià
sobre educació afectiva i sexual

3.000,00 €

Ajuntament des Castell

Es Castell creix en igualtat

3.408,00 €

Ajuntament de Montuïri

Creació de la xarxa d’igualtat i prevenció de la violència masclista

Ajuntament de Lloseta

Lloseta crida per la igualtat

Ajuntament de Consell

+ igualtat=-violència (campanya adreçada als alumnes de Consell)

2.000,00 €

Ajuntament d’Alaró

Diada de sensibilització i promoció de la igualtat

2.500,00 €

Ajuntament de Binissalem

Sensibilització a les aules de secundària de Binissalem

4.900,00 €

Ajuntament de Valldemossa

Modalitat B

Ajuntament de Felanitx

Modalitat A. Felanitx lliure de les violències masclistes

Ajuntament de Felanitx

Modalitat B. Suport a la Taula Local contra la Violència Masclista de Felanitx

Ajuntament de Ciutadella

Modalitat A. Ciutadella borina per erradicar la violència de gènere

Ajuntament d’Artà

Igual Artà

Ajuntament de Selva

Passes creatives per la igualtat

Ajuntament de Sa Pobla

Formació en prevenció en violència masclista, sa Pobla 2019-2020

800,00 €
4.857,60 €

5.225,85 €
10.000,00 €
11.630,89 €
3.746,71 €
5.000,00 €
1.520,00 €
956,00 €

Institut
Balear de
la Dona

Entitat

Projecte

Pressupost

Ajuntament de Porreres

#Loveigualtat

Ajuntament de Muro

Moviment = tan diferents, tan iguals

3.880,00 €

Ajuntament de Mancor de la Vall

#Mancor es mou per la igualtat

2.000,00 €

Ajuntament de Sant lluís

La ruptura del silenci. Sensibilització i prevenció a Sant Lluís

1.184,00 €

Ajuntament d’Inca

Donant la xapa contra la violència de gènere

7.787,01 €

Ajuntament d’Eivissa

Formació en sexualitat, gènere i igualtat

Ajuntament de Palma

No i punt! Palma lliure d’agressions sexistes sexuals

3.194,00 €

14.400,00 €
3.980,00 €

