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1. PRESENTACIÓ 

La	 Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 fou	 recuperada	 en	 aquesta	 legislatura	 i	 col·locada	 en	 el	
Departament	de	Participació	Ciutadana	i	Presidència	per	donar‐li	un	caire	transversal	a	les	
polítiques	de	gènere.	La	societat	en	la	qual	vivim	encara	té	trets	masclistes	i	entre	totes	i	
tots	 hem	 de	 treballar	 per	 eradicar‐los.	 Entenem	 que	 les	 institucions	 han	 de	 promoure	
aquest	canvi	impulsat	des	dels	moviments	feministes	i	socials	i	que	ha	de	tenir	el	suport	de	
la	ciutadania.		

La	Direcció	Insular	d’Igualtat	ha	duit	a	terme	un	treball	important	durant	aquesta	primera	
part	 de	 la	 legislatura,	 per	 impulsar	 aquest	 canvi	 social	 i	 modificar	 creences,	 actituds	 i	
conductes	que	porten	a	les	dones	a	patir	una	desigualtat	flagrant.		

La	memòria	 exposada	 reflecteix	 aquest	 impuls	 i	 és	 el	 començament	d’un	 camí	 llarg	 que	
hem	de	fer	entre	totes	i	tots.	Hem	vingut	a	canviar	el	model	social	i	aquí	en	teniu	una	prova.	

	

Jesús	Jurado	Seguí	

Vicepresident	segon	i	conseller	executiu	de	Participació	Ciutadana	i	Presidència	

 

 

 

 

 



 
2. INTRODUCCIÓ  

La	Direcció	 Insular	d’Igualtat	es	crea	de	nou	dins	el	Consell	de	Mallorca	amb	el	canvi	de	
legislatura,	el	juliol	del	2015,	i	es	formen	els	departaments	del	nou	govern	i,	d’acord	amb	
l’art.	30	del	Reglament	orgànic,	 l’estructura	interna	d’aquests.	A	partir	d’aquest	moment,	
Igualtat	deixa	de	dependre	de	l’IMAS	i	es	crea	la	Direcció	Insular	d’Igualtat,	que	depèn	del	
Departament	de	Participació	Ciutadana	i	Presidència.	

El	Decret	de	 la	Presidència	del	Consell	de	Mallorca,	de	10	de	 juliol	de	2015,	pel	qual	 es	
determina	 l’organització	 del	 Consell	 Insular	 de	Mallorca,	 modificat	 pel	 Decret	 de	 24	 de	
febrer	de	2016,	pel	Decret	de	9	de	març	de	2016	i	per	l’Acord	del	Ple	de	12	de	desembre		
(BOIB	núm.	109,	de	18	de	 juliol	de	2015;	BOIB	núm.	27,	de	27	de	 febrer	de	2016;	BOIB	
núm.	35,	de	17	de	març	de	2016	i	BOIB	núm.	157,	de	15	de	desembre	de	2016)	regula	les	
funcions	generals	del	Departament	i	proposa:	

‐ Desenvolupar	polítiques	de	gènere	i	relacionades	amb	la	dona.	
‐ Ordenar	la	conciliació	de	la	vida	laboral	i	familiar.	

Al	llarg	del	segon	semestre	de	2015,	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	aconsegueix	posar‐la	de	
bell	nou	en	funcionament,	cercar	una	seu	nova	i	recompondre	la	plantilla;	durant	aquest	
inici	de	 legislatura	avaluam	el	Pla	Estratègic	anterior,	els	plans	municipals	d’igualtat	 i	 el	
programa	«Escola	d’igualtat	 genèrica».	També	 convocam	el	 personal	 tècnic	 i	 polític	 dels	
ajuntaments	per	presentar	 la	nova	Direcció	 Insular	 i	 reflexionar	 conjuntament	 sobre	 les	
accions	futures.	

Una	 altra	 de	 les	 accions	 duites	 a	 terme	 és	 convocar	 la	 primera	 reunió	 del	 Consell	 de	
Participació	 Insular	 de	 la	Dona	 i	 la	 primera	 Trobada	 de	 dones,	 a	 Inca.	 Al	mateix	 temps,	
donam	 suport	 a	 les	 dones	 rurals,	 mitjançant	 un	 vídeo	 divulgatiu	 amb	 motiu	 del	 Dia	
Mundial	de	les	Dones	Rurals	(el	14	d’octubre).	

Com	a	primera	campanya	de	 sensibilització	organitzam	accions	 commemoratives	del	25	
de	 novembre:	 Dia	 Internacional	 per	 a	 l’Eliminació	 de	 la	 Violència	 contra	 la	 Dona.	 Dins	
aquests	actes	presentam	el	Pacte	ciutadà	per	una	Mallorca	lliure	de	violències	masclistes.	
Aquest	Pacte	es	desenvolupa	amb	la	participació	de	diferents	col·lectius	i	professionals.	Al	
mateix	 temps	 editam	 i	 difonem	 un	 vídeo	 	 sobre	 violència	 masclista:	
https://youtu.be/VJfU6QlAS1g.	

Dins	l’àmbit	interinstitucional,	iniciam	reunions	de	coordinació	amb	l’Institut	Balear	de	la	
Dona	i	la	Regidoria	d’Igualtat	de	l’Ajuntament	de	Palma	i	les	feim	regulars	i	estables.	

A	continuació	us	presentam	les	accions	desenvolupades	per	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	
durant	el	2016.	

Nina	Parrón	Mate	

Directora	insular	d’Igualtat	
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3.  RECURSOS HUMANS I ECONÒMICS DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
D’IGUALTAT 

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
El	2015	el	pressupost	de	la	Direcció	Insular	d’Igualtat		va	ser	de		354.588,82	€.	

A	 l’any	 2016	 el	 pressupost	 del	 Programa	 de	 la	 Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 ha	 estat	 de	
214.900,00	 €.	 A	 aquesta	 xifra	 cal	 afegir	 les	 despeses	 del	 capítol	 I,	 que	 ascendeix	 a	
116.001,47	€,	i	del	capítol	IV,	120.000,00	€,	fent	un	total	de	450.901,47	€		

	

	

	



4. IMPULS A LES POLÍTIQUES DE GÈNERE 

4.1. CREACIÓ D’UNA XARXA D’ESPAIS DE DONES A MALLORCA  

La	Direcció	 Insular	d’Igualtat	del	Departament	de	Participació	Ciutadana	 i	Presidència	 té	
com	a	fonaments	integrar	el	dret	d’igualtat	des	d’una	dimensió	transversal	en	l’exercici	de	
les	competències	del	Consell	de	Mallorca,	en	compliment	de	la	Llei	orgànica	3/2007,	de	22	
de	 març,	 per	 a	 la	 igualtat	 efectiva	 de	 dones	 i	 homes;	 la	 Llei	 7/2007,	 de	 12	 d’abril,	 de	
l’Estatut	bàsic	de	 l’empleat	públic	 i	 la	Llei	11/2016,	de	28	de	 juliol,	d’igualtat	de	dones	 i	
homes,	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	

Per	aquests	motius	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	ha	impulsat	els	espais	de	dones	a	la	part	
forana,	mitjançant	 un	 conveni	 de	 col·laboració	 entre	 els	 ajuntaments	 d’Inca,	Manacor	 i	
l’IBDona,	 amb	 l’objectiu	 d’oferir	 informació,	 orientació,	 recursos	 i	 assessorament	
principalment	 a	 les	 dones	 i	 a	 la	 societat	 en	 general,	 en	 temes	 de	 serveis	 socials,	
psicològics,	 jurídics	 i	 específics	 en	 violència	 de	 gènere	 i	 igualtat,	 foment	 i	 suport	 a	
l’associacionisme	 femení.	 S’ofereix	 de	manera	 gratuïta	 i	 està	 dirigit	 tant	 a	 dones,	 com	 a	
famílies	i	a	professionals	de	sectors,	d’institucions	i	d’associacions	diferents.		

Objectius	desenvolupats	

‐ Condicionar	i	inaugurar	l’espai	de	dones	d’Inca	i	Manacor	

‐ Donar	a	conèixer	l’espai	de	dones	al	personal	de	l’Ajuntament	d’Inca	i	de	Manacor,	
a	 les	 associacions	 i	 a	 les	 entitats	del	municipi	 i	 als	 ajuntaments	de	 les	 zones	del	
voltants.	

‐ Identificar	 les	 necessitats	 formatives	 en	 matèria	 d’igualtat	 de	 gènere,	 tant	 del	
personal	dels	ajuntaments	com	de	les	entitats,	i	els	recursos	municipals.	

‐ Donar	 suport	 en	 el	 procés	 de	 transversalització	 de	 la	 perspectiva	 de	 gènere	 als	
ajuntaments.	

‐ Difondre	l’oferta	formativa	i	de	sensibilització	genèriques	que	ofereix	(de	setembre	
a	desembre	del	2016)	a	tots	els	ajuntaments.	

‐ Informar	en	matèria	d’igualtat	de	gènere	al	públic	en	general.	

‐ Difondre	el	Pacte	ciutadà	per	una	Mallorca	lliure	de	violències	masclistes	i	ajudar	
els	municipis	a	adherir‐s’hi	i	a	desenvolupar	accions.	

‐ Dur	a	terme	la	campanya	«25N».	

