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Us presentam la tercera edició de la GUIA DE RECURSOS PER A LES DONES, després de les edicions de 2001 i de 2004.
Hem plantejat un nou format per donar-hi més continuïtat: enlloc del tipus llibre clàssic s’ha organitzat com quadern de fitxes
que podrem actualitzar cada any, la qual cosa ens obligarà a introduir-hi els canvis que s’hi hagin produït.
Va dirigida als i a les professionals responsables del treball social, de l’atenció psicològica, de salut, del món educatiu i del
camp jurídic i altres, perquè tenguin una guia útil, clara, pràctica i divulgativa que serveixi a les organitzacions socials, a les
entitats, a les organitzacions feministes i a les institucions per conèixer la xarxa de recursos a l’abast de les dones de les
nostres Illes.
L’any 2008 serà un any de canvis, en compliment de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, l’article 70 del qual estableix
que són competència dels consells insulars de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera “Les polítiques de gènere, la conciliació de vida familiar i laboral. Dona” i, per tant, s’hi transferiran bona part dels serveis d’atenció a les dones que en aquest
moment ofereix l’Institut Balear de la Dona. És una més de les raons per les quals hem triat el nou format de la GUIA, ja que
resultarà igualment útil si només s’ha de canviar una part de la fitxa corresponent.

El compromís de treballar per a la igualtat real de dones i homes ha de ser una tasca col·lectiva, des de les administracions
públiques fins al conjunt de la societat a través de les organitzacions socials, les entitats, les associacions de dones, els partits polítics i els sindicats, per aconseguir rompre els rols diferents entre dones i homes imposats per la mentalitat masclista
o patriarcal. Només amb igualtat s’aconseguirà una societat més justa, més solidària i més participativa.
L’Institut Balear de la Dona vol contribuir en aquesta tasca posant els mitjans necessaris per donar conèixer tots els recursos
que tenen al seu abast les dones a les nostres Illes.

Lila Thomàs Andreu
Directora de l’Institut Balear de la Dona

PRESENTACIÓ DE LA DIRECTORA DE L’IBD

També enguany es complirà un dels acords del Pacte de Govern d’aquesta legislatura, la Creació del Consell de Participació
de les Dones, òrgan reclamat de manera continuada per totes les organitzacions feministes i entitats socials que treballen
en el món de les dones. Una vegada creat haurà de figurar igualment com a òrgan de trobada de les associacions i l’Administració.

Algunes indicacions que us facilitaran la utilització de la GUIA:
Per cercar la informació:
Si és per temàtiques, a l’índex de la pàgina 7.
Si és pel nom del servei o entitat, a l’índex alfabètic de la pàgina 241.
La informació recollida a les fitxes està organitzada de manera que es ressalta en color només aquella referida a l’entitat.
Significació dels símbols:
		

Entitat dirigida exclusivament a dones

		

Entitat que ofereix un servei mixt

			
informació general

Àrea en què actua l’entitat

			
informació general

Àrea en què no actua l’entitat

			
Àmbit geogràfic en què actua l’entitat

Les dades s’actualitzaren el mes de juliol de 2007.
Al final de la GUIA poden trobar la Fitxa de Canvis per tal d’introduir les modificacions oportunes a la reedició del document.
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ORGANISME RESPONSABLE DE LES POLITÍQUES D’IGUALTAT
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

“L’Institut Balear de la Dona té com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries
per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i de la dona en tots els àmbits i eliminar qualsevol
forma de discriminació de la dona a les Illes Balears.”
Article 2 de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona
(publicada en el BOIB núm. 54, de 29 de d’abril)
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Institut Balear de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 51 16 • Fax 971 77 49 38
A/e ibdona@caib.es
http://ibdona.caib.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 18 h

centre d’informació
de la dona

• Elaborar directius i impulsar a les Illes Balears polítiques en relació amb la igualtat entre dones
i homes.
• Estudiar la situació de la dona a les Illes Balears.
• Emetre informes i dictàmens.
• Promoure i proposar a les administracions públiques l’execució de projectes.
• Assessorar els distints departaments del Govern de les Illes Balears i instar els consells insulars i els ajuntaments perquè facin activitats complementàries a les de l’Institut.
• Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment els dirigits
a les que tenguin especial necessitat d’ajuda.
• Dissenyar i promoure campanyes de sensibilització, promoció i difusió sobre els problemes
de la dona.
• Rebre i canalitzar les denúncies formulades en casos de discriminació de fet o de dret per
raó de sexe.
• Crear recursos, serveis i programes per a la dona. Entre d’altres:
Biblioteca i Centre de Documentació // Casal de les Dones // Casal de Ses Ufanes i Casal de
Llevant // Centre d’Informació de la Dona // Infosex // Punts d’Informació Jurídica a les Dones
// Programa de Salut Afectiva i Sexual // Servei d’Assistència Psicològica per a Dones Víctimes
Violència de Gènere // Servei per a Dones Immigrants // Servei de 24 Hores d’atenció telefònica en casos d’urgència per violència de gènere (971 77 51 16).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Notes

01 • CENTRES D’INFORMACIÓ PER A LA DONA

ANOD AL A REP ÓICAMROFNI’D SERTNEC •
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Centre d’informació de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 49 74 • Fax 971 77 45 23
A/e infordona@caib.es
http://ibdona.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 18 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Informació, orientació i assessorament, entre d’altres, sobre:

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

CENTRES D’INFORMACIÓ PER A LA DONA

• Àmbit jurídic:
• Civil: contractes d’arrendament, filiacions, herència i successions, desnonaments.
• Penal: maltractaments, abusos i agressions sexuals, altres tipus de delictes.
• Administratiu: reclamacions prèvies relatives a pensions, recursos, associacions.
• Laboral: conciliació entre la vida laboral i la familiar, acomiadaments, assetjament
psicològic a la feina, contractes, drets i deures, estrangeria, pensions.
• Família: separació, divorci, parelles estables, règim econòmic matrimonial.
• Àmbit social:
• Serveis socials: beques, acollida de dones, guarderies, prestacions econòmiques.
• Salut: planificació familiar, interrupció voluntària de l’embaràs, assistència sanitària,
psicològica, ludopaties, toxicomanies.
• Habitatge: informació sobre habitatges, lloguer jove i ajuts per a compra.
• Temps lliure: activitats vacances, voluntariat, associacions, centres culturals.
• Àmbit laboral i educatiu:
• Orientació laboral: cursos de formació, itineraris d’inserció, ofertes d’ocupació, informació sobre creació d’empreses.
• Educació: oferta educativa, beques, homologació d’estudis, educació d’adults.
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CENTRES D’INFORMACIÓ PER A LA DONA

Centre Assessor de la Dona
Adreça:

Horari:

Av. de Vives Llull, 154 • 07703 Maó
Tel. 971 35 70 24 • Fax 971 35 22 51
A/e jpl.cass-dona@cime.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h, i
dimecres, de 16 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

Informació i orientació sobre recursos socials, de salut i diferents tipus d’ajuda per a les
dones.

informació general

• Assessorament jurídic i informació general:
• D’ordre civil: separacions, divorcis, mesures de guarda i custòdia, execució de sentències, modificació de mesures...
• D’ordre penal: denúncies, ordres de protecció integral, d’allunyament, judicis ràpids...
• Assistència psicològica: suport psicològic dirigit a les dones que són o han estat víctimes
de maltractaments físics, psíquics o sexuals per recuperar-se i pal·liar-ne les conseqüències negatives mitjançant suport individual o grupal.
• Mediació en processos de separació per facilitar el mutu acord i la no utilització dels fills
i filles.
• Valoració de situacions de risc en les dones víctimes de la violència de gènere per poder
ingressar en el pis d’acollida.
• Atenció les 24 hores per a ingressos d’urgències al pis d’acollida a través dels telèfons
d’emergències.
• Prevenció: xerrades en instituts per prevenir la violència de gènere i oferir un model de
com establir relacions d’igualtat entre home i dona. Sensibilització de la població participant en xerrades, debats, etc.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular de Menorca, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centre Assessor de la Dona
Horari:

C/ de la República Argentina, 96
07760 Ciutadella
Tel. 971 38 18 77 / 971 48 02 01		
Fax 971 38 56 65
A/e cpo.cass-dona@cime.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

Informació i orientació sobre recursos socials, de salut i diferents tipus d’ajuda per a les
dones.

informació general

• Assessorament jurídic i informació general:
• D’ordre civil: separacions, divorcis, mesures de guarda i custòdia, execució de sentències, modificació de mesures...
• D’ordre penal: denúncies, ordres de protecció integral, d’allunyament, judicis ràpids...
• Assistència psicològica: suport psicològic dirigit a les dones que són o han estat víctimes
de maltractaments físics, psíquics o sexuals per recuperar-se i pal·liar-ne les conseqüències negatives mitjançant suport individual o grupal.
• Mediació en processos de separació per facilitar el mutu acord i la no utilització dels fills
i filles.
• Valoració de situacions de risc en les dones víctimes de la violència de gènere per poder
ingressar en el pis d’acollida.
• Atenció les 24 hores per a ingressos d’urgències al pis d’acollida a través dels telèfons
d’emergències.
• Prevenció: xerrades en instituts per prevenir la violència de gènere i oferir un model de
com establir relacions d’igualtat entre home i dona. Sensibilització de la població participant en xerrades, debats, etc.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular de Menorca, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

CENTRES D’INFORMACIÓ PER A LA DONA

Adreça:
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Oficina de la Dona d’Eivissa i Formentera
Adreça:

Horari:

C/ de Cosme Vidal Llàser, s/n (Cas Serra)
07800 Eivissa
Tel. 971 19 56 07 • Fax 971 19 56 31
A/e dona@cief.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament i atenció a la dona.
• Atenció i tractament psicològic a víctimes de maltractaments, violència familiar i abusos
sexuals i de parelles immerses en el cicle de la violència.
• Llars d’acollida per a dones víctimes de violència i els seus fills/es (allotjament d’emergència i de mitja estada).
• Servei de Punt de Trobada.
• Servei de Mediació Familiar.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

CENTRES D’INFORMACIÓ PER A LA DONA

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular d’Eivissa, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

02 • SERVEIS D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

ACINÒFELET ÓICNETA’D SIEVRES •
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Servei de 24 Hores
Adreça:

Horari:

Tel. 971 77 51 16

24 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Atenció social telefònica en casos d’urgència per violència de gènere, les 24 hores els
365 dies de l’any.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona, amb un conveni amb el Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i d’Assistents Socials de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

SERVEIS D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

cultura
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Serveis d’atenció telefònica
Serveis d’informació

Telèfon d’informació de l’Institut Balear de la Dona
Telèfon d’informació de l’Institut de la Dona (MTAS) (24 h)
Telèfon d’informació Dones Sordes de Institut de la Dona (MTAS)
Telèfon Rosa per a Gais i Lesbianes
Telèfon d’informació PIME
Infosex
Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)
Telèfon d’informació VIH/sida (ALAS)

971 77 51 16
900 19 10 10
900 15 21 52
900 60 16 01
900 19 00 92
901 50 01 01
900 32 13 21
971 71 55 66

Serveis d’urgència

Atenció social per violència de gènere (24 h)
Emergències per a totes les Illes (24 h)
Urgències sanitàries per a totes les Illes (24 h)
Policia Nacional (24 h)
Policia local (24 h)
Guàrdia Civil (24 h)
Telèfon de l’Esperança (24 h)
Telèfon d’emergència per a la dona que pateix maltractament
Associació Balear contra l’Anorèxia i la Bulímia (24 h)

SERVEIS D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

Nou telèfon d’atenció 24 hores: 016
Servei d’Informació i Assessorament Jurídic per a Dones Víctimes de Violència de Gènere.

971 77 51 16
112
061
091
092
062
971 46 11 12
900 10 00 09
646 42 05 15

03 • SALUT

TULAS •

30
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Unitats d’Atenció a la Dona (UAD)
Les unitats d’atenció a la dona (UAD) duen a terme una atenció integral de la dona en els temes de salut reproductiva, i ofereixen aquests serveis:
• Prevenció de càncer ginecològic (detecció de càncer de mama, d’endometri i de cèrvix).
• Atenció de l’embaràs (informació, detecció, evitació o recerca de l’embaràs).
• Informació i seguiment de mètodes anticonceptius (assessorament i derivació cap a la vasectomia i la lligadura
de trompes).
• Atenció a la dona en el climateri.
• Atenció de patologies ginecològiques.

