
PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE A LES ILLES BALEARS

CENTRES 
D’ACOLLIDA



Què són els Centres d’aCollida per a dones víCtimes de violènCia de gènere? /
 Quines són les seves finalitats? / Quins programes desenvolupen?



Són centres que donen resposta a situacions de violència de gènere 
durant les 24 hores, conjugant prestacions d’allotjament i d’orientació 
psicosocial i educativa des d’un treball integral que possibiliti que la 
dona reiniciï la seva vida en un marc més favorable.

Tenen com a missió acollir i orientar de forma no permanent les dones, 
i els seus infants, que han patit violència de gènere i tenen problemes 
d’allotjament, en situació de greus conflictes convivencials o mancats 
d’un medi familiar adequat. La finalitat és promoure’n l’autonomia per-
sonal amb els recursos de suport necessaris i facilitar-los els mitjans 
que els ajudin a normalitzar la seva situació.

Mitjançant una intervenció social, psicològica i educativa integral es duen a 
terme els programes següents:

	 •	Informació,	orientació	i	assessorament
	 •	Acollida,	promoció	i	integració	
	 •	Formació
	 •	Atenció	jurídica
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S’adrecen a dones majors de 18 anys o menors emancipades, soles o amb 
infants, amb necessitats d’allotjament derivades d’haver patit una situació 
de	violència	de	gènere,	residents	o	transeünts	a	les	Illes	Balears.

Es pot accedir als centres d’acollida a través dels serveis socials 
d’atenció	 primària	 o	 d’atenció	 especialitzada,	 dels	 serveis	 específics	
d’atenció a la dona i dels serveis d’urgència: forces de seguretat, ser-
veis sanitaris...

a Qui s’adreCen?

Com s’Hi pot aCCedir?
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Casal de Ses Ufanes
•	Tel.:	971	50	51	56	Fax:	971	50	79	82	
A/e:	casalsesufanes@caritasmallorca.org

Casal de Llevant
•	Tel.:	971	82	91	57	Fax:	971	83	54	31	
A/e:	casaldellevant@caritasmallorca.org

Servei d’Acollida a Dones i Famílies (SADIF) 
•	Tel.:	971	71	94	04	Fax:	971	71	49	33	
A/e:	sadif@caritasmallorca.org

mallorCa

S’hi accedeix per mitjà del Centre Assessor de la Dona del Consell 
Insular de Menorca
•	Maó:	Tel.:	971	35	70	24	Fax:	971	35	22	51	A/e:	rmr.cass-dona@cime.es
•	Ciutadella:	Tel.:	971	38	18	77	Fax:	971	38	56	65	A/e:	cpo.cass-dona@cime.es

S’hi accedeix per mitjà de l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa
•	Eivissa:	Tel.:	97119	56	07	Fax:	971	19	56	31	
A/e:	dona@conselldeivissa.es

menorCa

eivissa
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Institut	Balear	de	la	Dona	i	Servei	de	24	hores:	
971	77	51	16	(24	hores)

Policia	Nacional:	091

Policia	Local:	092

Guàrdia	Civil:	062

Urgències: 112

Urgències	sanitàries:	061

Informació	i	assessorament	jurídic	a	dones	víctimes	
de	violència	de	gènere:	016	(24	hores)

altres telèfons d’interès 
per a la dona 

instituCions i entitats Col·laBoradores

instituCions i entitats Col·laBoradoresaltres telèfons d’interès per a la dona



altres telèfons d’interès 
per a la dona 

instituCions i entitats Col·laBoradores

instituCions i entitats Col·laBoradoresaltres telèfons d’interès per a la dona



Conselleria d’Afers Socials 
Promoció i Immigració

Pl. de la Drassana, 4 · 07012 Palma · Tel.: 971 17 74 00

http://aferssocials.caib.es
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c/ d’Aragó, 26, 1r E · 07006 Palma

Tel. 971 77 51 16 · Fax 971 77 49 38
ibdona@caib.es

http://ibdona.caib.es