‐ Impulsar	la	campanya	«No	i	punt!»	en	els	municipis	de	la	comarca.	

‐ Donar	suport	a	les	necessitats	del	teixit	associatiu	feminista	dels	municipis.	
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ESPAI DE DONES D’INCA 

L’espai	 comença	 a	 funcionar	 l’11	 de	 juliol	 de	 2016	 i	 està	 obert	 quatre	 matins	 i	 dos	
horabaixes.	La	inauguració	es	fa	el	15	de	setembre.	

 

ESPAI DE DONES DE MANACOR 

L’espai	 comença	 a	 funcionar	 el	 8	 de	 setembre	de	 2016	 i	 està	 obert	 quatre	matins	 i	 dos	
horabaixes.	La	inauguració	es	fa	el	15	de	desembre.	

 

 



4.2. FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME DE LA DONA 

El	patriarcat	 ha	negat	històricament	 la	participació	 en	 l’espai	 públic	 a	 les	dones.	A	més,	
factors	 psicosocials	 determinats,	 com	 l’apoderament,	 l’autoestima	 o	 la	 priorització	 de	
necessitats	 alienes,	 condicionen	 la	 participació	 femenina	 i	 sovint	 la	 participació	 en	 els	
espais	formals	no	inclouen	una	representació	equitativa	d’homes	i	de	dones.	

La	 falta	 de	 corresponsabilitat	 en	 les	 tasques	 de	 cura	 i	 en	 les	 tasques	 reproductives	
condicionen	el	 temps	de	 les	dones	per	participar	 en	assumptes	públics	que	 requereixen	
responsabilitats.	 És	 responsabilitat	 d’aquesta	 Direcció	 Insular	 donar	 suport	 i	 assessorar	
les	associacions	existents	i	fomentar‐ne	de	futures.	

Col∙laboració amb FADEMUR 

Les	 dones	 són	 un	 pilar	 fonamental	 per	mantenir	 el	 sector	 agrari	 i	 el	 desenvolupament	
econòmic	integral	dels	nostres	pobles.	Ningú	no	en	posa	en	dubte	el	paper	protagonista	en	
l’activitat	 agrària,	 però	 la	 feina	no	 sempre	ha	 tingut	 el	 reconeixement	 i	 la	 visibilitat	 que	
correspondria,	per	fer	efectiva	la	igualtat	entre	dones	i	homes	que	proposa	la	Constitució.	

En	aquest	punt,	la	Federació	d’Associacions	de	Dones	Rurals	(FADEMUR)	fa	una	gran	feina	
en	la	 lluita	contra	 la	discriminació	que	pateixen	les	dones	en	un	sector	tan	masculinitzat	
com	és	l’agrari,	i	en	la	conscienciació	de	les	dones	per	fer	efectius	els	seus	drets.	Per	això,	
la	Direcció	Insular	d’Igualtat	del	Consell	de	Mallorca	els	ha	continuat	donant	suport	en	la	
feina	d’informar	i	de	sensibilitzar	la	societat.		

Per	promoure	 la	 titularitat	compartida,	hem	editat	amb	FADEMUR	un	díptic	 i	un	cartell,	
per	difondre	en	els	municipis	de	Mallorca.	
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Curs  per  adquirir  eines  de  gestió  i  de  direcció  d’associacions  que  promouen  la  igualtat  i 
l’apoderament de les dones  

La	Direcció	 Insular	d’Igualtat	ha	organitzat	un	curs	d’una	durada	de	10	hores,	 adreçat	a		
entitats	 i	 a	 associacions	 de	 dones,	 amb	 la	 finalitat	 de	 facilitar	 coneixements	 i	 eines	
pràctiques	 per	 gestionar	 i	 dirigir	 entitats	 que	 promouen	 la	 igualtat	 de	 gènere	 i	
l’apoderament	de	les	dones	i,	concretament,	treballar	els	objectius	específics	següents:	

‐ Fer	 un	 recorregut	 per	 aquells	 conceptes	 bàsics	 vinculats	 a	 la	 missió	 de	 les	
associacions	i	entitats	que	promouen	la	igualtat.	

‐ Aprofundir	 el	 coneixement	 sobre	 el	 tercer	 sector,	 sobretot	 en	 relació	 amb	 les	
oportunitats	 de	 finançament,	 els	 principals	 actors,	 dinàmiques	 i	 tendències	
generals.		

‐ 	Adquirir	eines	de	gestió	i	de	direcció	d’associacions.	

‐ 	Promoure	 el	 coneixement	mutu	 i	 les	 xarxes	 entre	 organitzacions	 amb	 objectius	
comuns	de	promoció	de	la	igualtat	de	gènere	i	l’apoderament	de	les	dones.	

El	curs	s’ha	fet	durant	el	mes	de	novembre,	el	2	i	7	de	novembre	de	16.30	a	20.00	i	el	8	de	
novembre	de	16.30	h	a	19.30	h	a	l’Espai	de	Dones	d’Inca	(Casal	de	Can	Cifre,	plaça	de	Sant	
Domingo,	3).	

Ha	impartit	la	formació	Gloria	Aubert	i	Joana	Garcia	de	l’associació	Surt.	



Consell de les Dones de Mallorca 

L’any	 2016	 es	 va	 celebrar,	 en	 el	 Centre	 Cultural	 la	 Misericòrdia,	 una	 reunió	 ordinària	
conjunta	del	Ple	i	de	la	Comissió	Permanent	del	Consell	de	la	Dona.	

Entre	els	acords	que	es	varen	prendre	destacam:	

Fer	un	directori	de	correu	electrònic	amb	totes	 les	persones	membres	del	Consell	de	 les	
Dones.	 El	 directori	 s’ha	 posat	 en	 marxa	 i	 es	 dona	 difusió	 a	 través	 d’aquesta	 llista	 de	
distribució	de	tot	el	que	fa	la	Direcció	Insular	d’Igualtat.	
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5. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

La	violència	de	gènere	és	un	problema	social	i	estructural	que	requereix	un	tractament	per	
part	de	les	administracions	i	altres	agents	socials	que	promogui	una	acció	integral.	

El	Consell	de	Mallorca	condemna	enèrgicament	la	violència	que	s’exerceix	contra	les	dones,	
definida	en	l’article	65	de	la	Llei	11/2016,	de	28	de	juliol,	d’igualtat	de	dones	i	homes,	que	
«entén	per	violència	masclista	la	que,	com	a	manifestació	de	la	discriminació,	la	situació	de	
desigualtat	i	les	relacions	de	poder	dels	homes	sobre	les	dones,	s’exerceix	sobre	aquestes	
pel	fet	mateix	de	ser	dones,	[…]	i	comprèn	qualsevol	acte	de	violència	per	raó	de	sexe	que	
tengui	com	a	conseqüència,	o	que	pugui	tenir	com	a	conseqüència,	un	perjudici	o	sofriment	
en	la	salut	física,	sexual	o	psicològica,	i	inclou	les	amenaces	d’aquests	actes,	la	coerció	i	les	
privacions	arbitràries	de	la	seva	llibertat,	tant	si	es	produeixen	en	la	vida	pública	com	en	la	
privada.	 […]	 també	 es	 consideren	 víctimes	 les	 filles	 i	 els	 fills	 de	 la	 mare	 víctima	 de	
violència.»	

La	Direcció	Insular	d’Igualtat	té	entre	els	objectius	generals	«promoure	polítiques	de	lluita	i	
sensibilització	contra	la	violència	de	gènere»	i,	en	conseqüència,	promou	tot	un	seguit	de	
programes	per	fer	efectiu	aquest	objectiu.	

5.1. PACTE CIUTADÀ PER UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES 

Des	del	23	de	novembre	de	2016	fins	al	31	de	desembre	de	2016	s’han	produït	un	total	de	
52	adhesions	al	Pacte.	D’aquestes,	20	són	d’àmbit	institucional	(16	són	d’ajuntaments	i	4	
d’institucions	d’àmbit	balear);	5	associacions;	3	entitats	socials;	4	sindicats;	4	empreses;	2	
entitats	empresarials;	1	grup	polític	i	13	persones	a	títol	particular.		

‐ En	relació	amb	les	adhesions	dels	ajuntaments,	16	dels	52	municipis	de	Mallorca,	
un	30,	76	%	del	total,	s’han	adherit	al	Pacte.		De	tots	aquests,	8	adhesions	s’han	fet	
per	acord	de	Ple.	

‐ Pel	 que	 fa	 a	 les	 adhesions	 institucionals,	 són	 4:	 Institut	 Balear	 de	 la	 Dona,	 el	
Parlament	de	les	Illes	Balears,	l’Oficina	de	Defensa	dels	Drets	del	Menor	i	el	Grup	
d’Investigació	d’Estudis	de	Gènere	(UIB).		

‐ Pel	que	fa	a	la	tipologia	de	les	entitats	adherides,	s’aprecia	una	gran	diversitat:		
 3	entitats	socials	s’han	adherit	al	pacte	
 4	sindicats	
 teixit	 empresarial:	 3	 empreses	 particulars	 i	 2	 de	 les	 principals	 entitats	

empresarials	(CAEB	i	PIMEM)	
‐ Hi	ha	12	adhesions	de	persones	a	títol	particular.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Accions	de	la	ciutadania	a	títol	individual	
Al	 llarg	del	2016,	 la	Direcció	Insular	d’Igualtat	ha	rebut	un	total	de	7	denúncies	sobre	 la	
utilització	 d’un	 llenguatge	 i	 d’una	 imatge	 sexistes	 en	 premsa	 escrita	 (1),	 esdeveniments	
empresarials	(2),	cartelleria	d’espectacles	(1)	i	actes	institucionals	(1)	i	publicitat	(2).	