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 9, 07004 Palma
Ctra. de Valldemosa, 61, 07010 Palma
Ptge. de l’Escollera, 7, 07012 Palma
C/ de Vicente Tofiño, 34, 07007 Palma
C/ de l’Escola Graduada, 7, 07002 Palma
Camí de Son Gotleu, s/n, 07008 Palma
C/ de Puerto Rico, s/n, 07007 Palma
C/ del Mestre Perosi, 13, 07008 Palma
C/ Matamusinos, 22, 07013 Palma
C/ de l’Emperadriu Eugènia, s/n, 07010 Palma
C/ de Valldargent, 46, 07013 Palma
C/ del General Bernat Riera, 65, 07184 Andratx
C/ de Riu Sil, 25, 07181 Santa Ponça
C/ de la Balanguera s/n, 07141 Marratxí
C/ de Terral, 37, 07600 Llucmajor
C/ de l’Hospital, 3, 07570 Artà
C/ Nou, 12, 07580 Capdepera
C/ de Simó Tort, 19, 07500 Manacor
C/ de Costa i Llobera, 1, 07250 Vilafranca
C/ del Tren s/n 07630 Campos
Ctra. de Cala Figuera, s/n, 07650 Santanyí
C/ Pg. Ramon Llull, 19, 07200 Felanitx
C/ del Cos, s/n, 07550 Son Servera

971 75 33 87
971 20 57 17
971 72 75 58
971 49 23 04
971 71 70 47
971 27 02 11
971 24 33 02
971 47 27 61
971 79 31 93
971 20 19 07
971 28 04 49
971 13 67 81
971 69 35 02
971 60 73 00
971 44 24 98
971 83 50 01
971 56 30 06
971 55 54 11
971 56 05 50
971 65 12 70
971 16 32 96
971 58 02 54
971 56 71 68

03.01

UAD Arquitecte Bennàzar
UAD Camp Rodó
UAD Casa del Mar
UAD Coll d’en Rebassa
UAD Escola Graduada
UAD Son Gotleu
UAD Emili Darder
UAD Rafal Nou
UAD Son Serra
UAD S’Escorxador
UAD Valldargent
UAD Andratx
UAD Calvià
UAD Martí Serra
UAD Trencadors
UAD Artà
UAD Capdepera
UAD Manacor
UAD Vilafranca
UAD Campos
UAD Santanyí
UAD Felanitx
UAD Son Servera

UNITATS D’ATENCIÓ A LA DONA

MALLORCA
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Unitats d’Atenció a la Dona (UAD)
MENORCA

Centre de Salut Canal Salat
Centre de Salut Dalt Sant Joan

C/ de Sant Antoni Maria Claret, s/n, 07760 Ciutadella
C/ de Fornells, 107, 07701 Maó

971 48 01 11
971 35 29 90

C/ de la Corona s/n, 07800 Eivissa
C/ d’Alacant, 33, 07820 Sant Antoni
C/ de l’Historiador Clapés, 39, 07840 Santa Eulària
C/ de Can Canto, 102 cant. 110, 07800 Eivissa

971 39 70 10
971 34 51 02
971 33 24 53
971 39 16 32

C/ de la Venda des Brolls, s/n, 07860 Formentera

971 32 12 19

EIVISSA

Centre de Salut Can Misses
Centre de Salut Sant Antoni
Centre de Salut Santa Eulària
Centre de Salut Es Viver
FORMENTERA

03.01 UNITATS

D’ATENCIÓ A LA DONA

Centre de Salut Formentera

Adreça:

Horari:

C/ de Velázquez, 7, entl. 4t
07002 Palma
Tel. i Fax 971 22 74 08
A/e dona@eulen.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i
de 16 h a 18 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

Atenció psicològica a les víctimes de violència de gènere (maltractaments físics, psíquics
i abusos sexuals)

informació general
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Servei d’Assistència Psicològica per a Dones que pateixen violència

atenció telefónica

El servei s’ofereix a Palma, Inca i Manacor.

salut
serveis socials
cases d’acollida

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Gestió: EULEN Sociosanitarios
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.02 RECURSOS

formació i treball

D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

serveis jurídics
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Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil
Adreça:

Horari:

C/ de Cosme Vidal Llàser, s/n (Cas Serra)
07800 Eivissa
Tel. 971 19 56 17 • Fax 971 19 56 31

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Atenció dels problemes de salut mental de la població d’Eivissa i Formentera menor de
18 anys.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida

03.02 RECURSOS

D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ib-Salut. Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Altres recursos d’assistència psicològica
Serveis de tractament psicològic

• Centre d’Informació de la Dona
• Centre Assessor de la Dona (Maó)
• Centre Assessor de la Dona (Ciutadella)
• Oficina de la Dona d’Eivissa i Formentera

pàg. 13
pàg. 14
pàg. 15
pàg. 16

Serveis de mediació i atenció a parelles en situació de separació o divorci

D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

pàg. 61

03.02 RECURSOS

• Programa de Mediació Familiar
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Conselleria de Salut i Consum / Secció Maternoinfantil
Adreça:

Horari:

C/ de Jesús, 40 Pavelló 2, 1r esq.
07011 Palma
Tel. 971 21 23 74 • Fax 971 21 23 94
A/e tgonzalez@dgsanita.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Assessoria a la lactància materna.
• Programa de detecció neonatal de metabolopaties.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

03.03 ORIENTACIÓ

SOBRE LA MATERNITAT

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Balear d’Alletament Matern
Adreça:

Horari:

C/ de la Rosa, 3, 2n • 07003 Palma
Tel. 617 89 71 75 / 637 25 05 08		
A/e abamlactancia@hotmail.com
http://www.abamlactancia.org

dimecres de 17.30 h a 19.30 h
per concertar cites

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Ajuda i assessorament a mares i famílies i, també a professionals, sobre l’alletament
matern i temes relacionats.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.03 ORIENTACIÓ

educació

SOBRE LA MATERNITAT

formació i treball
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Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama a les Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ de Jesús, 40 Pavelló II, 1r esq.
07010 Palma
Tel. 971 21 21 10 • Fax 971 21 23 94
A/e cancerdemama@dgsanita.caib.es

atenció en oficina tècnica de dilluns a
divendres, de 8.30 h a 14.30 h
Realització de mamografies segons cita.

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama té com a objectiu reduir la mortalitat
per aquest tumor en les dones de les Illes Balears.
• Està dirigit a les dones asimptomàtiques d’entre 50 i 66 anys.
• La prova de cribatge és la mamografia bilateral en doble projecció (craniocaudal i lateral),
amb doble lectura independent per part de dos radiòlegs, cada dos anys.
• La cita per a l’exploració es rep per correu postal o bé es pot telefonar al 971 21 21 10
(Mallorca i Eivissa i Formentera) i al 971 35 10 15 (Menorca).
• Les mamografies es fan als serveis de radiologia dels hospitals del sector corresponent
(Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Inca, Mateu Orfila, Can Misses). L’organització, els
horaris i els circuits de les unitats d’exploració són independents de l’activitat de la xarxa
assistencial.
• Queda garantida l’assistència especialitzada per a confirmació diagnòstica i tractament
en els casos que sigui necessari.
• La detecció precoç permet que el tractament sigui més eficaç, menys agressiu i incrementa les possibilitats de curació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

CONTRA EL CÀNCER DE MAMA, ANTICIPAR-SE ÉS VITAL.

esports
temps lliure
voluntariat

03.04 ONCOLOGIA

Dependència administrativa:

Conselleria de Salut i Consum. El programa es desenvolupa mitjançant un protocol d’actuació
de la Direcció General de Salut Pública i Participació i el Servei Balear de la Salut (Ib-Salut).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Ciutadella, 91 • 07703 Maó
Tel. 971 35 21 56 • Fax 971 35 21 56
A/e albamenorca@hotmail.com

de dilluns a divendres, de 18 h a 20 h

33

Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama de Menorca. ALBA

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Serveis d’atenció social mitjançant una treballadora social i servei d’atenció psicològica
mitjançant una psicòloga.
• Servei de rehabilitació (gimnàs i natació) amb un fisioterapeuta.
• Grup d’autoajuda i grup de formació per al voluntariat.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.04 ONCOLOGIA

voluntariat

Dependència administrativa:

34

AUBA Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30
A/e aubamallorca@hotmail.com

dilluns, de 17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Suport emocional a les dones afectades de càncer de mama.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

03.04 ONCOLOGIA

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Sant Ignasi, 77 A • 07008 Palma
Tel. 971 24 40 00 • Fax 971 24 42 11
A/e baleares@aecc.es
http://www.todocancer.com

matins i horabaixes
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Junta de Baleares de la Asociación Española Contra el Cáncer

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació general sobre tots els aspectes del càncer, amb una especial incidència en
els aspectes preventius i en l’atenció psicosocial de la malaltia en qualsevol etapa del
tractament.
• “Mucho por vivir”: programa específic d’atenció a dones diagnosticades de càncer de
mama.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure

Junta Nacional d’AECC.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.04 ONCOLOGIA

voluntariat

Dependència administrativa:
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Altres centres de prevenció i tractament oncològic
• Unitats d’atenció a la dona

pàg. 23

Interrupció voluntària de l’embaràs

03.04 ONCOLOGIA

/ 03.05 INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBERÀS

Mallorca

Fundació Hospital
de Manacor (públic)
Hospital Son Dureta (públic)
Hospital Son Llàtzer (públic)
Centre Mèdic Aragó (privat)
Clínica EMECE (privat)

Ctra. de Manacor, s/n, 07500 Manacor
C/ d’Andrea Doria, 55, 07014 Palma
Ctra. de Manacor, km 4, 07189 Palma
C/ de Font i Monteros, 22, 07003 Palma
C/ de Capità Salom, 11, 07004 Palma

971 84 70 00
971 17 50 00
971 20 20 00
971 71 91 25
971 75 42 46

C/ de la Corona, s/n, 07800 Eivissa

971 39 70 00

Eivissa

Hospital Can Misses (públic)

Vasectomia i lligadura de trompes
Mallorca

Centres públics: les intervencions, les tramita directament el metge de capçalera
Clínica Femenia, SA (privat)
Clínica Juaneda (privat)
USP Clínica Palmaplanas (privat)
Policlínica Miramar (privat)
Clínica Rotger Sanitaria Balear,
SA (privat)
Hospital d’Alcúdia (privat)
(només vasectomia)
Hospital de Muro (privat)

C/ de Camilo José Cela, 20, 07014 Palma
C/ de Company, 20, 07014 Palma
Camí dels Reis, 308, 07010 Palma
Camí de la Vileta, 30, 07011 Palma

971 45 23 23
971 73 16 47
971 91 80 00
971 76 70 00

C/ de Santiago Rusiñol, 9, 07012 Palma

971 44 85 00

C/ de Formentera, 5, 07400 Alcúdia
C/ del Veler, s/n, 07440 Muro

971 54 73 73
971 89 19 00
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Vasectomia i lligadura de trompes

971 35 11 15
971 48 05 05

Eivissa

Centres Públics: les intervencions, les tramita directament el metge de capçalera
Policlínica Nostra Senyora
del Rosari (privat)
Via Romana, s/n, 07800 Eivissa

971 30 19 16

Reproducció humana i assistida
Mallorca

Gabinet de Fertilitat (Públic)

H. Son Dureta
C/ d’Andrea Doria, 55, 07014 Palma
Consulta de Reproducció Assistida (Públic) H. Son Llàtzer
Ctra. de Manacor, km 4, 07189 Palma
Consulta de Reproducció Assistida(Públic) H. de Manacor
Ctra. de Manacor-Alcúdia, s/n, 07500 Manacor
CEFIVBA (Privat)
Clínica Palma Planas
Camí dels Reis, s/n, 07010 Palma
IBI Inst. Balear d’Infertilitat (Privat)
C/ d’Antoni Villalonga, s/n, Son Moix, 07011 Palma

971 17 50 77
871 20 20 00
971 84 70 86
971 91 80 45
971 28 66 63

Menorca

Hospital Mateu Orfila (Públic)
Consultori Dr. Anglada (Privat)

Ronda de Malbúger, 1, 07703 Maó
C/ de Madrid, 12, 07760 Ciutadella

971 15 77 00
971 38 46 68

03.06 VASECTOMIA

Centres públics: les intervencions, les tramita directament el metge de capçalera
Policlínica Verge de Gràcia,
SA (privat)
Av. de Vives Llull, 6, 07703 Maó
Clínica Menorca (privat)
C/ del Canonge Moll, s/n, 07760 Ciutadella

I LLIGADURA DE TROMPES / 03.07 REPRODUCCIÓ HUMANA I ASSISTIDA

Menorca
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Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària
Adreça:

Horari:

Son Dureta. Ed. Maternoinfantil, 9a planta
C/ d’Andrea Doria, 55 • 07014 Palma
Tel. 971 17 52 55

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Atenció a persones de totes les edats que pateixen trastorns de la conducta alimentària
(anorèxia, bulímia, etc.), en atenció ambulatòria, hospital de dia i hospitalària.
• Assessorament a professionals dels àmbits sanitari i educacional.
La derivació s’ha de fer a través de la Unitat de Salut Mental o el metge de família.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

03.08 ANORÈXIA

I BULÍMIA

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ib-Salut. Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia de Balears
Adreça:

Horari:

C/ de la Rosa, 3, 2n • 07003 Palma
Tel. 971 71 33 11 / 646 42 05 15
Fax 971 71 33 31
A/e acabb@telefonica.net

hores establertes amb cita telefònica
prèvia

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació general.
• Assessorament a malalts i als seus familiars.
• Grups d’autoajuda amb psicòloga.
• Xerrades informatives als centres escolars per a pares i mares, professorat i alumnat.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.08 ANORÈXIA

temps lliure

I BULÍMIA

esports
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Infosex
Adreça:

Horari:

Av. d’Alemanya 13 • 07003 Palma
Tel. 901 50 01 01
A/e infosex@caib.es
http://infosex.caib.es

de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h, i
dimarts i dijous, de 17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament telefònic i per correu electrònic sobre sexualitat, orientació sexual, interrupció voluntària de l’embaràs, mètodes anticonceptius i salut
afectiva i sexual.
• Xerrades informatives a centres escolars, APIMA i entitats.
• Assessorament individualitzat
Infosex forma part del Programa de Salut Afectiva i Sexual de l’Institut Balear de la Dona,
que es complementa amb tallers i cursos de salut afectiva i sexual, elaboració de materials
i l’exposició EXPOSEX.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida

03.09 PROGRAMES

DE SALUT AFECTIVA I SEXUAL

serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Programa de Salut Afectiva i Sexual
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó,26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 51 16 • Fax 971 77 49 38
A/e ibdona@caib.es
http://ibdona.caib.es
http://infosex.caib.es
centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE SALUT AFECTIVA I SEXUAL

1. Infosex: Servei gratuït d’informació i orientació sexual a través del telèfon 901 500 101,
mitjançant el qual es poden plantejar dubtes i consultes que afectin la salut afectiva i
sexual.
2. Consulta electrònica: Aquest servei és complementari a l’anterior i es fa a través de correu electrònic a l’adreça infosex@caib.es. L’atenció és de 24 hores diàries.
3. Assessorament individualitzat: Implica la realització d’entrevistes personals per atendre
demandes que per la seva complexitat necessiten d’una atenció personal.
4. Elaboració de materials: L’Institut Balear de la Dona edita fullets i díptics informatius amb
l’objectiu de difondre el programa.
5. Xerrades informatives de salut afectiva i sexual a instituts i escoles: S’adreça a alumnes
de primària i secundària i a les associacions de mares i pares (AMPA) amb la sol·licitud
prèvia a Infosex: 901 500 101.
6. Formació: Tallers i cursos de salut afectiva i sexual adreçats a dones i a diferents col·
lectius.
7. Exposex: Consisteix en una exposició itinerant arreu d’escoles, instituts, centres culturals, etc., amb una guia pràctica de propostes de feina.

03.09 PROGRAMES

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Centre d’Informació Jove (CIJ)
Adreça:

Horari:

C/ de la Ferreria, 11, bxs. • 07002 Palma
Tel. 971 72 55 01 • Fax 971 42 54 75
A/e cij@a-palma.es
http://www.palmajove.es
http://cij.palmademallorca.es

de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h, i
dilluns i dimecres, de 17 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació sobre feina, cursos, estudis, beques, premis, esports, oci, temps lliure i voluntariat.
• Assessorament sobre salut, sexualitat, aspectes legals i laborals (habitatge, oposicions,
consum, associacionisme, etc.).

03.09 PROGRAMES

DE SALUT AFECTIVA I SEXUAL

SEXCONSULTA
		

informació general
atenció telefónica
salut

A/e sexconsulta@a-palma.es
http://www.sexconsulta.es

serveis socials

Sexconsulta gratuïta: servei informatiu, educatiu i preventiu sobre temes de sexualitat adreçat a joves de 15 a 35 anys en matèria de salut afectiva i sexual: mètodes anticonceptius,
primera vegada, orientació sexual, malalties de transmissió sexual, embaràs, consultes,
urgències, biblioteca especialitzada en sexualitat, etc. Servei atès per una sexoterapeuta
en què tota la informació és confidencial.
El CIJ disposa d’una biblioteca especialitzada en sexualitat, autoestima, habilitats socials,
alimentació i els seus trastorns, drogues, sectes i altres temes de salut per als joves i professionals que els vulguin gaudir.
Cada mes ofereix un taller de sexualitat i un taller d’autoestima als IES; s’atenen les demandes per ordre d’arribada.
Col·labora amb la UIB anant-hi cada dimecres d’11.30 h a 14.30 h a l’edifici mèdic de Cas
Jai.

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Regidoria d’Esports i Joventut. Ajuntament de Palma. Gestió: Institut de Treball Social i
Serveis Socials (INTRESS).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centres d’Atenció a Drogodependències
Adreça:

Horari:

C/ de Zuloaga, 2 • 07005 Palma
Tel. 971 47 30 38 • Fax 971 47 33 85
A/e pladrogues@dgsanita.caib.es
www.infodrogues.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h
Informació telefònica addicional: servei
CRIDA 902 07 57 27

CAD (CENTRE D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES)

• Són centres d’atenció a les drogodependències. Són centres de tractament ambulatòria.
• Atenen qualsevol persona, o els seus familiars, que presenti problemes relacionats amb
el consum d’alcohol i drogues, residents a la zona que correspon al centre.

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programes de tractament per abús o dependència d’opiacis, estimulants (cocaïna, drogues de síntesi), cànnabis, alcohol i altres drogues.
• Programes de reducció de danys i educació sanitària del drogodependent.
• Programes psicoeducatius per a joves consumidors.
• Programa de seguiment judicial.
• Programa de suport a institucions penitenciàries.
• Programes d’orientació familiar.
CAD I

Centres de salut de Santa Catalina, Valldargent, Casa del Mar i Escola Graduada.
C/ de Margalida Xirgú, 23, 07011 Palma
Tel. 971 28 24 05 • Fax 971 28 24 07

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

RECURSOS DE SALUT

Programes

salut

03.10 ALTRES

• Informació, atenció, orientació i assessorament en problemes relacionats amb el consum
d’alcohol i altres drogues.
• Valoració i diagnòstic de la dependència.
• Disseny i elaboració del pla terapèutic .
• Abordatge integral per l’equip multidisciplinari (metge, psicòleg i treballador social).
• Atenció individual i grupal.
• Desintoxicació i deshabituació ambulatòries.
• Derivació i coordinació amb altres recursos de la xarxa d’atenció als drogogodependents
(unitats de desintoxicació, comunitats terapèutiques...).
• Coordinació, derivació i seguiment amb altres recursos sanitaris, socials i sociosanitaris.
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Centres d’Atenció a Drogodependències
CAD II

Centres de salut de Camp Rodó, Arquitecte Bennàzar, S’Escorxador, Son Serra-la Vileta i
Son Pisà. Camí de Jesús, s/n, 07011 Palma
Tel. 971 21 23 81 • Fax 971 21 23 87
CAD III

Centres de salut de Son Cladera, el Rafal, Son Gotleu i Pere Garau
Camí de Jesús, s/n, 07011 Palma
Tel. 971 21 23 77 • Fax 971 21 23 76
CAD IV

Centres de salut de Son Ferriol, s’Arenal, Coll d’en Rebassa i Emili Darder (polígon de Llevant) Camí de Jesús, 40, 07011 Palma
Tel. 971 49 91 15 • Fax 971 49 91 54

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

CAD JOVE

Àmbit autonòmic. Camí de Jesús, s/n (recinte de l’Hospital Psiquiàtric)
Tel. 971 21 23 77 • Fax 971 21 23 76
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h
En aquest CAD també es tracten les addicions psicològiques. Dirigit a joves de 14 a 20 anys

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

03.10 ALTRES

RECURSOS DE SALUT

SIACA: Servei Integral d’Atenció a les Conductes Addictives
educació

Servei dirigit a totes les persones que pateixen un problema addictiu relacionat amb el joc,
Internet, compres, etc., i també a les famílies o persones que necessitin assessorament i
orientació en relació amb aquest tema.
Es pot accedir al servei posant-se en contacte amb el Centre Coordinador de Drogodependències:
Tel. 971 47 30 38 CRIDA: 902 07 57 27

temps lliure

Dependència administrativa:

voluntariat

Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

cultura
esports
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Altres centres d’atenció a drogodependències
CAD INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA
CAD PALMA – PERIFÈRIA

C/ de General Riera, 67 • 07011 Palma
Tel. 971 76 36 63 • Fax 971 76 39 03
Municipis: Alaró, Algaida, Andratx, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola, Consell, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llucmajor, Marratxí, Montuïri, Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa Maria del
Camí, Sencelles, Sóller i Valldemossa.
CAD INCA

Av. d’Alcúdia, 25 • 07300 Inca
Tel. 971 88 02 16 • Fax 971 50 24 07
Municipis: Alcúdia, Búger, Costitx, Escorca, Inca, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença, sa
Pobla, Santa Margalida, Selva i Sineu.
CAD MANACOR

C/ de José López, 1 • 07500 Manacor
Tel. 971 88 49 01 • Fax 971 55 47 81
Municipis: Ariany, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Petra, Porreres, Santanyí, Sant Joan, Sant Llorenç
des Cardassar, ses Salines, Son Servera i Vilafranca de Bonany

CAD CREU ROJA ILLES BALEARS

CAD SÓLLER
C/ de Joan Baptista Ensenyat, 4 •07100 Sóller
Tel. 971 63 08 45 • Fax 971 63 08 45
Municipis: Sóller, Deià

03.10 ALTRES

Av. de la Porrassa, s/n • 07181 Calvià (Magaluf)
Tel. 971 13 04 87 • Fax 971 13 01 08

RECURSOS DE SALUT

CAD MAGALUF – CALVIÀ
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Altres centres d’atenció a drogodependències
CAD AJUNTAMENT D’ANDRATX

CAD ANDRATX
C/ de Can Riera, s/n • 07150 Andratx
Tel. 971 62 80 00 / 971 13 67 81 / 971 13 67 63 • Fax 971 13 65 52
CAD CONSELL INSULAR MENORCA

CAD CIUTADELLA
C/ de la República Argentina, 94-96 • 07760 Ciutadella
Tel. 971 38 64 46 • Fax 971 38 56 65
CAD MAÓ

C/ de Josep Maria Quadrado, 15, 2n • 07720 Maó
Tel. 971 35 11 84 • Fax 971 36 91 75
CAD CONSELL INSULAR EIVISSA I FORMENTERA

03.10 ALTRES

RECURSOS DE SALUT

CAD EIVISSA
C/ de Cosme Vidal Llàser, s/n • 07800 Eivissa
Tel. 971 19 56 21 • Fax 971 19 56 31
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Associació Balear de Suport a la Fibromiàlgia. ABAF
Adreça:

Horari:

C/ Samil, 26, bxs. • 07610 Palma (Can Pastilla)
Tel. 971 26 41 79 / 971 77 55 30		
Fax 971 77 54 18
A/e fibromialgiabaleares@hotmail.com

de dilluns a divendres, de 10.30 h
a 13.30 h i de 16 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació sobre els avanços mèdics a escala mundial.
• Grups d’autoajuda per aprendre a conviure amb la malaltia.
• Informacions diverses als malalts sobre la malaltia.
• Millora dels músculs en la malaltia i poder fer feina.

informació general
atenció telefónica

Associada a la Liga Reumatológica Española (membres fundadors) i a la Coordinadora Nacional Fibromialgia (membres fundadors).
Les activitats es fan a:
Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38, bxs. • Palma
Tel. 971 77 55 30

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.10 ALTRES

cultura

RECURSOS DE SALUT

educació
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Associació Familiars Alzheimer de Mallorca. AFAM
Adreça:

Horari:

C/ de la Vinyassa, 14, bxs. • 07005 Palma
Tel. 971 77 74 04 • Fax 971 77 10 34
A/e info@afamca.org
http://www.afamca.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16.30 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament i tramitacions d’ajuts socials, suport psicològic, ajudes a domicili, teràpies
per a les persones afectades, respirs familiars, activitats d’oci i formació, sensibilització.
• Punt d’informació amb una psicòloga a Inca i a la residència de malalts d’Alzheimer del
c/ dels Oms.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

03.10 ALTRES

RECURSOS DE SALUT

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Asociación de Fibromialgia de Inca y Comarcas
Adreça:

Horari:

Pl. de l’Àngel, 2, 1r • 07300 Inca
Tel. 971 88 11 92 • Fax 971 88 65 36
A/e fibroinca@yahoo.es

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Informació als malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
• Grups d’atenció i teràpies.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.10 ALTRES

cultura

RECURSOS DE SALUT

educació
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Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears. ALAS
Adreça:

Horari:

Pl. del Cardenal Reig, 4, 1r A • 07004 Palma
Tel. 971 71 44 88 / 971 71 55 66 (tel. info.)
Fax 971 49 62 18
A/e alas@alas-baleares.com
http://www.alas-baleares.com

de dilluns a divendres, de 9 h a15 h i de
17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa primera acollida i atenció social.
• Atenció psicològica primària.
• Atenció a la infància.
• Línia d’atenció i ajuda telefònica.
• Taller de prevenció de VIH i sexe segur.
• Intervenció a la presó de Palma.
• Cursos.
• Activitats de suport per a persones afectades.
• Zerobús. Unitat mòbil de prevenció.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

03.10 ALTRES

RECURSOS DE SALUT

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Mallorquina de Salut Mental Gira-sol
Adreça:

Horari:

Pg. de Marratxí, 11 • 07008 Palma
Tel. 971 28 51 23 • Fax 971 45 27 81
A/e gira-sol@gira-sol.com
www.gira-sol.com

de dilluns a dijous, de 9 h a 17 h, i divendres, de 9 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• CLUB SOCIAL: programa d’activitats i tallers per millorar les habilitats de les persones que
tenen un malaltia mental (esport, rehabilitació cognitiva, dansateràpia, cuina, etc.).
• CENTRE ESPECIAL DE TREBALL: programa d’inserció laboral per a persones amb discapacitat per una malaltia mental, en un espai de feina “protegit”. Es treballa amb preparadors laborals i actualment es disposa d’un servei de quioscs de premsa, de jardineria,
costura, i pròximament s’obrirà un petit quiosc-bar.
• PALMA SEGLE XXI: programa d’inserció laboral en empresa ordinària per a persones amb
discapacitat. La metodologia és el treball amb suport amb la figura dels preparadors
laborals.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.10 ALTRES

cultura

RECURSOS DE SALUT

educació
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Metges del Món Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ de Ricard Ankerman, 1 B • 07006 Palma
Tel. 971 75 13 42
A/e illesbalears@medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19 h (excepte els divendres)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Metges del Món té com a compromís contribuir, d’acord amb la seva ètica de responsabilitat, a
universalitzar els valors de la medicina humanitària. Treballa tant en el camp de la cooperació
internacional com amb els col·lectius d’exclusió social.
L’accés a la salut és un dret de totes les persones, independentment del seu lloc de naixença, la
seva condició social, sexual o la seva religió. Des de l’Àrea d’Inclusió Social, es duen a terme les
intervencions següents: atenció sanitària i social, reducció de danys, promoció de la salut, defensa
dels drets humans, sensibilització social i denúncia.

03.10 ALTRES

RECURSOS DE SALUT

• Població objecte de la intervenció:
Persones que exerceixen la prostitució.
Persones immigrades sense recursos.
Persones usuàries de drogues injectades.
Persones en situació de vulnerabilitat social.
Professionals i voluntaris relacionats amb l’exclusió social.
Població en general.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

Les intervencions es concreten en diferents programes:
Programa de reducció de danys amb persones usuàries de drogues injectades.
Programa d’atenció sociosanitària a persones que exerceixen la prostitució (CASSPEP).
Projecte “Dones del món”. Circuit d’atenció social a la dona immigrant en risc d’exclusió social.
Programes de sensibilització.