Així	mateix,	entre	els	compromisos	del	Pacte,	en	destaquen	dos	en	relació	amb	la	denúncia	
de	la	utilització	d’un	llenguatge	i	d’imatge	sexistes.	
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5.2. CAMPANYA «NO I PUNT!» 

L’Àrea	d’Igualtat,	Joventut	i	Drets	Cívics	ha	engegat	des	del	mes	de	juny	una	campanya	de	
sensibilització	 contra	 les	 violències	 sexistes:	 «No	 i	 punt!»	 La	 campanya	 té	 dos	 objectius	
principals:	aconseguir	una	ciutat	lliure	de	sexisme	i	d’agressions	sexistes	i	fer	possible	que	
tothom	pugui	gaudir	de	les	festes	i	de	l’espai	públic	en	llibertat.	

El	 22	 d’agost	 l’Ajuntament	 de	 Palma	 en	 el	 marc	 del	 Pacte	 ciutadà	 i	 de	 la	 coordinació	
interinstitucional	pel	que	fa	a	les	polítiques	d’igualtat,	cedeix	al	Consell	l’ús	de	la	imatge	i	
dels	textos	de	la	campanya	«No	i	punt!».	

El	Consell	de	Mallorca	ha	convidat	a	participar	els	municipis	de	Mallorca,	perquè	se	sumin	
a	aquesta	iniciativa,	facilitant	una	pancarta	de	les	dimensions	següents:	4	x	1,20	m	i	poder‐
la	instal·lar	durant	les	fetes	populars	dels	municipis.		

	

Relació	de	municipis	que	ja	tenen	la	pancarta:	31	

‐ Alcúdia	
‐ Ariany	
‐ Banyalbufar	
‐ Binissalem	
‐ Búger	
‐ Bunyola	
‐ Calvià	
‐ Capdepera	
‐ Consell	
‐ Esporles	
‐ Estellencs	
‐ Felanitx	
‐ Inca	
‐ Lloret	de	Vistalegre	
‐ Manacor	
‐ Mancor	
‐ Maria	de	la	Salut	
‐ Muro	
‐ Pollença	
‐ Puigpunyent	
‐ Sa	Pobla	
‐ Sant	Joan	
‐ Sant	Llorenç	
‐ Santa	Maria	del	Camí	
‐ Santanyí	
‐ Selva	
‐ Ses	Salines	
‐ Sineu	
‐ Sóller	
‐ Son	Servera	
‐ Valldemossa	



 

Total	de	municipis	que	tenen	i	han	exposat	la	banderola	«No	i	punt!»:	31.	

En	total	s’han	repartit	39	banderoles.	
 

 
 
 
 

5.3. PROTOCOL DE DOL EN CAS D’ASSASSINAT MASCLISTA 

El	Consell	Executiu	de	23	de	novembre	del	Consell	de	Mallorca	va	proposar	el	Protocol	de	
dol	 en	 cas	d’assassinat	masclista	 com	a	eina	per	 comunicar	el	 rebuig	 contra	 la	violència	
envers	 les	dones,	 expressar	 la	 solidaritat	 amb	 les	víctimes	de	 la	violència	masclista	 i	 les	
famílies	i	sensibilitzar	la	ciutadania	sobre	aquesta	problemàtica.	

En	aquest	protocol	es	donen	les	pautes	a	seguir:	

ACCIONS	

Banderes	a	mitja	asta	a	tots	els	edificis	del	Consell,	llaç	negre	i	porta	mig	oberta	

Convocatòria	d’1	minut	de	silenci	per	a	tot	el	personal	del	Consell	de	Mallorca	(i	
organismes	autònoms),	a	les	12	h	del	migdia	

Redacció	d’una	nota	de	premsa	i	convidada	a	la	ciutadania	a	fer	1	minut	de	silenci	

Carta	de	condol	a	la	família	directa	

Modificació	del	perfil	del	Twitter	i	del	Facebook	per	posar‐hi	un	llaç	negre	

Ús	de	l’etiqueta:	#MasclismeNO	

En	el	web	del	Consell/IMAS	posar	un	llaç	negre	

En	el	darrer	Ple	de	l’any	del	Consell	anomenar	totes	les	dones	assassinades	

Proposta	als	ajuntaments	perquè	s’adhereixin	a	aquestes	iniciatives	
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5.4. AJUDA ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC, RECOLLIDA EN L’ARTICLE 27 DE 
LA  LLEI  ORGÀNICA  1/2004,  DE  28  DE  DESEMBRE,  DE  MESURES  DE 
PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

La	Llei	orgànica	1/2004,	de	mesures	de	protecció	integral	contra	la	violència	de	gènere,	té	
per	 objecte	 actuar	 contra	 la	 violència	 que,	 com	 a	 manifestació	 de	 la	 discriminació,	 la	
situació	 de	 desigualtat	 i	 les	 relacions	 de	 poder	 dels	 homes	 sobre	 les	 dones,	 s’exerceix	
sobre	aquestes	per	part	de	qui	és	o	ha	estat	el	cònjuge	o	de	qui	n’està	o	n’ha	estat	lligat	per	
relacions	similars	d’afectivitat.		

Mitjançant	aquesta	Llei	s’articulen	un	conjunt	de	mesures	per	prevenir	la	violència	contra	
les	 dones	 i	 se’ls	 reconeix	 uns	 drets	 econòmics,	 entre	 els	 quals	 es	 troben	 els	 recollits	 en	
l’article	27.	

Aquestes	ajudes	econòmiques	es	configuren	legalment	com	un	dret	subjectiu,	a	través	del	
qual	la	Llei	orgànica	assegura	un	dels	principis	rectors,	que	es	recullen	en	l’article	2	e,	que	
és	 garantir	 drets	 econòmics	 per	 a	 les	 dones	 víctimes	 de	 violència	 de	 gènere,	 amb	 la	
finalitat	de	facilitar‐ne	la	integració	social	i	la	inserció	professional,	a	través	d’un	pagament	
únic.	Aquestes	ajudes	s’atorguen	en	funció	de	les	responsabilitats	familiars	de	la	víctima	i	
tenen	 com	 a	 objectiu	 fonamental	 facilitar‐li	 uns	 recursos	 mínims	 de	 subsistència	 per	
independitzar‐se	de	l’agressor.	

La	quantia	varia	segons	les	circumstàncies,	el	nombre	de	membres	de	la	unitat	familiar	o	
possibles	 discapacitats,	 tant	 de	 la	 pròpia	 interessada	 com	 dels	 membres	 de	 la	 unitat	
familiar.	 D’aquestes	 circumstàncies	 resulten	 quatre	 opcions,	 amb	 els	 imports	 següents:	
2.556	€,	5.112	€,	7.668	€	i	10.224	€.	

El	2106	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	ha	volgut	donar	impuls	a	les	ajudes	econòmiques	i	ha	
editat	 un	 díptic	 per	 difondre	 entre	 el	 personal	 que	 atén	 dones	 susceptibles	 de	 poder	
obtenir	l’ajuda.	A	més,	ara	tota	la	informació	ja	és	accessible	des	de	la	Seu	electrònica	del	
Consell	de	Mallorca.	
 
 

	
	
	
	
	



	
	
	

RESUM ESTADÍSTIC DE LES AJUDES  

Sol∙licituds 

L’any	2016	s’han	rebut	un	total	de	22	sol·licituds,	un	39,5	%		menys	que	l’any	anterior.	

	

	

	

	

	

 
 
(*) Inclou totes les sol∙licituds del 2015 i les que tenen inici de tramitació el 2014 però es resolen el 2016. 

 

El	motiu	de	denegació	de	l’ajuda	en	el	100	%	dels	casos	ha	estat	l’informe	del	SOIB	que	no	
determina	la	no	ocupabilitat	de	la	sol·licitant.	En	un	cas	ha	coincidit	l’informe	del	SOIB	i,	a	
més,	la	incompatibilitat	amb	la	RAI.	

Quant	 al	 municipi	 de	 residència	 de	 les	 sol·licitants,	 la	 demanda	 s’ha	 concentrat	
majoritàriament	a	Palma.			

	

	

	

Tramitació i resolució 

de l'ajuda 
2015 2016

Ajudes sol∙licitades  38 23
Ajudes concedides (*) 22 8
Ajudes denegades (*) 22 9
En tramitació 3 6
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Perfil de les sol∙licitants 

Edat	de	les	sol·licitants	

La	franja	d’edat	majoritària	de	les	sol·licitants	se	situa	entre	els	36	i	els	45	anys,	amb	un	
39,48	%.	Enguany	s’han	incrementant	considerablement	les	dones	d’edat	avançada,	l’any	
2013	tan	sols	dues	sol·licitants	eren	majors	de	56	anys,		l’any	2014	varen	ser	sis	persones	i	
enguany	l’increment	ha	estat	notable,	amb	un	total	d’onze	dones	

	

	

Càrregues	familiars	

Un	65	%	de	les	sol·licitants	tenen	càrregues	familiars	que	poden	ser	els	propis	fills	o	filles.	