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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ONCE Delegació Territorial de Balears
Adreça:

Horari:

C/ de Manacor, 8 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 22 • Fax 971 46 86 11
A/e mcso@once.es
http://www.unidadprogresista.org

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

La Comissió de la Dona de la Unitat Progressista forma part de la Unidad Progresista de
l’ONCE, que te com a finalitat defensar els interessos dels seus socis, però no és un centre
de serveis.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

03.10 ALTRES

cultura

RECURSOS DE SALUT

educació

Notes

04 • SERVEIS SOCIALS

SLAICOS SIEVRES •

40
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Centres municipals de serveis socials dels ajuntaments de les Illes Balears
v
Mallorca
Telèfon
971 72 76 11
971 22 59 54
971 71 08 12
971 29 25 25
971 29 70 62
971 26 86 90
971 70 61 90
971 42 06 97
971 46 38 15

Fax
971 72 76 12
971 22 59 37
971 71 64 96
971 20 04 57
971 75 59 29
971 26 97 88
971 47 32 92
971 27 82 17
971 46 32 09

971 22 10 23

971 22 10 39

971 45 02 94
971 26 86 90
971 87 93 69
971 89 71 11
971 66 57 10
971 62 80 00
971 56 11 82

971 45 41 78

971 83 56 24
971 14 85 80
971 88 65 58
971 51 69 12
971 61 36 53
971 13 26 45
971 51 60 05
971 65 21 25
971 81 92 01
971 62 24 57
971 87 60 68
971 63 90 77
971 61 18 04
971 61 85 21
971 58 26 29
971 63 19 01

971 82 90 86
971 14 85 20
971 88 65 32
971 87 71 66
971 61 34 33
971 13 26 67
971 51 66 13
971 65 26 93
971 56 51 41
971 62 25 36
971 51 30 02
971 63 93 88
971 61 04 45
971 61 86 70
971 58 26 29
971 63 40 37

DE SERVEIS SOCIALS

971 51 00 01
971 54 84 01
971 12 50 44
971 13 65 52
971 83 02 77

04.01 CENTRES

Centre
Adreça
CP
Serveis Socials (Ajuntament Palma)
Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 1r
07006
			
CMSS Ciutat Antiga
C/ del Temple, 10
07002
CMSS Nord
C/ Soldado Soberats Antolí, 27
07010
CMSS Estacions
Pl. d’Espanya, s/n
07004
CMSS Litoral de Llevant
C/ de José Vargas Ponce, 24 A
07007
CMSS Est
C/ de la Mimosa, 4
07008
CMSS Llevant Nord
C/ del Pare Bayo, 17
07008
CMSS Llevant Sud
C/ de Víctor Pradera, 4
07006
CMSS Mestral
C/ de les Soltes, 4, cantonada
amb c/ de la Moruna, s/n
07013
CMSS Ponent
C/ de les Soltes, 4, cantonada
amb c/ de la Moruna, s/n
07013
Punt d’atenció SS Son Ferriol
C/ de Cabot, 3, bxs.
07198
Serveis Socials (Ajuntament d’Alaró)
Pl. del Rosari, s/n
07340
Serveis Socials (Ajuntament d’Alcúdia)
C/ d’Albellons, 9
07400
Serveis Socials (Ajuntament d’Algaida)
C/de Joan Alcover, 5-7
07210
Serveis Socials (Ajuntament d’Andratx)
Av. de la Cúria, 1
07150
Serveis Socials (Ajuntament d’Ariany)
C/ Major, 19
07529
Serveis Socials (Ajuntament d’Artà)
Crta. de Sant Salvador.
Edifici municipal Ses Escoles
07570
Serveis Socials (Ajuntament de Banyalbufar) Pl. de la Vila, 2
07191
Serveis Socials (Ajuntament de Binissalem)
C/ de la Concepció, 7
07350
Serveis Socials (Ajuntament de Búger)
Pl. de la Constitució, 1
07311
Serveis Socials (Ajuntament de Bunyola)
Pl. d’Andreu Estarellas, s/n, 2n
07110
Serveis Socials (Ajuntament de Calvià)
C/ de Tirso de Molina, 1, local 9 (Magaluf)
07181
Serveis Socials (Ajuntament de Campanet)
C/ Major, 25
07310
Serveis Socials (Ajuntament de Campos)
Pl. Major, 14
07630
Serveis Socials (Ajuntament de Capdepera)
C/ Nou, 3
07580
Serveis Socials (Ajuntament de Consell)
Pl. Major, 3
07330
Serveis Socials (Ajuntament de Costitx)
Pl. de la Mare de Déu, 15
07144
Serveis Socials (Ajuntament de Deià)
C/ del Porxo, 4
07179
Serveis Socials (Ajuntament d’Esporles)
C/ del Canonge J. Garau, 6
07190
Serveis Socials (Ajuntament d’Estellencs)
C/ de la Síquia, 4
07192
Serveis Socials (Ajuntament de Felanitx)
C/ Major, 37
07200
Serveis Socials (Ajuntament de Fornalutx)
C/ del Vicari Solivelles, 1
07109
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Centres municipals de serveis socials dels ajuntaments de les Illes Balears

04.01 CENTRES

DE SERVEIS SOCIALS

Mallorca
Serveis Socials (Ajuntament d’Inca)
Serveis Socials (Aj. de Lloret de Vista Alegre)
Serveis Socials (Ajuntament de Lloseta)
Serveis Socials (Ajuntament de Llubí)
Serveis Socials (Ajuntament de Llucmajor)
Serveis Socials (Ajuntament de Manacor)
Serveis Socials (Aj. de Mancor de la Vall)
Serveis Socials (Aj. de Maria de la Salut)
Serveis Socials (Ajuntament de Marratxí)
Serveis Socials (Ajuntament de Montuïri)
Serveis Socials (Ajuntament de Muro)
Serveis Socials (Ajuntament de Petra)
Serveis Socials (Ajuntament de Pollença)
Serveis Socials (Ajuntament de Porreres)
Serveis Socials (Ajuntament de Puigpunyent)
Serveis Socials (Ajuntament de sa Pobla)
Serveis Socials (Ajuntament de Sant Joan)
Serveis Socials (Aj. de St. Llorenç des Card.)
Serveis Socials (Aj. de Santa Eugènia)
Serveis Socials (Aj. de Santa Margalida)
Serveis Socials (Aj. Santa Maria del Camí)
Serveis Socials (Ajuntament de Santanyí)
Serveis Socials (Ajuntament de Selva)
Serveis Socials (Ajuntament de Sencelles)
Serveis Socials (Ajuntament de ses Salines)
Serveis Socials (Ajuntament de Sineu)
Serveis Socials (Ajuntament de Sóller)
Serveis Socials (Ajuntament de Son Servera)
Serveis Socials (Ajuntament de Valldemosa)
Serveis Socials (Aj. de Vilafranca de Bonany)

Av. del General Luque, 223
Costa des Pou, 3, 1r
C/ de Ramón y Cajal, 3
C/ de Sant Feliu, 13
Pl. d’Espanya, 60
C/ Major, 23
Pl. de l’Ajuntament, 1
Pl. des Pou, 13
Camí de sa Cabana, 57
Pl. Major, 1
C/ de Bernat Capó, s/n
C/ d’en Font, 1
C/ de Sant Domingo, 31
Pl. de la Vila, 17
C/ de sa Travessia, 37
C/ Curt, 4
C/ Major, 61
C/ Major, 7
Pl. de Bernat de Santa Eugènia, 7
C/ de Ponent, 10
Pl. de la Vila, 1
Pl. Major, 12 (Ajuntament)
C/ de les Escoles, 7
Pl. d’Espanya, 7
Pl. Major, 1
C/ de Sant Francesc, 10
C/ de l’Hospici, 2
Pl. de Sant Ignasi, 1
C/ de Nicolau Calafat, 4
Pl. Major, 1

07300
07518
07360
07430
07620
07500
07312
07519
07141
07230
07440
07520
07460
07260
07194
07420
07240
07530
07142
07450
07320
07650
07313
07140
07640
07510
07100
07550
07170
07250

871 91 23 71
971 52 41 89
971 51 46 02
971 52 20 02
971 66 04 93
971 84 32 30
971 50 17 76
971 52 50 02
971 79 46 43
971 64 41 25
971 53 79 91
971 83 00 00
971 53 14 30
971 64 72 21
971 14 70 75
971 54 21 18
971 52 60 03
971 83 82 02
971 14 43 97
871 85 00 22
971 14 05 85
971 65 30 02
971 87 50 42
971 87 21 65
971 64 91 17
971 52 00 27
971 63 48 36
971 56 70 02
971 61 61 75
971 83 21 06

871 91 23 82
971 52 42 65
971 51 46 02
971 52 25 28
971 66 20 81
971 55 12 03
971 88 11 94
971 52 51 94
971 60 12 28
971 64 63 10
971 86 01 78
971 83 02 62
971 53 14 30
971 16 82 65
971 61 44 11
971 54 01 89
971 52 60 03
971 83 85 44
971 14 42 17
971 52 33 98
971 14 03 37
971 16 30 07
971 87 52 69
971 87 23 16
971 64 94 54
971 85 50 63
971 63 37 22
971 56 81 01
971 61 61 75
971 83 21 08
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Centres municipals de serveis socials dels ajuntaments de les Illes Balears
Menorca
Serveis Socials (Ajuntament de Maó)
Serveis Socials (Ajuntament de Ciutadella)
Serveis Socials (Ajuntament d’Alaior)
Serveis Socials (Ajuntament des Castell)
Serveis Socials (Ajuntament de Ferreries)
Serveis Socials (Ajuntament des Mercadal)
Serveis Socials (Aj. des Migjorn Gran)
Serveis Socials (Ajuntament de Sant Lluís)

C/ de Cos de Gràcia, 28
Camí de Maó, 102 (Ca sa Milionària)
C/ de Santa Rita, 20
Pl. de l’Esplanada, 14
C/ de Sant Bartomeu, 55
C/ del Metge Camps, 18
C/ Major, 96 A
C/ de Pere Tudurí, s/n

07701
07780
07730
07720
07750
07740
07749
07710

971 35 67 00
971 48 06 04
971 37 85 23
971 36 51 93
971 37 45 51
971 37 55 42
971 37 00 75
971 15 67 92

971 35 42 04
971 48 06 47
971 37 91 63
971 36 54 12
971 15 50 15
971 37 55 42
971 37 03 72
971 15 05 63

07800
07820
07810
07830
07840

971 31 06 01
971 34 00 03
971 33 30 03
971 80 09 65
971 33 28 00

971 19 38 50
971 80 38 03
971 33 31 17
971 80 16 82
971 04 32 47

07860

971 32 12 10

971 32 10 73

Eivissa
Serveis Socials (Ajuntament d’Eivissa)
C/ de Fra Vicenç Nicolau, 7, 1r
Serveis Socials (Aj. de St. Antoni de Portmany) C/ de Cervantes, 25
Serveis Socials (Aj. de Sant Joan de Labritja) C/ d’Eivissa, s/n
Serveis Socials (Aj. de Sant Josep de sa Talaia) C/ del Consultori, 5
Serveis Socials (Aj, de Santa Eulàlia des Riu) C/ de Mariano Riquer Wallis, 4

Pl. de la Constitució, 1

04.01 CENTRES

Serveis Socials (Ajuntament de Formentera)

DE SERVEIS SOCIALS

Eivissa

60

Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Adreça:

Horari:

C/ del Baró de Pinopar, 22, 1r A • 07012 Palma
Tel. 971 78 44 17 • Fax 971 17 73 76
A/e dretsmenor@oddm.caib.es
http://oddm.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) defensa i promou els drets d’infants i
joves a les Illes Balears.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de la Cabana, 57 • 07141 Marratxí
Tel. 971 79 46 43 • Fax 971 60 12 28
A/e ssocials@ajmarratxi.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h
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Programa de Família en Risc de l’Ajuntament de Marratxí. Àrea de Serveis Socials i Família

centre d’informació
de la dona

L’Equip d’Infància i Família està format per una treballadora social, tres educadores socials
i una terapeuta.
El Programa d’Infància i Família està ubicat en el marc dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament. És l’únic municipi que té incorporat aquest programa d’intervenció
integral dirigit a famílies o persones que viuen processos de desestructuració amb dificultats en les relacions familiars. Es tracta de prevenir amb el treball social situacions de risc
social.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Marratxí.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

• Programa d’Infància i Família en Risc.
• Projectes:
Grup d’habilitats socials per a nins, dirigits per educadores.
Grup de contes infantils (terapèutic) per a nins, dirigits per educadores.
Grup de dones, dirigit per una terapeuta (amb servei de guarderia).
Suport escolar.
Atenció individualitzada.
Grup de mares joves.
Treball comunitari.
Programes PISE i ALTER, entre d’altres.

04.02 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

62

Programa per a Famílies Monoparentals
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs.
07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 • Fax 971 17 64 16
http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Programa d’atenció a famílies amb un sol progenitor responsable amb fills menors de
18 anys.

informació general

Se’ls dóna suport en la seva relació amb els serveis públics i en la tramitació de sol·licituds
i ajudes.

atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Programa de Mediació Familiar
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs.
07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 • Fax 971 17 64 28
http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa per a parelles casades o en convivència.
• Procés de resolució de conflictes entre parelles, en el qual una tercera persona imparcial,
el mediador o la mediadora, treballa per facilitar i conduir la comunicació amb la finalitat
de restablir la capacitat negociadora de les persones en conflicte.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.02 SERVEIS

serveis jurídics

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
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Programa d’Orientació Familiar
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs.
07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 • Fax 971 17 64 28
A/e http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Procés voluntari d’intervenció amb la família que pretén prevenir i atendre les problemàtiques generades pels processos de conflictivitat familiar.
• Tècniques, estratègies d’afrontament, eines educatives i orientatives, materials i documentació d’interès familiar.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Programa de Prevenció de la Violència Familiar
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs. • 07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 / 971 17 74 36		
Fax 971 17 64 16
http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de caràcter preventiu per donar suport a les famílies que presenten dinàmiques
violentes en les seves relacions i també a joves que manifesten conductes desajustades.
• Es fa una valoració diagnòstica de la situació del menor i de la família amb la finalitat
de poder orientar-los al servei més indicat i proporcionar la resposta més adequada en
cada cas.
• Es valora prèviament la situació familiar abans d’entrar al programa.
• Hi ha disponible un protocol de derivació per a professionals.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.02 SERVEIS

serveis jurídics

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
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Punt d’Informació Familiar
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs.
07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 • Fax 971 17 64 16
http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei personalitzat d’atenció i informació a les famílies per atendre cada situació
particular.
• Informació al ciutadà sobre qualsevol tema relacionat amb la família
• Facilitats per a l’accés dels ciutadans als serveis de suport per al benestar familiar.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears. Gestió: Associació Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Punt de Trobada Familiar
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Joan de la Salle, 7, bxs.
07003 Palma
Tel. 971 17 64 28 • Fax 971 17 64 16
A/e http://www.familiabalears.com

de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h,
dimecres, de 17 h a 19.30 h i dissabtes i
diumenges, de 17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Atenció a les famílies separades amb dificultats per dur a terme el règim de visites amb
els seus fills.
• Mediació i resolució de conflictes al llarg del règim de visites.
• Atenció psicològica al menor que pateix la situació conflictiva i als pares i mares.
• Derivació de les mesures que els jutges decideixen.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears. Gestió: Associació de Suport a la Infància i al seu Entorn (ABIE).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.02 SERVEIS

serveis jurídics

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
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Secció d’Infància i Família (SIF)
Adreça:

Horari:

C/ del General Riera, 113 • 07010 Palma
Tel. 971 17 36 68 / 971 17 36 69		
Fax 971 17 36 74
A/e lmadrover@conselldemallorca.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Programes de tractament psicoterapèutic de problemes de violència, maltractaments i
abusos a infants i a les seves famílies.

informació general

El Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família és l’encarregat de derivar-hi les persones usuàries

atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
Adreça:

Horari:

C/ del General Riera, 67 • 07010 Palma
Tel. 971 76 33 25 • Fax 971 76 12 31
A/e smenors@conselldemallorca.net

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Els programes de valoració no tenen obert els caps de setmana, però hi ha tres centres
d’acollida temporal que tenen obert les 24 hores al dia, tots els dies de l’any.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

• Servei d’urgències per a menors en situació de desemparament.
• Servei d’adopcions nacionals i internacionals.
• Servei d’acolliment familiar.
• Gestió de centres d’atenció residencial.
• Assumpció de mesures jurídiques (tutela, guarda, declaració de risc...).
• Servei terapèutic (SIF).

04.02 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Servei Insular de Família
Adreça:

Horari:

C/ de Ciutadella, 89 • 07701 Maó
Tel. 971 36 12 12 • Fax 971 35 00 03
A/e menors.cime@silme.es
http://www.cime.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de Protecció de Menors: protegeix i tutela els menors d’edat de situacions de risc
o desemparament, promocionant i aplicant les mesures de protecció previstes per la llei.
És l’organisme responsable de les adopcions i els acolliments.
• Intervenció i tractament familiar.
• Unitat de primera acollida, centre residencial i centre de dia.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular de Menorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei de Protecció de Menors. Centre de Serveis Socials
Adreça:

Horari:

C/ de Cosme Vidal Llàser, s/n Cas Serra
07800 Eivissa
Tel. 971 19 56 12 • Fax 971 39 90 94
A/e menors@cief.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de
8 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Protegeix els menors d’edat de situacions de risc o desemparament, proporcionant i
aplicant les mesures de protecció previstes per la llei.
• És l’organisme responsable de les adopcions i els acolliments.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular d’Eivissa.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.02 SERVEIS

serveis jurídics

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
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Servei d’Atenció Domiciliària a la Infància (SEDAI)
Adreça:

Horari:

C/ de Montevideo, 6 • 07006 Palma
Tel. 971 46 62 01 • Fax 971 46 35 58
A/e f.patronat@telefonica.net

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de “canguratge” especialitzat, d’atenció infantil domiciliària complementària a
l’escola i al temps lliure.
• Atenció al domicili de la persona cuidadora.
• Acompanyament i recollida de l’infant a l’escola i/o activitats extraescolars.
• Menjador.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.02 SERVEIS

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Palma.
Gestió: Patronat Obrer.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centre d’Orientació Familiar. Església de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ de Miquel Marquès, 7, 2n. esq.
07005 Palma
Tel. 971 46 24 12 / Tel. 680 72 85 30

dilluns i dijous, de 18 h a 20 h
Els altres dies es pot deixar un missatge al
contestador.

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament i orientació familiar: alternatives per construir una vida més harmònica.
S’ajuda a una millor adaptació a les noves circumstàncies i a una millor relació de parella.
S’ofereix també assessorament i suport després de la ruptura del matrimoni.
• Es treballa amb les persones l’abordatge de problemes, l’aclariment de situacions conflictives i la suavització de les tensions.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Delegació Diocesana de Família.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.02 SERVEIS

serveis jurídics

D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

cases d’acollida
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Servei per a Dones Immigrants
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 51 16 • Fax 971 77 49 38
A/e ibdona@caib.es
http://ibdona.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 18 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament sociolaboral per a dones immigrants.
L’atenció directa es fa de dilluns a divendres, d’11 h a 18 h, amb cita prèvia.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

04.03 SERVEIS

D’IMMIGRACIÓ

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centre d’Informació i Assessorament per a l’Immigrant
Xarxa OFIM

• Atenció i assessorament en temes d’immigració, especialment vinculats a la normativa
d’estrangeria.
• Informació, orientació i assessorament sobre els recursos del Sistema de Serveis Socials i altres sistemes de protecció: sanitari, laboral, educatiu, d’habitatge, etc.
OFIM Palma (dependent de l’Ajuntament de Palma)
C/ d’Eusebi Estada, 48, bxs. • 07004 Palma
Tel. 971 71 02 12 971 76 45 88 • Fax 971 75 41 33
Horari: de dilluns a dissabtes, de 9 h a 13 h, i dimecres i dijous, de 17a 19 h
OFIM Inca
C/ del Gral. Luque, s/n • 07300 Inca
Tel. 971 88 02 16
Horari: de dimarts a divendres, de 9 h a 14 h, i dilluns, de 9 h a 19 h
OFIM Manacor
C/ de José López, 1 • 07500 Manacor
Tel. 971 84 49 01
Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h, i dijous, de 16 h a 18.30 h
Punt d’Atenció sa Pobla
C/ Curt, 4 • 07320 sa Pobla
Tel. 971 54 21 18
Horari: divendres, de 9 h a 14 h, i dimecres, de 16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

Punt d’Atenció Calvià
C/ de Tirso Molina, 1, local 9 • 07187 Calvià (Magaluf)
Tel. 971 13 26 45
Horari: dijous, de 9 h a 13 h i de 17 h a 19 h

temps lliure

Dependència administrativa:

voluntariat

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.03 SERVEIS

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca.

D’IMMIGRACIÓ

esports
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Centre Turmeda d’Acollida
Adreça:

Horari:

Camí de la Real, 3 • 07010 Palma
Tel. 971 25 31 41 • Fax 971 75 12 08
A/e turmeda@cruzroja.es

tots els dies, de 9 h a 13.30 h i de 18 h a
21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Allotjament, promoció sociolaboral, menjador, classes d’espanyol, bugaderia, armari, articles d’higiene de primera necessitat, farmaciola, consigna, caixa forta, sala de TV i vídeo,
biblioteca, videoteca, activitats lúdiques.
• El centre disposa de 45 places en habitacions individuals i dobles.
• Servei de recepció de cartes i documentació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

04.03 SERVEIS

D’IMMIGRACIÓ

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centre Guia d’Immigrants d’UGT
Adreça:

Horari:

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 69, 5è
07004 Palma
Tel. 971 76 44 88 • Fax 971 20 40 84
A/e mbarez@baleares.ugt.org
www.ugt.es/balears

dilluns i dimecres, de 17 h a 19 h, i dijous,
de 10 h a 12 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació i assessorament a la població estrangera.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.03 SERVEIS

temps lliure

D’IMMIGRACIÓ

esports

78

Centre d’Informació per a Treballadors/es Estrangers/es (CITE)
Adreça:

Horari:

C/ de Francesc de Borja Moll, 3 • 07003 Palma
Tel. 971 72 60 60 / 971 72 49 79
Fax 971 71 96 14
A/e politica.social@ib.ccoo.es
http://www.ib.ccoo.es

de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament en matèries derivades de la legislació d’estrangeria.
• Gestió administrativa.
• Orientació, informació i assessorament en legislació laboral.
• Orientació, informació i assessorament sobre feina i formació.
• Orientació, informació i assessorament sobre serveis socials.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

04.03 SERVEIS

D’IMMIGRACIÓ

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

79

Federació d’Associació d’Immigrants a Balears. FAIB Sin Fronteras
Horari:

C/ de Joan Maura Bisbe, 31 B • 07005 Palma
Tel. 971 20 02 61 / Tel. 971 40 17 85
Fax 971 20 35 57
A/e http://www.faib.org.es
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació i assessorament jurídic i de recursos socials tant de forma personal al local,
per telèfon i en línia.
• Tallers interculturals, desenvolupament personal, excursions, sortides.
• Formació de voluntaris.
• Classes d’espanyol.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.03 SERVEIS

temps lliure

D’IMMIGRACIÓ

esports

80

Programa Immigrants. Càritas Diocesana de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ dels Socors, 20 A • 07002 Palma
Tel. 971 21 49 99 • Fax 971 21 49 98
macroproyecto@caritasmallorca.org

de dilluns a dijous, de 8 h a 15 h i de
16.30 h a 20.30 h, i divendres, de 8 h a
15 h

04.03 SERVEIS

D’IMMIGRACIÓ

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
L’objectiu general de Càritas Mallorca amb el projecte d’immigrants és millorar les condicions de vida de la població
immigrada que resideix a Mallorca, alhora que es generen oportunitats econòmiques i socials als països d’origen. Per
aquesta ambiciosa fita s’hi desenvolupen moltíssimes activitats tant amb la població immigrada que viu a Mallorca com
amb les comunitats d’origen.
Els eixos de treball són aquests:
• Activitats de ciutadania
Tallers de llengua i cultura (alfabetització en castellà i català).
Convivència intercultural (coneixement de Mallorca i de la seva cultura).
Facilitar compartir la cultura de diferents països.
Participació en activitats lúdiques ciutadanes.
Assessorament associatiu.
Assessorament jurídic sobre la Llei d’estrangeria.
• Grups de dones
Autoajuda.
Seminaris de gènere.
Prevenció de la violència domèstica.
• Activitats de desenvolupament
Orientació laboral, demanda i oferta a Palma, Llucmajor, Manacor, Llevant.
Cursos de formació (Palma, Llucmajor, Campos, Manacor, Llevant)
Cura i neteja de persones grans.
Tallers de cuina mallorquina.
Restauració.
Altres.
• Comerç just i solidari
Botigues a Palma i Cala Rajada.
• Activitat de comunicació
Sensibilització de la ciutadania entorn al fet migratori.
Materials escrits i audiovisuals.
Participació a petició d’altres entitats socials.

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Casal de Llevant
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Tel. 971 82 91 57 • Fax 971 83 54 31
A/e casaldellevant@caritasmallorca.org

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament.
• Acollida temporal, allotjament i manutenció.
• Diagnòstic per a la promoció i recuperació de les acollides.
• Intervenció psicològica, social i educativa.
• Orientació en la recerca de feina i habitatge.
• Assessorament jurídic.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona, amb un conveni amb Càritas Diocesana de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.04 SERVEIS

educació

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
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Casal Ses Ufanes
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Tel. 971 50 51 56 • Fax 971 50 79 82
A/e casalsesufanes@caritasmallorca.org

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament.
• Acollida, allotjament i manutenció.
• Diagnòstic per a la promoció i recuperació de les acollides.
• Intervenció psicològica.
• Orientació en la recerca de feina i habitatge.
• Assessorament jurídic.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

04.04 SERVEIS

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona, amb un conveni amb Càritas Diocesana de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei d’Acollida a Dones i Famílies (SADIF)
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Tel. 971 71 94 04 • Fax 971 71 49 33
A/e sadif@caritasmallorca.org

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa d’informació i orientació.
• Programa d’acollida.
• Programa de tractament, promoció i reinserció.
• Subprograma d’intervenció psicològica.
• Subprograma d’intervenció educativa i de lleure.

informació general
atenció telefónica
d’urgència
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona. Gestió: Càritas
Diocesana de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.04 SERVEIS

educació

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
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Pis d’Acollida de Menorca
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Menorca

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Acollida de dones víctimes de maltractaments i els seus fills i filles.
S’accedeix al pis a través del Centre Assessor de la Dona (horari de matí, tel. 971 35 70 24
i 971 35 23 33) o a través dels telèfons d’emergències específics mitjançant els diferents
serveis policials (Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia Civil), els jutjats de guàrdia i els
serveis sanitaris d’urgència.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

04.04 SERVEIS

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular de Menorca, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Pis d’Acollida d’Eivissa
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Eivissa
Tel. 971 19 56 07 • Fax 971 19 56 31

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• 24 places d’acollida per a dones maltractades.

informació general

S’accedeix a través de l’Oficina de la Dona d’Eivissa o a través dels telèfons d’emergències
específics mitjançant els diferents serveis policials (Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia
Civil), els jutjats de guàrdia i els serveis sanitaris d’urgència.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular d’Eivissa, amb un conveni amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes
activitats subvencionades
activitats de pagament

entitat pública
entitat privada
entitat sense ànim de lucre

04.04 SERVEIS

educació

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
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Pis Pont Nuevo Futuro
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Tel. 971 72 83 27 • Fax 971 72 83 27
A/e piso.puente@gmail.com

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament.
• Acollida.
• Suport professional.
• Capacitació personal i inserció social.

informació general
atenció telefónica

L’accés al Pis es fa per derivació del SADIF o dels centres municipals de serveis socials.