  	

	

	

	

	

	

	

	

Alcúdia 2 8,7%
Consell 1 4,3%
Inca 1 4,3%
Magaluf 1 4,3%
Marratxí 1 4,3%
Palma 15 65,2%
s'Arenal 1 4,3%
Altres 1 4,3%

Municipi de residència de les sol∙licitants 

2016

Cap  menor 8 35%
1 menor 4 17%
2 menors 6 26%
3 menors 4 17%
4  menors 1 4%

23 100%

Nombre de menors de la unitat 

de convivència 2016



	

Nacionalitat	

Analitzant	 les	 dades	 des	 de	 la	 perspectiva	 de	 la	 nacionalitat	 de	 les	 sol·licitants,	 el	
percentatge	majoritari	és	el	de	dones	espanyoles	(65	%).	

 

 

 

 

 

 

Espanyola 15

Estrangera 8

Comunitària 2 25%

Extracomunitària 6 75%

Nacionalitat de les sol∙licitants 2016

 

 

5.5. ATEMPRO.  SERVEI  TELEFÒNIC D’ATENCIÓ  I  PROTECCIÓ A  LES  VÍCTIMES 
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

El	 programa	 proporciona	 un	 terminal	 de	 telefonia	 mòbil,	 gratuït,	 a	 les	 víctimes	 de	
violència	de	gènere.	La	finalitat	és	protegir‐les	de	possibles	agressions;	garantir,	a	través	
de	 la	 telelocalització,	 una	 atenció	 immediata	 i	 adequada	 a	 les	 demandes	 d’auxili	 davant	
situacions	d’emergència;	mobilitzar	els	recursos	més	adients,	d’acord	amb	cada	situació,	i	
activar	 els	 protocols	 establerts	 que	 permeten	 avisar	 els	 recursos	 de	 protecció	 (policia,	
sanitat,	etc.	)	i,	si	cal,	també	les	persones	de	l’entorn	de	la	víctima.	

Des	de	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	del	Consell	de	Mallorca	es	fa	el	seguiment	de	totes	les	
unitats	instal·lades	en	els	municipis	i	es	comunica	a	Creu	Roja.	

La	forma	d’accés	al	programa	establerta	a	Mallorca	per	l’IMSERSO‐FEMP	és	la	següent:	

‐ Els	municipis	de	més	de	20.000	habitants	poden	adherir‐se	de	forma	directa.	
‐ Els	municipis	de	menys	de	20.000	habitants	han	de	sol·licitar	l’adhesió	al	Consell	

de	Mallorca.	 

El	Consell	de	Mallorca	va	oferir	el	programa	a	34	municipis	de	menys	de	20.000	habitants	
(Alaró,	 Alcúdia,	 Andratx,	 Artà,	 Banyalbufar,	 Binissalem,	 Búger,	 Bunyola,	 Campanet,	
Campos,	 Capdepera,	 Consell,	 Deià,	 Escorca,	 Esporles,	 Estellencs,	 Felanitx,	 Fornalutx,	
Lloseta,	Mancor	de	la	Vall,	Muro,	Pollença,	Porreres,	Puigpunyent,	sa	Pobla,	Sant	Llorenç,	
Santa	 Margalida,	 Santa	 Maria,	 Santanyí,	 Selva,	 ses	 Salines,	 Sóller,	 Son	 Servera	 i	
Valldemossa)	i	28	varen	adherir‐s’hi.	Sabem	que	hi	ha	municipis	que	ho	tramiten	a	través	
de	la	Mancomunitat.	

Argentina 1
Colombiana 1
Dominicana 1
Equatoriana 1
Espanyola 15
Marroquina 1
Polaca 1
Romanesa 1
Togolesa 1

Nacionalitat 2016
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Hi	ha	28	municipis	menors	de	20.000	habitants	que	tenen	conveni	per	gaudir	del	servei.	
D’aquests,	 11	 han	 utilitzat	 el	 servei,	 en	 canvi,	 a	 17	 municipis	 no	 ha	 estat	 necessari	 la	
instal·lació	de	cap	unitat.	

	

A	la	gràfica	es	mostra	el	percentatge	de	casos	oberts	per	municipi.	Destaca,	com	en	anys	
passats,	sa	Pobla,	amb	10	casos	oberts	durant	el	2016.			

 
 
 
 
 
 
 

 

Municipis adherits 28 60%

Municipis no adherits 19 40%

47

Conveni amb el Consell 



 
6. SENSIBILITZACIÓ 

6.1. «MALLORCA TÉ NOM DE DONA» 

Amb	 aquesta	 iniciativa	 la	 Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 vol	 impulsar	 polítiques,	 per	 tal	 de	
donar	visibilitat	a	l’aportació	de	les	dones,	sovint	menyspreada	o	oblidada,	en	els	diferents	
àmbits	socials	(ciències,	arts,	treball,	economia,	esport,	etc.)	i	sensibilitzar	la	societat	civil	i	
les	 institucions,	 reconeixent	 la	 importància	 del	 treball	 de	 les	 dones	 i	 del	 seu	 lloc	 en	 la	
societat.	 El	 que	 no	 s’anomena,	 no	 existeix.	 Aquests	 actes	 conviden	 a	 viure	 i	 a	 veure	 els	
espais	públics	des	d’una	perspectiva	no	androcèntrica.	

Per	 aconseguir	 aquests	 objectius,	 la	 Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 ha	 posat	 en	marxa	 unes	
actuacions	 amb	 el	 lema	 «Mallorca	 té	 nom	 de	 dona»,	 des	 d’on	 es	 proposen	 accions	 a	
diferents	 municipis	 de	 Mallorca;	 aquestes	 accions	 es	 dissenyen	 anualment,	 amb	 la	
col·laboració	dels	municipis	i	varen	des	d’assignar	noms	de	dones	a	carrers,	places,	camins	
i	altres	espais	públics	fins	a	elaborar	materials	divulgatius	sobre	dones	referents,	lligades	a	
la	història	i	a	la	cultura	locals	dels	municipis.	

CATALINA	HOMAR	

El	2016	s’ha	dedicat	l’any	a	la	figura	de	Catalina	Homar	Ribes	(Esporles	1869‐Valldemossa	
1905),	figura	que	s’havia	de	reivindicar,	atesa	la	manca	de	reconeixement	de	mèrits:	va	ser	
una	pagesa	mallorquina	que	es	convertí	en	la	madona	i	l’encarregada	de	la	coneguda	finca	
de	s’Estaca	de	Valldemossa,	després	que	conegués	l’arxiduc	Lluís	Salvador	el	1887,	entre	
els	quals	es	forjà	una	relació	intensa.	La	finca	destacà	per	la	producció	de	vins,	basats	en	la	
varietat	local	de	la	malvasia,	que	obtingueren	premis	a	París	i	a	Chicago.	

Amb	ella	iniciam	la	recuperació	de	dones	que	han	fet	coses	valuoses	a	la	nostra	illa,	hagin	
nascut	aquí	o	hagin	vingut	de	fora.	Amb	la	campanya	«Mallorca	té	nom	de	dona»	les	treim	
d’aquest	 oblit	 injust,	 de	 les	 interpretacions	 esbiaixades	 de	 la	 seva	 vida	 i	 de	 les	 gestes.	
Perquè	és	de	justícia,	reconeguem	el	valor	social	de	moltes	dones	valuoses.		

Accions	duites	a	terme	

Còmic: Catalina Homar. La veritable història d’una dona d’empenta 

S’ha	fet	una	obra	gràfica	(a	mode	de	còmic)	sobre	la	vida	de	Catalina	Homar,	amb	dibuixos	
de	 Flavia	 Gargiulo;	 guió	 de	 Pere	 Sancho	 de	 la	 Jordana;	 assessorament	 històric	 d’Isabel	
Peñarrubia	 i	assessorament	 lingüístic	del	Servei	de	Normalització	Lingüística	del	Consell	
de	Mallorca.	

S’ha	presentat	el	14	de	desembre	a	la	Biblioteca	Municipal	de	Valldemossa,	a	les	19	h.	

S’ha	distribuït	a:	

‐ Biblioteques	de	Mallorca:	Centre	Coordinador	de	Biblioteques	
‐ Ajuntament	 de	 Palma:	 casals	 de	 barris,	 regidoria	 de	 Cultura,	 casals	 de	 joves,	

Biblioteca	Joan	Alcover	
‐ Ajuntament	de	Calvià	
‐ Ajuntament	de	Valldemossa	
‐ IBDona	
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‐ Departaments	i	direccions	insulars	del	Consell	de	Mallorca	
‐ Raixa	
‐ Grups	polítics	
‐ Espais	de	dones	d’Inca	i	de	Manacor	
‐ UIB	
‐ El	jardí	de	les	dones	
‐ Ciutadania	

	

	

 

Ruta de senderisme: Catalina Homar 

 

 

La	 ruta	 que	 a	 partir	 d’avui	 durà	 el	 nom	 de	 Catalina	 Homar	 parteix	 del	 poble	 de	
Valldemossa	i	s’endinsa	per	la	coma	des	Cairats,	dins	la	finca	pública	de	Son	Moragues.	En	



aquesta	finca,	propietat	del	Govern	de	les	Illes	Balears,	va	fer	de	fuster	el	seu	pare,	Miquel	
Homar.	

La	ruta	s’ha	pogut	dur	a	terme	gràcies	a	la	col·laboració	amb	la	Conselleria	d’Agricultura,	
Medi	Ambient	i	Pesca.	El	Departament	de	Medi	Ambient	s’ha	encarregat	de	senyalitzar‐la.	
Té	una	longitud	d’11quilòmetres	(que	es	poden	recórrer	en	aproximadament	cinc	hores)	i	
passa	per	 les	finques	de	Son	Gual	 i	sa	Coma,	per	enmig	d’olivars.	La	fisonomia	canvia	en	
arribar	a	la	finca	de	Son	Moragues,	on	predomina	l’alzinar	i	on	hi	ha	elements	etnològics	
antics	restaurats:	una	bassa,	un	forn	de	calç	i		una	sitja	antiga	de	carboner.	

Seguint	el	camí	s’arriba	a	la	font	des	Polls	i,	un	poc	més	amunt,	al	refugi	de	Son	Moragues,	
on	es	troba	l’antic	pou	o	casa	de	neu,	situada	a	uns	800	metres	d’alçada.	A	partir	d’aquest	
punt,	 la	 ruta	 es	 converteix	 en	 camí	de	muntanya	 o	de	 ferradura	 i	 s’enlaira	per	donar	 la	
volta	pel	 camí	de	 s’Arxiduc,	on	 l’alzinar	deixa	pas	a	 la	 garriga	de	muntanya.	 Segueix	pel	
camí	de	ses	Fontanelles	i,	després,	pel	camí	de	ses	Basses,	on	es	troben	mostres	d’elements	
etnològics	construïts	per	emmagatzemar	aigua.	El	camí	de	ses	Basses	baixa,	en	marcades	
ziga‐zagues,	cap	a	Valldemossa.		

Aquesta	ruta	i	l’escultura	de	Catalina	Homar	als	jardins	de	la	Cartoixa	es	varen	inaugurar	
el	mateix	dia.		

 

 

Escultura de Catalina Homar 

Una	de	les	actuacions	que	s’han	duit	a	terme	és	l’escultura	del	bust	de	Catalina	Homar,	fet	en	
fang	 refractari,	 policromat	 parcialment,	 sobre	 una	 base	 de	 pedra	 i	 amb	 dues	 plaques	
explicatives	 de	 la	 commemoració,	 fet	 per	 una	 dona	 escultora	 vinculada	 a	 Valldemossa:	
Catalina	Sureda	

L’Ajuntament	valldemossí	proposà	 la	ubicació	de	 l’escultura,	que	es	troba	en	els	 jardins	del	
Rei	 Joan	Carles	 I	 de	Valldemossa,	 un	 lloc	 adient	 especialment	per	 l’afluència	nombrosa	de	
visitants.	

Un	 dels	 objectius	 de	 «Mallorca	 té	 nom	de	 dona»	 és	 vincular	 les	 dones	 amb	 el	 territori	 on	
varen	 viure	 i	 conviure	 amb	 la	 ciutadania	 local.	 Es	 tracta	 que	 la	 ciutadania	 contemporània	
visualitzi	les	dones	del	passat	com	a	referents	propis	i	nostrats.	Aquesta	ubicació	en	un	espai	
concret	és	compatible	amb	una	difusió	àmplia,	de	manera	que	la	 figura	de	Catalina	Homar	
sigui	alhora	percebuda	com	a	pròpia	per	a	tots	els	mallorquins	i	mallorquines.	

Per	dur	a	terme	aquesta	actuació,	s’ha	signat	un	conveni	de	col·laboració	amb	l’Ajuntament	
de	Valldemossa.	
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6.2. COMMEMORACIÓ DELS DIES INTERNACIONALS 

Dia Internacional de les Dones: 8 de març 

L’any	 1977,	 les	 Nacions	 Unides	 varen	 adoptar	 una	 resolució	 en	 la	 qual	 convidaven	 els	
països	a	dedicar	un	dia	a	 celebrar	els	drets	de	 les	dones	 i	 la	pau	 internacional.	 I	 el	8	de	
març	va	esdevenir	la	data	escollida	com	a	Dia	Internacional	de	les	Dones	a	la	gran	majoria	
dels	països.	

El	Consell	de	Mallorca,	per	commemorar	el	Dia	Internacional	de	les	Dones,	ha	organitzat	
una	sèrie	d’actes	al	voltant	del	8	de	març	en	diverses	localitats	de	Mallorca.	

Entre	 les	 activitats	 organitzades	 ha	 distribuït	 la	 banderola	 dissenyada	 per	 a	 aquesta	
commemoració	entre	els	13	municipis	que	l’han	sol·licitada.	

Les	activitats	estan	adreçades	a	tota	la	població.	

Activitats	

‐ Desplegament	 de	 la	 banderola	 i	 lectura	 del	 manifest	 proposat	 pel	 moviment	
feminista	

‐ 7	de	març,	a	 les	19	h,	a	Sa	Congregació	(sa	Pobla):	concert	Crits	de	resistència.	La	
rebel·lia	de	les	dones	a	les	cançons	i	romancers	

‐ 9	de	març,	 a	 les	 19	h,	 a	 la	 sala	 de	 plens	 de	Palau	Reial	 (Palma):	 presentació	 de	
l’inici	del	Pla	d’Igualtat	del	Consell	de	Mallorca	

‐ 10	de	març,	a	les	19	h,	al	Cine	Ciutat	(Palma):	projecció	del	documental	L’arxiduc	i	
la	pagesa,	sobre	Catalina	Homar	

‐ 10,	11	i	12	de	març:	representació	de	Teatre	de	Barra:	Un	març	de	dones	

‐ 	12	de	març:	col·laboració	en	l’acte	de	commemoració	de	«Memòria	de	les	dones»	
al	parc	de	la	Feixina	

‐ Actes	programats	als	municipis	per	la	Direcció	Insular	d’Igualtat: 

	

	

	

	

	

	

	

	

Formats
Tallers-conferències 4

Teatre 4
Concert 1

Cinefòrums 2
Cursos 2

Exposicions 0
13

Búger 1
Inca 2
Llubí 1
Llucmajor 2
Muro 1
Sa Pobla 1
Sant Llorenç 2
Santa Eugènia 1
Sineu 1
Son Servera 1

13

Municipis
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Relació	de	municipis	que	han	penjat	la	banderola	del	8	de	març:	18	

‐ Alcúdia	
‐ Algaida	
‐ Ariany	
‐ Artà	
‐ Binissalem	
‐ Búger	
‐ Capdepera	(Cala	Rajada)	
‐ Costitx	
‐ Felanitx		
‐ Manacor	
‐ Mancor	
‐ Montuïri	
‐ Petra	
‐ Porreres	
‐ Sant	Llorenç	
‐ Santa	Eugènia	
‐ Selva	
‐ Son	Servera	

	

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona 

El	25	de	novembre	va	ser	declarat	Dia	Internacional	contra	la	Violència	de	Gènere,	el	juliol	
de	 1981,	 en	 el	 context	 de	 la	 primera	 trobada	 feminista	 de	 Llatinoamèrica	 i	 del	 Carib,	
celebrada	a	Bogotà	(Colòmbia).	En	aquesta	trobada	les	dones	varen	denunciar	la	violència	
de	gènere	en	l’àmbit	domèstic	i	la	violació	i	l’assetjament	sexual	en	l’àmbit	dels	governs,	i	
hi	varen	incloure	la	tortura	i	els	abusos	que	patien	moltes	presoneres	polítiques.	El	1999	
la	 jornada	de	reivindicació	 fou	assumida	per	 l’Assemblea	General	de	 les	Nacions	Unides.	
En	 la	 Resolució	 54/134,	 el	 17	 de	 desembre	 de	 1999,	 va	 convidar	 els	 governs,	 les	
organitzacions	internacionals	i	les	organitzacions	no	governamentals	a	convocar	activitats	
dirigides	a	sensibilitzar	l’opinió	pública	sobre	el	problema	de	la	violència	contra	la	dona.	

La	Direcció	Insular	d’Igualtat	del	Consell	de	Mallorca,	entre	els	actes	de	la	campanya	del	25	
de	novembre,	Dia	Internacional	per	a	l’Eliminació	de	la	Violència	contra	la	Dona,	organitza	
un	seguit	d’accions	en	coordinació	amb	els	ajuntaments	de	Mallorca.	
	