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

04.04 SERVEIS

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma, amb un conveni amb l’Asociación Nuevo Futuro.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Pis Tutelat Lausana
Adreça:

Horari:

Adreça confidencial
Tel. 971 72 27 07 • Fax 971 72 27 07
A/e casalpetit@telefonica.net

24 hores

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Acollida i allotjament per a dones que vulguin allunyar-se del context de la prostitució i
per a dones que són víctimes d’explotació sexual.
• Cobertura de necessitats bàsiques, manutenció i allotjament.
• Atenció social individualitzada, atenció psicològica i emocional.
• Foment de l’autonomia i del desenvolupament personal.
• Ampliació de la xarxa de suport familiar, social i comunitari, i promoció de processos
d’inserció laboral i social.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona i Institut Balear de l’Habitatge. Gestió: Oblates del Santíssim
Redemptor.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.04 SERVEIS

educació

D’ACOLLIDA PER A DONES

formació i treball

88

Projecte Caliu
Adreça:

Horari:

C/ 386, cantonada amb el c/ Alférez Gralla Lladó
07007 Palma
Tel. 971 73 03 35 • Fax 971 28 25 04
A/e caliu@adoratrices.org

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Pis d’acollida per a al·lotes (entre 16 i 25 anys) amb fills i sense recursos. S’ofereix:
Suport social.
Suport psicologicoafectiu.
Afavorir la maternitat.
Treballar l’autonomia personal.
Inserció sociolaboral.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

04.04 SERVEIS

D’ACOLLIDA PER A DONES

• Pis per a l’emancipació dirigit a al·lotes d’entre 16 i 25 anys (sense càrregues familiars),
que ofereix:
Suport social. Adquisició d’hàbits socials.
Suport d’habitatge.
Treballar l’autonomia personal.
Inserció sociolaboral.

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Congregació de Religioses Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Casa de Família. SAIS
Adreça:

Horari:

C/ de la Pietat, 5 • 07012 Palma
Tel. 971 71 11 42 • Fax 971 71 60 27
A/e sapiencia@conselldemallorca.net

tots els dies, de 18 h a 9 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Acollida i seguiment per un equip de professionals (psicòleg, treballador social i educador
social) amb un projecte individual d’intervenció.
• Serveis higiènics: personal i bugaderia.
• Berenar i sopar al centre.
• Atenció mèdica i medicaments.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca. Gestió: Fundació Social La
Sapiència.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.05 ALTRES

cultura

SERVEIS D’ACOLLIDA

educació

90

Servei d’Acolliment i Promoció Sociolaboral (SAPS)
Adreça:

Horari:

C/ de Joan Maragall, 31 • 07006 Palma
Tel. 971 46 66 14 • Fax 971 46 67 00
A/e saps@intress.org

24 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

El SAPS dóna allotjament a persones en risc d’exclusió social i duu a terme cinc programes:

informació general

• Programa d’Allotjament i Convivència: necessitats bàsiques fonamentals.
• Programa de Promoció Social: necessitats personals i socials que presenta. Recursos
socials complementaris.
• Programa de Promoció Laboral: possibilitats de trobar-ne, motivació, contactes amb altres recursos i serveis.
• Programa d’Informació i Assessorament.
• Programa d’Educació amb l’Oci.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

04.05 ALTRES

SERVEIS D’ACOLLIDA

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma. Gestió: Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Casa d’Acollida de Ciutadella
Adreça:

Horari:

C/ de Fivaller, 20 • 07760 Ciutadella
Tel. 971 48 11 37 • Fax 971 48 45 08
A/e ciutadella@caritasmenorca.org
http://www.caritasmenorca.org

tots els dies, de 19 h a 8 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’esmorzar i sopar, de bugaderia i d’higiene personal per a les persones internes.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Càritas de Menorca, amb un conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.05 ALTRES

cultura

SERVEIS D’ACOLLIDA

educació
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Casa d’acollida de Maó
Adreça:

Horari:

C/ dels Negres, 41 • 07702 Maó
Tel. 971 36 10 01 • Fax 971 35 37 79
http://www.caritasmenorca.org

tots els dies, de 19 h a 23 h. Per a inscripcions, de 8 h a 10 h i de 13 a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Serveis per als interns:
• Menjador.
• Bugaderia.
• Higiene personal.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

04.05 ALTRES

SERVEIS D’ACOLLIDA

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Càritas de Menorca. Bisbat de Menorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Centre d’Acollida Municipal
Adreça:

Horari:

C/ de Carles III, 27, 3r • 07800 Eivissa
Tel. 971 19 09 66 • Fax 971 31 70 66
A/e cam@provivienda.org

Tots els dies, de 18 h a 9 h (alberg)
De 9 h a 13 h (oficina)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de rentadora i dutxa.
• Servei de consigna.
• Servei de desdejuni.
• Servei d’orientació/inserció laboral.
• Servei de menjador.
• Servei d’acollida, descans/llit.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament d’Eivissa. Gestió: Provivienda.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.05 ALTRES

cultura

SERVEIS D’ACOLLIDA

educació

94

Casal Petit
Adreça:

Horari:

C/ de Can Martí Feliu, 9 A • 07002 Palma
Tel. 971 72 27 07 • Fax 971 72 27 07
A/e casalpetit@telefonica.net
http://www.telefonica.net/web/casalpetit

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19 h (excepte els divendres)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’atenció a dones afectades pel fenomen de la prostitució.
• Atenció i orientació de les seves necessitats, seguiment.
• Informació i conscienciació a la població en general de les causes, les conseqüències i
les alternatives.
• Organització d’activitats lúdiques, formatives i tallers.
• Potenciar l’aprenentatge de les llengües espanyola i catalana en les dones i els seus fills
(famílies immigrants del barri).
• Atenció psicològica.
• Servei d’acollida al Pis Tutelat Lausana.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

04.06 PROSTITUCIÓ

Dependència administrativa:

Oblates del Santíssim Redemptor.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Ricard Ankerman, 1 B • 07006 Palma
Tel. 971 75 13 42
http://www.medicosdelmundo.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19 h

95

Centre d’Atenció Sociosanitària per a Persones que Exerceixen la Prostitució (CASSPEP)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Activitats de prevenció d’infeccions de transmissió sexual (inclòs VIH/sida).
• Activitats de diagnòstic i millora del tractament de malalties o infeccions de transmissió
sexual.
• Activitats de promoció de la salut.
• Activitats de formació en educació d’iguals.
• Activitats de millora del diagnòstic social i psicològic i de suport per a la inserció sociolaboral i sanitària de les persones.
• Activitats per conèixer com interactuen els agents relacionats amb el fenomen de la
prostitució.
• Activitats d’apropament al context de les persones usuàries, a la prostitució de carrer i a
la prostitució en clubs i altres punts tancats mitjançant una unitat mòbil.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

El Centre està destinat a dones que exerceixen la prostitució o a dones immigrants en
situació d’exclusió social.

educació
cultura
esports
temps lliure

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.06 PROSTITUCIÓ

voluntariat

Dependència administrativa:

96

Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ del Comte de Sallent, 17 • 07003 Palma
C/ del Capità Salom, 85 • 07004 Palma
Tel. 971 76 40 36 • Fax 971 75 37 57
A/e tnieto@dginterior.caib.es
http://www.farib.org

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h i de
17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Treballs en benefici de la comunitat.
• Inserció laboral.
• Atenció jurídica i processal.
• Suport administratiu.
• Acord marc de col·laboració amb institucions penitenciàries.
• Protocol d’actuació amb el Tribunal Superior de Justícia de Balears.
• Convenis amb ajuntaments i entitats socials.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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ADISEB
Adreça:

Horari:

C/ de Miquel Porcel, 100 A, bxs. • 07014 Palma
Tel. 971 22 14 22 • Fax 971 22 14 22
A/e adiseb@teleline.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Els
horabaixes segons la demanda

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’atenció psicosocial individual i familiar a les mancomunitats del Raiguer, Tramuntana i Sud (Àrea de Serveis Socials).
• Espais de Dona: grups de suport per a dones a diferents municipis: Binissalem, Consell i
Felanitx (Àrea Salut i Temps Lliure).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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ADOVIMA Lluna Creixent
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 / 600 77 33 81		
971 77 54 18

dimarts i dijous de 10.30 h a 14 h i de
dilluns a divendres, de 18 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Suport a les dones víctimes de maltractament i agressions sexuals.
• Acompanyaments necessaris.
• Informació sobre recursos.
• Reivindicacions contra la desigualtat de gènere.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de la Rosa, 3, 3r (Casal Ernest Lluc)
07003 Palma
Tel. 971 71 40 87 • Fax 971 71 40 87
A/e abadim@tiscali.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h
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Associació Balear per a la Defensa de la Infància Maltractada (ABADIM)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Projecte APPI: projecte d’assessorament per a la protecció de la infància, gestionat per
psicòlegs.
• Assistència psicològica en cas de maltractament infantil.
• Assessoraments legals a la infància maltractada.
• Servei d’Assessorament i Assistència Psicològica a Menors Víctimes de Maltractament.
Telèfon de cita prèvia: 664 27 76 97.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Càritas Diocesana de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ del Seminari, 4 • 07001 Palma
Tel. 971 71 01 35 / 971 71 62 88		
Fax 971 72 49 47
A/e caritas@caritasmallorca.org
http://www.caritasmallorca.org

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa d’Atenció Primària.
• Programa de Persones Grans.
• Programa d’Immigrants.
• Programa d’Inserció i Ocupació.
• Programa de Cooperació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Grups de Dones. Càritas Diocesana de Mallorca
C/ del Seminari, 4 • 07001 Palma
Tel. 971 71 01 35 / 971 71 72 89		
Fax 971 72 49 47
A/e caritas@caritasmallorca.org

tancat juliol, agost i setembre

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

Ofereix un espai de relació interpersonal per afavorir el creixement personal de les dones
que hi participen i la millora de la seva autoestima, i ajudar a crear lligams amb el barri.

informació general

• Maitena. Grup de dones a Palma (zona centre, Soledad polígon de Llevant)
• Calendari d’oci. Grup de dones a Palma
• Grup de dones zona molinar (Platja de Palma)
• Dones immigrants llatines, a Palma
• Dones d’Àfrica a Palma
• Dones a Llucmajor
• Dones a Artà (1 grup)
• Seminaris de gènere, Cala Millor
• Prevenció de la violència domèstica, Artà i Cala Millor
• Conviure, dones del Magreb i altres països Africans a Manacor
Als grups de dones de Palma, Artà, Manacor i Cala Millor, s’hi pot accedir directament o a
través d’altres Serveis.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

RECURSOS SOCIALS

Horari:

04.07 ALTRES

Adreça:
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Programa d’Inserció i Ocupació. Càritas Diocesana de Mallorca
Horari:

Adreça:

C/ del Seminari, 4 •07001 Palma
Tel. 971 71 01 35 / 971 71 72 89		
Fax 971 72 49 47
A/e caritas@caritasmallorca.org
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

• Objectius:
Iniciar processos d’inserció amb dones que no estan preparades per incorporar-se directament al
món laboral.
Capacitar les participants en una formació específica per a una futura ocupació.
Consolidar hàbits sociolaborals i propiciar una millora de la qualitat de vida per a una inserció
integral de la persona.
• Projectes:
• Tallers de recerca de feina i borsa de feina: consisteix en la recerca activa de feina a través
d’un grup. N’hi ha a distintes barriades de Palma. S’hi accedeix a través de la treballadora social
de Càritas del barri.
• Servei d’Orientació i Acompanyament: és un servei d’orientació laboral. S’hi accedeix per mitjà
dels grups d’acció social i de la treballadora social de Càritas. Es fa a zones de la Part Forana
(Manacor, Capdepera, Llucmajor...).
• Projectes formatius, específics per a dones, amb càrrec a la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
		
“Joana Barceló”. Formació en bugaderia. Palma.
		
“Serveis de Proximitat”. Formació per a la neteja i cura de la llar. Palma.
		
“Vidauba”. Formació en treball amb corda, acabats de fusta (cordat de cadires, tamborets,
productes de diferents cordes...). Manacor.
		
“Verge de Lluc”. Formació en vases, enquadernació i reciclatge de paper. Palma (hi partici		
pen alguns homes).
• Altres projectes de formació
		
Cursos de neteja i cura de la llar.
		