Objectius	de	la	campanya	

1. Commemorar	el	25	de	novembre,	Dia	Internacional	per	a	l’Eliminació	de	la	Violència	
contra	la	Dona	

2. Sensibilitzar	la	ciutadania	contra	la	violència	masclista	

Actes	entorn	el	25	de	novembre	

‐ Publicació	 de	 la	 informació	 al	 web	 del	 Consell:	 apartat	 destacat	 vinculat	 a	 una	
secció	

‐ Banderola	per	penjar	als	edificis	dels	ajuntaments	i	del	Consell	de	Mallorca:	



Banderoles	als	edificis	del	Consell:	7	

Banderoles	als	ajuntaments:	30	

‐ Il·luminació	 del	 21	 al	 27	 de	 novembre	 de	 l’edifici	 de	 Palau	 Reial	 del	 Consell	 de	
Mallorca	

‐ Difusió	a	través	de	les	xarxes	socials:	Twitter	amb	l’etiqueta:	#25NmasclismeNo	i	
la	foto	de	la	banderola	

‐ Difusió	de	les	activitats	al	Facebook	del	Consell	de	Mallorca	

‐ Reactivació	del	vídeo	Violències	del	Consell	de	Mallorca,	fet	el	2015	(web	del	CIM	i	
ajuntaments)	

‐ Lectura	del	manifest	institucional	proposat	pel	moviment	feminista	(proposta	del	
manifest	als	municipis)	

‐ Proposta	al	personal	del	Departament	de	Participació	i	Presidència	de	posar	el	logo	
del	Pacte	al	peu	dels	correus	electrònics	

‐ 23	de	novembre,	a	les	19.00	h,	al	Museu	del	Calçat	i	la	Pell	d’Inca	i	24	de	novembre,	
a	les	19.00	h,	conferència	«Assassinats	masclistes.	Per	què	no	quadren	les	xifres?»,	
a	 càrrec	 de	 Graciela	 Atencio,	 directora	 de	 Feminicidios.net,	 i	 d’Amelia	 Tiganus,	
activista	feminista	i	membre	de	Feminicidios.net	

‐ Exposició	 «La	 selva	 dels	 estereotips»	 a	 la	 seu	 del	 Consell:	 Palau	Reial,	 dia	 25	 de	
novembre	

‐ Aprovació	del	Consell	Executiu	i	presentació	del	Protocol	de	dol	en	cas	d’assassinat	
masclista	a	Mallorca	

‐ Actes	de	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	a	municipis:	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Municipis
Alaró 3
Alcúdia 1
Binissalem 3
Capdepera 2
Calvià 5
Capdepera 1
Costitx 1
Esporles 1
Felanitx 1
Fornalutx 1
Inca 4
Llucmajor 1
Porreres 1
Pollença 2
Manacor 3
Maria de la Salut 1
Sant Joan 1
Valldemossa 1

Formats
Tallers-conferències 5

Teatre 13
Cinefòrums 3

Cursos 7
Exposicions 3

31
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‐ Publicació	 d’un	 fulletó	 divulgatiu	 electrònic	 del	 que	 es	 fa	 als	 municipis	 (annex	
publicació	digital	25N)	

‐ Rellançament	 del	 Pacte	 ciutadà	 contra	 les	 violències	 masclistes:	 aprovació	 del	
plenari	dels	ajuntaments:	9	municipis	

‐ Difusió	del	díptic	sobre	l’ajuda	de	l’article	27	per	a	professionals	

‐ Acte	del	 26	de	novembre	 a	Alcúdia:	 commemoració	del	monòlit	dedicat	 a	Xué	S.	
Saura,	per	retre	homenatge	a	la	valentia,	al	coratge	i	a	la	fermesa	d’una	dona:	parc	
infantil	Xué	Saura,	Alcúdia	

	

	

	

	

	

	

	

	



 Relació	de	municipis	que	han	penjat	la	banderola	del	25N:	

‐ Alaró	
‐ Alcúdia	
‐ Algaida	
‐ Ariany	
‐ Artà	
‐ Binissalem	
‐ Bunyola	
‐ Calvià	
‐ Campanet	
‐ Consell	
‐ Costitx	
‐ Esporles	
‐ Felanitx	
‐ Inca	
‐ Lloseta	
‐ Maria	de	la	Salut	
‐ Pollença	
‐ Porreres	
‐ Puigpunyent	
‐ Sant	Joan	
‐ Sant	Llorenç	
‐ Santa	Margalida	
‐ Santa	Maria	del	Camí	
‐ Santanyí	
‐ Sencelles	
‐ Ses	Salines	
‐ Sóller	
‐ Son	Servera	
‐ Valldemossa	
‐ Vilafranca	de	Bonany	
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7.  FORMACIÓ 

7.1. ORGANITZACIÓ DE LES IV JORNADES DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

La	 Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 té	 entre	 els	 objectius	 impulsar	 polítiques	 d’igualtat	
d’oportunitats	en	els	diferents	municipis,	polítiques	que	tendeixen	a	eliminar	i	a	remoure	
els	obstacles	que	dificulten	 la	 integració	plena	de	 les	persones	com	a	subjectes	de	drets;	
millorar	la	comprensió	de	les	qüestions	relatives	a	la	igualtat	de	gènere	i	de	la	integració	
de	la	perspectiva	de	gènere	dins	l’àmbit	del	Consell	de	Mallorca	i	de	tots	els	ajuntaments	
de	Mallorca.	

Les	darreres	jornades	organitzades	per	l’antiga	Direcció	Insular	varen	ser	l’any	2011,	ara,	
el	2016	s’ha	volgut	donar	continuïtat,	per	això	s’han	organitzat	les	IV	Jornades	Polítiques	
d’Igualtat,	amb	el	títol:	«La	perspectiva	de	gènere	en	projectes	d’intervenció	social».			

 

 

	



Es	varen	fer	els	dies	6	i	7	d’octubre	del	2016,	l’objectiu	de	les	jornades	va	ser	proporcionar	
als	municipis	 de	 l’illa	 la	 formació	 i	 les	 eines	 pràctiques	 per	 introduir	 la	 perspectiva	 de	
gènere	en	els	programes	i	en	les	intervencions	en	el	món	social.		

Les	 jornades	 es	 dirigien	 als	 professionals	 del	 sector	 social:	 personal	 de	 serveis	 socials,	
treball	social,	educació	social,	mediació	familiar	i,	en	general,	professionals	i	entitats	dels	
serveis	socials.			

El	 programa	 de	 les	 jornades	 es	 va	 dividir	 en	 tres	 seccions	 diferents:	 ponències,	 taula	
rodona	i	tallers	participatius.	

	

Durant	 les	 jornades	 es	 va	 fer	 una	 exposició	
centrada	en	 la	 figura	de	Concepción	Arenal,	una	
escriptora	 espanyola	molt	 lligada	 al	món	 social,	
la	 primera	 en	 impulsar	 accions	 a	 la	 presó	 i	 en	
l’educació.	 Aquesta	 exposició	 consistia	 en	 una	
figura	a	mida	natural	de	Concepción	Arenal,	en	la	
qual	 hi	 apareixia	 la	 biografia,	 juntament	 amb	
tretze	cartells	amb	frases	d’ella	que	convidaven	a	
reflexionar.			

	

	

7.2. TALLERS D’APODERAMENT DE  LES DONES DEL CENTRE PENITENCIARI A 
PALMA 

La	Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 del	 Consell	 de	Mallorca	 veu	 la	 necessitat	 d’intervenir	 dins	
aquest	àmbit,	un	dels	més	marginals	de	la	nostra	societat,	per	tal	d’incentivar	la	prevenció	
de	 la	 violència	 de	 gènere,	 augmentar	 l’autoestima	 i	 dotar	 de	 recursos	 que	 millorin	 les	
capacitats	d’integració	i	de	reinserció	social	i	presenta	un	programa	d’actuacions	més	llarg	
i	 estable,	 que	 possibilita	 una	 intervenció	 i	 un	 seguiment	 constants,	 per	 tal	 d’aconseguir	
generar	l’apoderament	d’aquest	col·lectiu	tan	socialment	vulnerable.	

Aquest	projecte	es	fonamenta	en	set	tallers	destinats	a	 impulsar	 l’autoestima	i	 la	millora	
de	les	relacions	amb	una	mateixa	i	amb	les	altres	persones.	

Tallers	 que	 mitjançant	 la	 creativitat,	 la	 salut	 i	 les	 habilitats	 socials	 i	 de	 comunicació	
aporten	una	millora	substancial	del	benestar	personal	i	col·lectiu	de	les	dones.	

L’objectiu	és	donar	continuïtat	 i	sentit	al	grup	de	dones;	s’ha	 incorporat	a	cada	taller	un	
mòdul	de	caràcter	transversal	dirigit	a	aconseguir	l’autoestima	i	l’apoderament	d’aquestes	
dones.	
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QUADRE	RESUM	DELS	TALLERS	

Títol	
Núm.	de	
sessions	

Hores	
totals	

Temporalització	

Taller	d’autoestima	i	d’apoderament	
(inicial)	

10	 20		
abril‐maig:	una	sessió	de	dues	
hores/setmana	

Salut	i	autocura	+	mòdul	
d’apoderament		

7	 7	+	7		
juny‐juliol:	
set	sessions	d’una	hora	de	
durada		

Habilitats	socials	i	comunicació	+	
mòdul	d’apoderament	

4	 8	+	2	
setembre‐octubre:	
	sessions	de	dues	hores		

Resolució	de	conflictes	+	mòdul	
apoderament	

1		 4	+	2		
novembre:	una	
sessió	de	dues	hores	

Dansa	africana	i	relaxació	+	mòdul	
d’apoderament	

15	 30	+	6	
	25	d’abril,	maig	i	juny:	
sessions	de	dues	hores	

Taller	d’eines	i	d’habilitats	de	
recerca	d’ocupació	+	mòdul	
d’apoderament	

1	 2	+	2	
novembre:	
sessions	de	dues	hores	
ANUL·LAT	

Taller	d’experimentació	tèxtil	+	
mòdul	d’apoderament	

14	 40	+	2		 agost‐setembre	

	

	
	
	



7.3. GENÈRICA. ESCOLA PER A LA IGUALTAT 

La	Direcció	 Insular	 d’Igualtat	 des	 del	 2009	 desenvolupa	 un	 programa	 formatiu	 per	 a	 la	
ciutadania	 a	 través	 dels	 municipis	 de	 Mallorca,	 anomenat	 «Genèrica.	 Escola	 per	 a	 la	
igualtat».	

Genèrica	va	néixer	 com	a	 resposta	 a	 la	necessitat	de	 transmetre	què	és	 la	 igualtat	 entre	
dones	i	homes,	en	un	ventall	ampli	de	persones.	

Partia	de	la	detecció	d’una	realitat	on	el	discurs	de	la	igualtat	únicament	era	compartit	en	
espais	 reduïts,	 fora	dels	quals,	 en	moltes	ocasions,	era	 invisible.	Aquest	 fet	dificultava	el	
diàleg	 i	 la	 transversalitat	 des	 de	 la	 perspectiva	 de	 gènere.	 Per	 això,	 des	 del	 Consell	 de	
Mallorca	 es	 va	 trobar	 necessari	 impulsar	 la	 divulgació	 dels	 enfocaments	 de	 gènere,	 per	
avançar	cap	a	una	implementació	transversal	en	els	municipis	de	Mallorca.	

Amb	 la	 mirada	 posada	 en	 el	 principi	 de	 servei	 municipalista,	 el	 Consell	 dissenya	
actuacions	 per	 donar	 resposta	 a	 aquesta	 voluntat	 transformadora	 d’una	 realitat	 social	
marcada	pel	desequilibri	profund	i	per	les	desigualtats.	

Des	 dels	 inicis	 Genèrica	 ha	 evolucionat,	 s’ha	 consolidat	 com	 a	 referent	 d’escola	 per	 a	 la	
igualtat	 als	 municipis	 de	 Mallorca	 i	 s’ha	 hagut	 d’adaptar	 als	 canvis	 normatius	 i	
competencials	actuals.	

	

A. OBJECTIUS	GENERALS		

a. Donar	a	conèixer	la	coeducació	en	valors	d’igualtat	

b. Formar	en	la	prevenció	de	la	violència	

c. Potenciar	l’autoestima	de	les	dones	

d. Fomentar	el	coneixement	del	cos	de	la	dona	com	a	eina	de	lideratge	

e. Fer	activitats	culturals	per	conèixer	l’obra	de	les	dones	

f. Facilitar	 espais	 de	 reflexió	 sobre	 la	 construcció	 de	 la	 feminitat	 i	
masculinitat.	

B. OBJECTIUS	ESPECÍFICS	I	ACCIONS	

‐ Sensibilitzar	en	relació	amb	la	violència	de	gènere:	
 Educació	en	igualtat	i	prevenció	de	la	violència	de	gènere	des	de	l’àmbit	familiar	
 Tallers	d’experimentació	tèxtil	
 Monòleg	dramàtic:	X02210	TFS	
 Exposicions:	«No	tengo	dueño»	
 Curtmetratges	contra	la	violència	masclista	

‐ Facilitar	espais	de	reflexió	sobre	la	construcció	de	la	feminitat	i	masculinitat,	
per	construir	una	societat	més	justa,	fugint	dels	estereotips	de	gènere		
 Els	homes	no	ploram	i	així	ens	va	
 Exposició:	«La	selva	dels	estereotips»	
 Les	dones	tenim	raons	per	estar	dels	nirvis	
 Símptoma	Grey	
 Nimfes,	donzelles	i	mortes:	l’erotització	de	les	dones	a	la	publicitat	
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‐ Fer	activitats	culturals	per	conèixer	l’obra	de	les	dones	
 Teatre	breu:	les	dones	a	escena	
 Concert	 Veu	 de	 dones.	 Homenatge	 a	 les	 dones	 compositores	 de	 la	 música	

popular	
 Crits	de	resistència	

‐ Apoderar	les	dones	
 Entrenament	bàsic	de	la	motricitat	corporal	aplicat	als	treballs	dins	l’hoteleria.	

Treballar	sa	
 Una	passa	a	favor	teu.	Seminari	d’autoestima	per	a	dones	
 Autodefensa	per	a	al·lotes	
 Cos,	dona	i	construcció	cultural	de	gènere	
 Curs	 per	 adquirir	 eines	 de	 gestió	 i	 direcció	 d’associacions	 que	 promouen	 la	

igualtat	i	l’apoderament	de	les	dones	
 Cinefòrum:	El	secreto	del	arroz	

	

C. OFERTA	FORMATIVA	I	CULTURAL	IMPARTIDA	

	 Oferta	 Ed.
1	 Dona,	cos	i	construcció	cultural	de	gènere	 6
2	 Treballar	sa:	entrenament	bàsic	del	moviment	corporal	aplicat	als	treballs	de	neteja	 6
3	 Autodefensa	 3
4	 Símptoma	Grey	(taller/xerrada)	 5
5	 Nous	colors	per	a	Ofèlia	 1
6	 Els	homes	no	ploram	i	així	ens	va	 3
7	 Les	dones	tenim	raons	per	estar	dels	nirvis	 5
8	 Nimfes,	donzelles	i	mortes	(taller/xerrada)	 5
9	 Una	passa	a	favor	teu:	seminari	d’autoestima	per	a	dones	 6
10	 Curtmetratge	Violència	masclista	 2
11	 Curtmetratge	Luisa	no	está	en	casa	 1
12	 Cinefòrum:	El	secreto	del	arroz	 5
13	 Exposició	itinerant	«¡No	tengo	dueño!»	 3
14	 Exposició	«La	selva	dels	estereotips»	 1
15	 Educació	en	igualtat	i	prevenció	de	la	violència	de	gènere	des	de	l’àmbit	familiar	 5
16	 Eines	de	gestió	i	direcció	d’associacions	que	promouen	la	igualtat	 1
17	 Concert:	Veu	de	dones	 8
18	 Crits	de	resistència	 1
19	 Monòleg	dramàtic:	X02210	TFS	 7
20	 Teatre	de	Barra	 13

	 TOTAL	 87

	

	

	

	

	



D. RESUM	ESTADÍSTIC	

S’han	 fet	 20	 activitats	 diferents,	 repetides	 en	 municipis	 diferents,	 amb	 un	 total	 de	 76	
accions	en	tot	l’any,	i	se	n’han	anul·lat	10.	

	

	

	

	

	

	

	
	
El	motiu	pel	qual	s’han	anul·lat	és:	el	tancament	temporal	de	l’Espai	de	Dones	d’Inca:	3,	i	la	
manca	de	quòrum	per	poder	fer	l’activitat:	7	

	

	

	

 

  

	

15	municipis	han	fet	més	de	dues	accions	i	14	municipis	n’han	feta	una.	

	

	

Formats programades anul·lades
Tallers-conferències 40 5

Teatre 21 0
Concert 8 2

Cinefòrums 8 0
Cursos 6 3

Exposicions 4 0
87 10
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La	distribució	de	les	activitats	als	municipis	és	la	següent:	

La	distribució	de	les	accions	en	el	temps	coincideix	amb	la	celebració	dels	dies	
internacionals:	8	de	març	i	25	de	novembre.	

	

	

Podem	veure	l’evolució	de	Genèrica	al	llarg	dels	darrers	anys:	

	

	

	

	

	

2013 2014 2015 2016
Activitats 3 10 15 20
Municipis 6 19 32 31



	

El	2016	ha	augmentat	l’oferta	de	les	activitats	als	municipis.	

El	2016	hem	estat	presents	en	un	58	%	dels	municipis	de	Mallorca	a	través	de	l’escola.	
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8. REUNIONS DE COORDINACIÓ INTERINSTITUCIONAL 

La	 directora	 insular	 d’Igualtat	 ha	 mantingut	 reunions	 regulars	 de	 coordinació	 de	
polítiques	de	gènere	amb	les	institucions. 

        
Reunió	interinstitucional	IBdona	i	consells												Reunions	amb	IBdona	
	insulars	
	

        
Reunió	prèvia	de	traspàs	de	competències							Reunions	amb	IBdona	i		Igualtat	de		

	l’Ajuntament	Palma										
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9. PACTE EN COMÚ 

Aconseguir	 la	 igualtat	 real	 de	drets	 i	 d’oportunitats	 entre	dones	 i	 homes	només	pot	 ser	
possible	mitjançant	el	compromís	de	forces	polítiques.	Per	això,	des	de	la	Direcció	Insular	
d’Igualtat	 s’ha	 promogut	 un	 PACTE	DE	TOTS	 ELS	 GRUPS	 POLÍTICS	 d’àmbit	 insular,	 que	
recull	el	compromís	públic	amb	la	implementació	dels	acords	comuns,	per	fer	realitat	els	
objectius	 i	 el	 desenvolupament	 del	 conjunt	 d’actuacions	 que	 es	 preveuen	 en	 la	 Llei	
d’igualtat	 11/2016.	 Alhora,	 cada	 grup	 polític	 signatari	 es	 compromet	 a	 col·laborar	 amb	
totes	 les	 institucions	 i	 organitzacions	 del	 seu	 territori,	 per	 promoure	 la	 instauració	 i	 el	
manteniment	 d’una	 igualtat	 efectiva.	 Això	 implica	 planificar	 les	 polítiques	 d’igualtat,	
reforçar	 l’existència	d’estructures	que	 les	 impulsin	 i	 coordinin,	 així	 com	 la	necessitat	 de	
disposar	de	recursos	suficients	per	desenvolupar‐les.		