Taller de recuperació de juguetes.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73
07004 Palma
Tel. 971 29 50 00 • Fax 971 75 26 89
A/e mallorca@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es

horaris diferents segons el servei
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Creu Roja Espanyola. Direcció Autonòmica d’Intervenció Social

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’assessorament per a dones treballadores del sexe en contacte tancat.
• Persones grans i discapacitades: ajuda a domicili bàsica, ajuda a domicili complementària, teleassistència, ajudes tècniques, transport adaptat, centres de dia.
• Lluita contra la pobresa: programa d’aliments, UMES (Unitat Mòbil d’Emergència Social).
• Immigrants i refugiats.
• Drogodependents: centre d’acollida i residència, reducció de danys, dispensació de metadona i unitats mòbils.
• Programa d’Atenció a la Dona Toxicòmana Embarassada.
• Programa d’Atenció a la Dona Treballadora del Sexe.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Adreça:

Horari:

C/ de Juan Ramón Jiménez, 15 A, bxs.
07008 Palma
Tel. 971 40 90 94 • Fax 971 47 70 94
A/e grec@telefonica.net
http://www.grec.org.es

de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.30 h
i de 16.30 h a 18.30 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’acompanyament per a la inserció social i laboral de persones recluses i exrecluses.
• Programes per a menors en dificultats socials.
• Gestió de serveis d’ocupació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Lluís Alemany i Pujol, 8, bxs.
07010 Palma
Tel. 971 75 25 23 • Fax 971 75 25 23
A/e camp_rodo@msn.com

de dilluns a divendres, de 10 h a14 h i de
18 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Grups terapèutics de trobada de dones i espais de mediació familiar.
• Grups terapèutics per a famílies immigrants que tenen cura dels malalts crònics.

informació general
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Grup de Trobada de Dones i Famílies del Camp Rodó. Associació de Veïns del Camp Rodó

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
Adreça:

Horari:

Rambla dels Ducs de Palma, 15, 2n 1a
07003 Palma
Tel. 971 71 50 29 • Fax 971 71 22 00
A/e intressib@intress.org
http://www.intress.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 18.30 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Gestiona serveis en les àrees següents:
• Dona: atenció psicològica i servei d’acollida (mixt).
• Infància i família: centres residencials i treball comunitari.
• Joventut: serveis d’informació i de dinamització.
• Drogues: servei de prevenció.
• Persones amb discapacitat: centre ocupacional, habitatge tutelat, treball en suport i atenció telefònica.
• Persones grans: residències, menjadors i centres de dia.
• Serveis d’ajuda a domicili.
• Rendes mínimes d’inserció: tallers ocupacionals.
• Centres d’acollida de persones transeünts.
• Sociocultura: centre social i cultural.
• Voluntariat: agència de voluntariat.
• Malats mentals: centre de dia i pisos tutelats.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Menjador d’Adults i Transeünts
Adreça:

Horari:

C/ del Patronat Obrer, 11 • 07006 Palma
Tel. 971 46 42 47 • Fax 971 77 75 06
A/e rmlleonart@conselldemallorca.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Atenció de les demandes bàsiques d’alimentació i higiene de persones sense recursos
econòmics i en situació de risc.
• Servei de menjador de 13 h a 14 h de dilluns a divendres i de 12.30h a 13h els dissabtes
i diumenges.
• Servei d’higiene personal, per a homes i dones, amb dutxes. Obertes de les 9.30h a 13h,
sense cap tipus de condicions per entrar-hi.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Menjador Social d’Inca
Adreça:

Horari:

C/ de Son Odre, 3 • 07300 Inca
Tel. 971 50 51 56 • Fax 971 50 51 56

tots els dies, de 8.30 h a 18 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Cobertura de necessitats bàsiques:
Dinar i sopar.
Menjar a domicili.
Dutxes i servei de bugaderia.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament d’Inca, amb un conveni amb Càritas de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Probens. Promoció i Benestar social
Adreça:

Horari:

C/ de Jaume I, 57 • 07300 Inca
Tel. 971 50 60 59 • Fax 971 50 60 59
A/e inca@probens.org
http://www.probens.org

matí i tarda

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• PISE i ALTER. Programes socioeducatius per a joves de 14 a 16 anys
• Espai solidari per a infants de 6 a 12 anys.
• Espai “Activa’t” per a adolescents.
• Alfabetització en castellà per a dones.
• Immobiliària social.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Càritas Diocesana de Menorca
Adreça:

Horari:

C/ de Santa Eulàlia, 83 • 07702 Maó
Tel. 971 36 10 01 • Fax 971 35 37 79
A/e caritas@caritasmenorca.org
http://www.caritasmenorca.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’Atenció Primària.
• Servei d’Orientació Laboral.
• Casa d’Acollida (homes i dones).
• Servei d’Acollida al Voluntariat.
• Projecte de Reforç Escolar.
• Taller ocupacional “Mestral”: reciclatge i reutilització de residus sòlids urbans.
• Comerç just.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat de Menorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Creu Roja Espanyola. Oficina Local de Maó
Adreça:

Horari:

C/ de Josep Anselm Clavé, 162, 1r • 07703 Maó
Tel. 971 35 63 21 • Fax 971 35 63 21
A/e nuroco@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa d’Ajuda a la Dona
Transport adaptat.
Serveis preventius.
Canvis posturals.
Repartiment de menjar.
Campanyes diverses (recollida de juguetes, estands informatius...).
Servei de suport i companyia a persones estrangeres hospitalitzades.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura
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Càritas Diocesana d’Eivissa
Adreça:

Horari:

C/ de Felip II, 16 • 07800 Eivissa
Tel. 971 31 17 62 / 971 19 23 93		
Fax 971 31 69 73

de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Acollida i atenció primària.
• Assessorament jurídic i laboral.
• Menjador social.
• Centre socioeducatiu.
• Residència per a persones grans.

informació general
atenció telefónica
salut

El Projecte de Tallers d’Inserció Sociolaboral de Càritas Diocesana d’Eivissa du a terme un
conjunt d’activitats destinades a la inserció sociolaboral de dones en situació d’exclusió social, mitjançant diverses activitats: taller de reciclatge de roba i altres, taller d’alfabetització
i cultura general, taller d’habilitats socials i sessions en grup, i sessions d’orientació laboral.
Mitjançant aquestes activitats les dones beneficiàries fan un procés de formació personal i
d’inserció al món social i laboral.

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

04.07 ALTRES

RECURSOS SOCIALS

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Bisbat d’Eivissa.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Creu Roja d’Eivissa i Formentera
Adreça:

Horari:

Av. d’Espanya, 51 • 07800 Eivissa
Tel. 971 39 03 03 • Fax 971 39 33 23
A/e eivissa@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Serveis d’informació, orientació i derivació.
• Teleassistència domiciliària.
• Cursos de formació.
• Suport educatiu a infants immigrants.
• Promoció de voluntariat.
• Serveis preventius marítims.
• Transport adaptat per a persones amb discapacitat.
• Acompanyament a persones grans.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

04.07 ALTRES

esports

RECURSOS SOCIALS

cultura

Notes
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Centre d’informació de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 49 74 • Fax 971 77 45 23
A/e infordona@caib.es
http://ibdona.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 18 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Informació, orientació i assessorament, entre d’altres, sobre:

informació general

• Àmbit laboral i educatiu:
· Orientació laboral: cursos de formació, itineraris d’inserció, ofertes d’ocupació, informació sobre
creació d’empreses.
· Educació: oferta educativa, beques, homologació d’estudis, educació de persones adultes.

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

• Àmbit social:
· Serveis socials: beques, acollida de dones, guarderies, prestacions econòmiques.
· Salut: planificació familiar, interrupció voluntària de l’embaràs, assistència sanitària, psicològica,
ludopaties, toxicomanies.
· Habitatge: informació sobre habitatges, lloguer jove i ajuts per a la compra.
· Temps lliure: activitats vacances, voluntariat, associacions, centres culturals.

atenció telefónica

05.01 OFICINES, CENTRES

• Àmbit jurídic:
· Civil: contractes d’arrendament, filiacions, herència i successions, desnonament.
· Penal: maltractaments, abusos i agressions sexuals, altres tipus de delictes.
· Administratiu: reclamacions prèvies relatives a les pensions, recursos, associacions.
· Laboral: conciliació entre la vida laboral i la familiar, acomiadaments, assetjament psicològic a la
feina, contractes, drets i deures, estrangeria, pensions.
· Família: separació, divorci, parelles estables, règim econòmic matrimonial.
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Servei d’Assistència Psicològica per a Dones que pateixen violència
Adreça:

Horari:

C/ de Velázquez, 7, entl. 4t
07002 Palma
Tel. i Fax 971 22 74 08
A/e dona@eulen.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i
de 16 h a 18 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

Atenció psicològica a les víctimes de violència de gènere (maltractaments físics, psíquics
i abusos sexuals)

informació general
atenció telefónica

El servei s’ofereix a Palma, Inca i Manacor.

05.01 OFICINES, CENTRES

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Gestió: EULEN Sociosanitarios
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte
Adreça:

Horari:

Pl. de la Drassana, 4 • 07012 Palma
Tel. 971 17 64 55 • Fax 971 17 64 80
A/e oavd@caib.es

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Atenció integral a les persones que han estat víctimes d’un delicte: informació i orientació
jurídica, assistència social i psicològica.
• Prevenció de la victimització, sensibilització i formació.

informació general
atenció telefónica

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

05.01 OFICINES, CENTRES

serveis socials

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

salut
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Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte
Mallorca

Policia Local
Jutjats
Sa Gerreria
Inca jutjats
Manacor

05.01 OFICINES, CENTRES

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

Calvià

Muro

Av. de Sant Ferran, s/n. 07013 Palma 		
Horari: DL, DX i DV, de 9.30 h a 13.30 h
Av. d’Alemanya, 5, 2n. 07003 Palma		
Horari: DL-DV, de 9 h a 14 h
Travessa d’en Ballester, 20. 07002 Palma		
Horari: DL, DX i DV, de 9.30 h a 13.30 h
C/ de la Puresa, 72. 07300 Inca			
Horari: DL i DJ, de 9 h a 14 h
C/ de Muntaner, 11. 07500 Manacor		
Horari: DL i DJ, de 9 h a 14 h
C/ d’Alacant, 36. 07180 Calvià
Horari: DL i DM, de 9 h a 14 h
DX i DJ, de 15 h a 20 h
Av. de l’Albufera, 33. 07440 Platja de Muro		
Horari: DL i DJ, de 15 h a 20 h / DM i DX, de 9 h a 14 h

Tel. 971 45 25 83
Tel. 971 71 46 68
Tel. 971 72 27 97
Tel. 971 88 41 63

centre d’informació
de la dona

Tel. 971 84 73 60

informació general

Tel. 971 00 33 00
971 13 42 91

atenció telefónica

Tel. 971 89 16 64

Menorca

salut
serveis socials
cases d’acollida

Ca sa Milionària. C. de Maó, 102. 07760 Ciutadella
Tel. 971 48 48 30
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 15 h a 20 h; dimecres, de 9 h a 14 h
Eivissa

serveis jurídics
formació i treball

Edifici Municipal de Sant Josep a Sant Jordi
C/ dels Pirineus, 7-9. 07817 Sant Jordi / Ses Salines.
Horari: dimarts i dissabte de 9 h a 14 h,
dimecres de 16 h a 21 h, dijous de 15 h a 20 h

Tel. 971 39 51 22

cultura

Formentera

C/ de Porto Saler, 21. 07860 Sant Francesc		
Horari: dilluns i dimarts, de 16 h a 20 h
dijous, de 10 h a 15 h i de 16 h a 20 h

educació

Tel. 971 32 12 10

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Menors i Família. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

Tel. 654 06 26 02

de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h,
dilluns, dimarts i dimecres, de 16.30 h a
19.30 h
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Programa Municipal d’Assistència Psicològica a Maltractadors per a l’Eradicació de la Violència de Gènere

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’atenció psicològica. Sessions individuals, d’avaluació, tractament i seguiment.

informació general
atenció telefónica

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma. Gestió: Col·legi Oficial de Psicòlegs.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

05.01 OFICINES, CENTRES

serveis socials

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

salut
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Programa de Teleassistència Mòbil per a Dones Víctimes de Violència de Gènere
Adreça:

Horari:

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73
07004 Palma
Tel. 971 29 50 00 • Fax 971 75 26 89
A/e mallorca@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

05.01 OFICINES, CENTRES

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

• Telèfon mòbil amb sistema GPS per garantir una atenció immediata i adequada davant
situacions d’emergència.
• Suport psicològic.
• Població destinatària: dones que no convisquin amb el maltractador i que tenguin concedida l’ordre d’allunyament.
• Telèfon d’urgència 24 hores: 900 22 22 92.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma. Gestió: Creu Roja.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

I SERVEIS D’AJUDA A LES VÍCTIMES

pàg. 14
pàg. 15
pàg. 16

05.01 OFICINES, CENTRES

• Centre Assessor de la Dona de Maó
• Centre Assessor de la Dona de Ciutadella
• Oficina de la Dona d’Eivissa i Formentera

123

Altres recursos d’oficines, centres i serveis d’ajuda a les víctimes
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Policia Local de Palma
Adreça:

Horari:

C/ de Son Dameto, 1 • 07013 Palma
Tel. 971 22 55 00 (ext. 2147)
Fax 971 28 40 10
A/e victimes@pol.a-palma.es
Telèfon d’urgències: 092

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Grup de violència domèstica.
• Recepció de denúncies i derivació a assistència psicològica, assistència mèdica a les
víctimes de violència domèstica, agressions sexuals i menors, assistència jurídica o assistència social.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

05.02 POLICIA

LOCAL

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei d’Atenció a la Família (SAF). Policia Nacional
Adreça:

Horari:

C/ de Ruiz de Alda, 8, 3r • 07011 Palma
Tel. 971 22 52 62 971 22 52 63		
Fax 971 28 42 40
Telèfon Urgències Policia Nacional: 091

oficina de denúncies 24 hores

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Grup d’investigació de delictes relacionats amb la família.
• Tramitació de denúncies de víctimes i testimonis.
• Derivació a l’Oficina d’Ajuda a les Víctimes del Delicte.
• Informació i derivació a altres recursos.
• Servei de teleassistència mòbil.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

Ministeri de l’Interior. Govern central.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

05.03 POLICIA

voluntariat

Dependència administrativa:

NACIONAL

temps lliure
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Equip de Dona i Menors de la Guàrdia Civil. EMUME
Adreça:

Horari:

C/ de Manuel Azaña, 10 • 07006 Palma
Tel. 971 77 42 51 • Fax 971 77 42 53
A/e ib-cmd-palmamallorca-pj@guardiacivil.org

24 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament de serveis disponibles per a víctimes de delictes.
• Tramitació de denúncies i realització dels atestats per als jutjats.
• Investigació policíaca i recollida de proves.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

05.04 GUÀRDIA

CIVIL

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de la Guàrdia Civil. Ministeri de l’Interior. Govern central.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

06 • SERVEIS JURÍDICS

SCIDÍRUJ SIEVRES •

60
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Adreça

Telèfon

Fax

Deganat

Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma

971 21 94 58

971 21 94 84

Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma

971 21 93 70
971 21 93 97
971 21 94 90

971 21 93 66
971 21 92 98
971 21 94 97

Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma

971 21 94 10
971 21 94 13
971 21 94 16
971 21 94 76

971 21 94 85
971 21 94 85
971 21 94 18
971 21 94 96

Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma
Travessa d’en Ballester, s/n • 07002 Palma

971 21 94 25
971 21 94 74

971 21 94 87
971 21 94 83

Av. d’Alemanya, 5 • 07003 Palma
Av. d’Alemanya, 5 • 07003 Palma

971 21 93 87
971 21 93 55

971 21 93 82
971 21 93 75

Pl. del Bisbe Berenguer de Palou • 07003 Palma
Travessa d’en Ballester, 20 • 07002 Palma
Av. d’Alemanya, 5 • 07003 Palma
Av. d’Alemanya, 5 • 07003 Palma