Aquest	pacte	es	basa	en	quatre	línies	de	treball	i	en	els	acords:	

1. La	potenciació	de	la	transversalitat	de	gènere,	amb	14	acords	

2. La	participació	i	l’apoderament	de	les	dones,	amb	17	acords	

3. La	corresponsabilitat	i	els	usos	del	temps	cap	a	una	igualtat	real,	amb	7	acords		

4. L’erradicació	de	la	violència	masclista,	amb	7	acords	

	

 

 

 



10. PRESÈNCIA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Gener	

	

La	Direcció	Insular	d’Igualtat	s’adhereix	al	manifest	
en	contra	de	la	publicació	de	la	revista	Perlas	y	
Cuevas.	

Web	del	Consell	
Mallorca	

	

Gener	 «El	primer	Espai	de	Dones	tendrá	vocación	
comarcal»	

Diario	de	Mallorca	

Febrer	 El	Consell	de	Mallorca	farà	nou	tallers	per	a	les	
dones	del	Centre	Penitenciari	de	Palma	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Febrer	 Declaració	institucional	contra	la	violència	de	gènere	 Web	del	Consell	
Mallorca	

Febrer	 El	Consell	de	Mallorca	iniciarà	la	campanya	
«Mallorca	té	nom	de	dona»	el	8	de	març	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Febrer	 Roda	de	premsa	de	presentació	de	la	campanya	
«Mallorca	té	nom	de	dona»	i	actes	del	8M	

Consell	de	Mallorca	

Març	 La	Direcció	Insular	d’Igualtat	inicia	aquest	vespre	les	
activitats	culturals	en	motiu	del	Dia	Internacional	de	
les	Dones	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Març	 Pla	d’Igualtat	al	Consell	de	Mallorca:	el	Consell	de	
Mallorca	presenta	el	Pla	d’Igualtat	al	personal	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Març	 Els	«Crits	de	resistència»	a	sa	Pobla	omplen	la	sala	
de	veus	femenines	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Març	 El	Consell	de	Mallorca	presenta	un	vídeo	de	lluita	
contra	la	violència	masclista	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Març	 Roda	de	premsa	de	presentació	de	l’espot	sobre	
violències	masclistes	

	

Abril	 Estudiants	de	treball	social	de	la	UIB	proposen	
parlar	d’igualtat	i	de	violència	de	gènere	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Juny	 El	Consell	aprova	el	conveni	de	col·laboració	
interinsitucional	per	crear	el	primer	Centre	
d’Informació	de	la	Dona	a	Inca	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Juny	 Jornades		per	al	personal	del	Consell	de	Mallorca		per	
aplicar	la	perspectiva	de	gènere	als	pressupostos	del	
2017	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Juliol	 El	Govern	de	les	Illes	Balears,	el	Consell	de	Mallorca	i	 Web	del	Consell	
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l’Ajuntament	d’Inca	signen	el	conveni	per	posar	en	
funcionament	l’Espai	de	Dones,	un	centre	d’igualtat	i	
assessorament	per	a	les	dones	a	la	comarca	d’Inca	

Mallorca	

Juliol	 El	Consell	i	l’Ajuntament	de	Palma	demanaran	a	
Fiscalia	que	valori	una	carta	al	director	publicada	a	
l’Última	Hora	sota	el	títol	«No	fue	agresión	machista»	
per	possible	indici	de	delicte	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Juliol	 «En	la	fiscalía»	 Última	Hora	

Juliol	 «Cort	y	el	Consell	denuncian	en	la	Fiscalía	un	posible	
delito	de	violencia	machista»	

Última	Hora	

Juliol	 «La	violencia	machista	es	un	problema	cultural	y	no	
la	suma	de	casos	aislados»	

Última	Hora	

Juliol	 «El	presidente	de	la	asociación	de	padres	separados	
denuncia	a	Nina	Parrón	y	Aligi	Molina	por	
difamación»	

Última	Hora	

Agost	 Valldemossa	s’apunta	al	projecte	«Mallorca	té	nom	
de	dona»	de	la	Direcció	Insular	d’Igualtat	del	Consell	
de	Mallorca	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Agost	 El	Consell	de	Mallorca	s’afegeix	al	minut	de	silenci	en	
record	de	Xue	Sandra	Saura	

Manacor	

Agost	 «Mallorca	le	planta	cara	a	la	violencia	sexista»	 El	Mundo	

Agost	 Setge	al	masclisme	de	festa	major	 Ara	Balears	

Agost	 Quan	el	masclisme	surt	de	festa	 Ara	Balears	

Agost	 Pancartas	contra	las	agresiones	sexistas	 Diario	de	Mallorca	

Agost	 Entrevista		 Ib3	tv	

Agost	 Entrevista		 Última	Hora	radio	

Setembre	 «Manacor	dispondrá	de	un	espacio	para	el	
asesoramiento	a	las	mujeres	del	Llevant»	

Diario	de	Mallorca	

Setembre  «Un	nuevo	espacio	para	las	mujeres	dará	servicio	a	
la	comarca	del	Llevant»	

Última	Hora	

Setembre  «Inauguran	un	centro	de	igualdad	y	asesoramiento	
para	las	mujeres»	

«Habilitan	el	Casal	Cifre	como	un	espacio	específico	
para	dar	servicios	a	las	mujeres»	

Última	Hora		

Diario	de	Mallorca	



Setembre  L’Espai	de	Dones	d’Inca	ja	està	en	actiu	 Web	del	Consell	
Mallorca	

Setembre  Un	nou	Espai	de	Dones	a	Manacor	donarà	servei	a	
tota	la	comarca	de	Llevant	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Setembre  La	titularitat	compartida	de	les	explotacions,	un	dret	
irrenunciable	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Setembre  	Període	d’inscripció	a	les	IV	Jornades	Polítiques	
d’Igualtat	del	Consell	de	Mallorca	de	dia	6	i	7	
d’octubre.	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Octubre	 Taller	per	a	preses:	desfilada	de	moda	al	Centre	
Penitenciari	de	Palma	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Octubre	 Roda	de	premsa	de	presentació	del	fulletó	i	cartell	de	
dones	rurals	

	

Novembre	 Palau	Reial	del	Consell	de	Mallorca	s’il·lumina	de	
violeta	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 21	municipis	oferiran	actes	durant	la	programació	al	
voltant	del	25N,	Dia	Internacional	per	a	l’Eliminació	
de	la	Violència	contra	la	Dona		

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 El	Consell	de	Mallorca	exhibirà	en	els	edificis	de	la	
institució	la	banderola	contra	la	violència	a	les	dones	
durant	tota	la	setmana	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 El	Consell	de	Mallorca	activa	un	protocol	de	dol	nou	
en	cas	d’assassinat	masclista	a	Mallorca	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 Parc	Xue	Saura.	El	Consell	de	Mallorca	i	l’Ajuntament	
d’Alcúdia	inauguren	un	parc	amb	el	nom	de	Xué	
Saura	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 Membres	de	Feminicidios.net	reflexionaren	ahir	a	
Inca	i	avui	a	Manacor	sobre	la	importància	que	té	
una	base	de	dades	correcta	sobre	assassinats	de	
dones	per	violència	masclista	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Novembre	 La	violencia	machista	es	la	consecuencia	de	una	
sociedad	desigual	

Última	Hora	

Novembre	 Inaugurado	en	Alcudia	un	parque	dedicado	a	Xué	
Saura	Menéndez	

Última	Hora	

Novembre	 Entrevista	 IB3	radio	
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Novembre	 Entrevista	 Última	Hora	radio	

Novembre	 El	ayuntamiento	dedica	un	parque	infantil	a	Xué	
Saura,	víctima	de	violencia	machista	

Diario	de	Mallorca	

Desembre	 Tots	els	grups	polítics	amb	representació	al	Consell	
firmen	un	Pacte	comú	per	a	una	Mallorca	en	igualtat	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Desembre  Manacor	ja	compte	amb	un	espai	de	dones	 Web	del	Consell	
Mallorca	

Desembre  La	vida	de	Catalina	Homar	en	còmic	 Web	del	Consell	
Mallorca	

Desembre  El	Consell	de	Mallorca	inaugura	un	bust	i	una	ruta	
amb	el	nom	de	Catalina	Homar	a	Valldemossa	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Desembre  El	Consell	de	Mallorca	inaugura	un	bust	i	una	ruta	
amb	el	nom	de	Catalina	Homar	a	Valldemossa	

Web	del	Consell	
Mallorca	

Desembre  Cómic	de	mujer	a	contracorriente	 Diario	de	Mallorca	

Desembre  Valldemossa	ensalza	la	figura	de	Catalina	Homar		 El	Mundo	

Desembre  Catalina	Homar,	una	ruta	con	nombre	de	mujer	 Última	Hora	

Desembre  Las	glosas	son	libres,	pero	en	un	concurso	puede	
haber	condiciones	

Última	Hora	

 