971 71 74 70
971 21 94 43
971 71 82 24
971 72 58 66

971 72 49 07
971 21 94 82
971 72 10 07
971 72 09 66

INCA

Adreça

Telèfon

Fax

Deganat
1a Instància / Inst. núm. 1
1a Instància / Inst. núm. 2
1a Instància / Inst. núm. 3
1a Instància / Inst. núm. 4
1a Instància / Inst. núm. 5
1a Instància / Inst. núm. 6

C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
C/ de la Puresa, 72 • 07300 Inca
Pl. de la Font Vella, s/n • 07300 Inca

971 50 05 04
971 50 03 60
971 50 40 50
971 50 05 79
971 88 01 19
971 88 02 43
971 50 36 59

971 50 08 32
971 88 12 76
971 88 10 06
971 88 15 17
971 50 37 12
971 88 01 49
971 50 58 60

Jutjats de família
Núm. 3
Núm. 12
Núm. 16
Jutjats socials
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Jutjats de menors
Núm. 1
Núm. 2
Violència sobre la dona
Núm. 1
Núm. 2
Fiscalia Superior
de les Illes Balears
Fiscalia de Menors
Jutjat de Guàrdia
Clínica Medicoforense

DE LES ILLES BALEARS

PALMA

06.01 JUTJATS

Jutjats de les Illes Balears
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DE LES ILLES BALEARS
06.01 JUTJATS

Jutjats de les Illes Balears
MAÓ

Adreça

Telèfon

Fax

Deganat
1a Instància / Inst. núm. 1
1a Instància / Inst. núm. 2
1a Instància / Inst. núm. 3
Fiscalia

Av. de Fort de l’Eau, 46 • 07701 Maó
Av. de Fort de l’Eau, 46 • 07701 Maó
Av. de Fort de l’Eau, 46 • 07701 Maó
Pg. Marítim, 43
Av. Fort de l’Eau, 46

971 36 31 40
971 36 31 40
971 36 27 56
971 35 75 57
971 35 24 19

971 35 26 80
971 36 32 03
971 36 48 19
971 36 31 91
971 35 02 96

CIUTADELLA

Adreça

Telèfon

Fax

1a Instància / Inst. núm. 1
1a instància / Inst. núm. 2
Social núm. 1

C/ de la Rep. Argentina, s/n • 07760 Ciutadella
C/ de la Rep. Argentina, s/n • 07760 Ciutadella
C/ del Born, 9 (edifici Correus)

971 48 12 94
971 48 29 23
971 48 01 64

971 48 06 88
971 38 56 54
971 38 55 93

EIVISSA I FORMENTERA

Adreça

Telèfon

Fax

Deganat
Instrucció núm. 1
Instrucció núm. 2
Instrucció núm. 3
Instrucció núm. 4
Primera Instància 1
Primera Instància 2
Primera Instància 3
Primera Instància 4
Jutjat Social
Fiscalia

Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
Av. d’Isidor Macabich, 4 • 07800 Eivissa
C/ de Madrid, 27
C/ de Gaspar Puig, 1, bis 1
C/ de Aragó, 67

971 31 65 56
971 31 49 62
971 31 39 13
971 31 46 62
971 31 73 72
971 31 57 46
971 31 55 18
971 31 41 61
971 31 02 62
971 31 71 81
971 39 96 00

971 31 69 25
971 19 49 97
971 19 22 56
971 19 11 21
971 19 49 96
971 91 49 17
971 19 02 78
971 19 11 87
971 19 97 29
971 19 17 00
971 39 94 72
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Punts d’Informació Jurídica a les Dones
Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 51 16 • Fax 971 77 49 38
A/e ibdona@caib.es
http://ibdona.caib.es
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i assessorament sobre dret de família, civil, penal, administratiu i
laboral.
• Punts d’atenció d’àmbit supramunicipal:
Telèfon
971 56 44 59 / 647 34 82 45
971 84 91 18 / 647 34 82 45
971 83 04 41 / 609 70 90 06
971 87 04 09 / 647 34 82 45

Horari
Divendres, de 10 h a 12.30 h
Dimecres, de 14 h a 17 h
Dilluns, de 10 h a 13 h
Dimecres, de 9.30 h a 12.30 h

971 54 91 95 / 609 70 90 06

Dijous, de 10 h a 13 h

971 53 50 37 / 609 70 90 06
971 66 04 93 / 609 70 90 06
971 63 48 36 / 609 70 90 06
647 34 82 45

Dijous, de 10 h a 13 h
Dimarts, de 9.30 h a 12.30 h

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona, amb un conveni amb el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

Dijous, de 13 h a 15 h

educació

06.02 SERVEIS

Municipi
Adreça
Capdepera
C/ del Col·legi, 18
Manacor
Pl. del Convent, s/n
Petra
C/ de l’Hospital, 28
Binissalem
C/ de l’Esc. Graduada, 13
Alcúdia
(rotatiu setmanal
amb Pollença)
Placeta dels Pins, 1
Pollença (rotatiu
setmanal
amb Alcúdia)
C/ de Guillem Cifre, 14
Llucmajor
Pl. d’Espanya, 60
Sóller
C/ de l’Hospici, 2
			

informació general
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Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària
Adreça:

Horari:

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
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, atenció i assessorament sobre consultes de naturalesa jurídica relacionades
amb la privació de llibertat i la iniciació i el seguiment d’expedients en ordre a l’execució
de les penes.
• S’adreça a persones internes del centres penitenciaris de Palma i Eivissa.
• Han de ser derivades per tercers (Pastoral Penitenciària, Jutjat de Vigilància Penitenciària…).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

06.02 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració amb un conveni amb el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei d’Atenció Social als Jutjats SASJ
Horari:

Adreça:

Plaça del Mercat, 4, 1r • 07001 Palma
Tel. 971 72 28 56 • Fax 971 72 28 56
A/e balears@iresweb.org
http://www.iresweb.org
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació i assessorament. Tractament psicosocial i ajuda en tràmits i gestions a les
persones afectades per una problemàtica judicial, penal o civil pròpies de família.
• Proposta i seguiment de mesures judicials.
• Col·laboració amb les autoritats judicials (jutges, fiscals, advocats, etc.).
Telèfon i a/e

Horari

SASJ Palma
Av. d’Alemanya, 5
			
			

971 72 62 27
Fax 971 71 95 19
sasjmallorca@iresweb.org

DL-DV: 8 h a 15 h

SASJ Manacor C/ de Jaume II, 26, 3r
			

670 30 94 39
sasjmallorca@iresweb.org

DM i DJ: 9.30 h a 14.30 h

SASJ Maó
C/ d’Artrutx, 22-23, local 6
		
			

971 35 46 91
677 43 97 72
sasjmenorca@iresweb.org

DL, DX i DV: 8.30 h a 14.30 h

SASJ Ciutadella C/ de la República Argentina, 96, 1r
			
		
			

971 48 02 01
DM i DJ: 8 h a 15 h
677 43 97 72				
Fax 971 38 56 65
sasjmenorca@iresweb.org

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut de Reinserció Social (IRES).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

Adreça

atenció telefónica

06.02 SERVEIS

SASJ

informació general
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Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ)
Adreça:

Horari:

Rambla dels Ducs de Palma, 10
07003 Palma
Tel. 971 71 11 09 • Fax 971 71 92 06
A/e secretaria@icaib.org
http://www.icaib.org
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament previ a les persones peticionàries d’assistència jurídica gratuïta, informació sobre el compliment dels requisits necessaris per al seu reconeixement i ajuda en la
redacció dels impresos normalitzats de sol·licitud.

06.02 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

SOJ

Adreça

Telèfon i a/e

Horari

SOJ Palma Penal
			

Av. d’Alemanya, 5
sojpenal@icaib.org

971 71 81 41

DL i DV: 9.30 h a 12 h

SOJ Palma Civil
			

Travessa d’en Ballester, s/n 971 42 51 13
sojcivil@icaib.org

DL - DV: 9.30 h a 12 h

SOJ Inca Civil i Penal
			

C/ de la Puresa, 72, 2n
sojinca@icaib.org

971 50 72 94

DL i DX: 9.30 h a 12.30 h

SOJ Manacor Civil i Penal
			

C/ de Muntaner, 11, bxs.
sojmanacor@icaib.org

971 84 61 95

DM i DV: 10 h a 13 h

SOJ Menorca Civil, Penal C/ de Fort de l’Eau, 46
i Menors		

971 35 64 20
sojmenorca@icaib.org

DM i DJ: 9.30 h a 12 h

SOJ Eivissa Civil, Penal
C/ d’Aragó, 67
i Menors		

971 30 01 63
sojeivissa@icaib.org

DL, DX i DV: 9 h a 11 h

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ministeri de Justícia i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Praxis de Dones Juristes
Adreça:

Horari:

C/ de Cecili Metel, 16 A, 1r A
07003 Palma
Tel. 629 05 88 71

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assistència jurídica gratuïta i presentació com a acusació popular, si s’escau, en processos judicials en defensa dels drets de la dona. L’assistència judicial no és gratuïta.
• Defensa de la dona i la família. S’ofereixen, entre altres, serveis i assessorament en mediacions familiars derivades dels processos de separació o divorci, en casos de violència
domèstica.
• Organització de cursos, seminaris, congressos, conferències i altres actes de naturalesa
jurídicosocial professional que fomentin l’estudi i la recerca de solucions a problemes
jurídics.
Aquesta associació pretén promoure l’adequació de normes legals a l’època actual dins
dels principis d’equitat i justícia, i elevar als poders públics les mocions i els suggeriments
que siguin necessàries, i també impulsar mesures conduents a la integració de la vida
laboral i familiar, de protecció de menors o en supòsits derivats de la immigració.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

06.02 SERVEIS

cultura

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

educació
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Altres recursos d’orientació jurídica

06.02 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

• Centre d’Informació de la Dona
• Centre Assessor de la Dona (Maó)
• Centre Assessor de la Dona (Ciutadella)
• Oficina de la Dona d’Eivissa i Formentera
• Oficines d’Ajuda a Víctimes del Delicte

pàg. 13
pàg. 14
pàg. 15
pàg. 16
pàg. 118
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Oficina d’Estrangers de les Illes
Adreça:

Horari:

C/ de la Ciutat de Querétaro, s/n
07007 Palma (polígon de Llevant)
Tel. 971 98 91 70 • Fax 971 98 94 42

Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 17.30 h, i
divendres, de 9 h a 14 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de
9 h a 14 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Autoritzacions administratives.
• Informació.

informació general
atenció telefónica

Delegació a Menorca:
Pl. de la Miranda, 22 • 07701 Maó
Tel. 971 98 92 80
Horari: de 9 h a 14 h

salut
serveis socials
cases d’acollida

formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Delegació del Govern. Govern Central.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

PER A PERSONES IMMIGRANTS

serveis jurídics

06.03 SERVEIS

Delegació a Eivissa i Formentera:
Pg. Marítim Joan Carles I, s/n (edifici Casa del Mar) • 07800 Eivissa
Tel. 971 98 90 55
Horari: de 9 h a 14 h
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Altres recursos d’immigració

06.03 SERVEIS

PER A PERSONES IMMIGRANTS

• Metges del Món									
• Xarxa OFIM									
• Centre Guia d’Immigrants d’UGT							
• Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)					
• Federació d’Associació d’Immigrants a Balears						
• Centre Turmeda d’Acollida								
• Servei per a Dones Immigrants							
• Programa Immigrants. Càritas Diocesana de Mallorca					

pàg. 50
pàg. 73
pàg. 75
pàg. 76
pàg. 77
pàg. 74
pàg. 72
pàg. 78

07 • FORMACIÓ I TREBALL

LLABERT I ÓICAMROF •

70
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El SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
OFICINES DEL SOIB A LES ILLES BALEARS

El Servei d’Ocupació posa a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes una xarxa territorial de 9 oficines principals i
4 de delegades, en les quals s’ofereixen els serveis següents:

Adreça
C/ de Miquel Marquès, 13 • 07005 Palma
C/ de Mateu Enric Lladó, 21 • 07002 Palma
C/ de Jordi Villalonga i Velasco,2 • 07010 Palma
Av. des Raiguer, 99 • 07300 Inca
C/ de Sant Agustí, 13 • 07200 Felanitx
C/ de Jaume II, 26 • 07500 Manacor

Telèfon
971 77 09 75
971 72 86 25
971 46 42 00
971 88 11 03
971 82 71 02
971 55 61 17

971 46 58 63
971 72 45 25
971 46 91 51
971 88 06 18
971 58 26 47
971 55 33 97

Oficina delegada: Magaluf (c/ de sa Porrassa,6 07182 Calvià). Tel. 971 13 21 82 / 971 13 21 68. Oficina delegada de Miquel Marquès.
Oficina delegada: Alcúdia (c/ de Teodor Canet, 45, 07410 Alcúdia). Tel. 971 54 93 98 / 971 549 379. Oficina delegada de la d’Inca.
Oficines d’ocupació a Menorca
Adreça
Telèfon
Pl. de la Miranda, s/n • 07701 Maó
971 36 78 19
C/ de Sant Antoni Maria Claret, 70 • 07760 Ciutadella 971 38 59 14

971 36 29 30
971 38 33 91

Oficines d’ocupació a Eivissa
Adreça
Av. d’Isidor Macabich, 57 • 07800 Eivissa

Telèfon
971 30 00 12

Oficina delegada: Sant Antoni (c/ del Bisbe Torres, 7 07820 Sant Antoni). Tel. 971 34 80 66 / 971 34 80 88
Oficina delegada: Formentera (c/ de Sant Joan, 46 07860 Sant Francesc Xavier). Tel. 971 32 11 41 / 971 32 11 61

07.01 SERVEIS

Oficines d’ocupació a Mallorca

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Inscripció de demandants d’ocupació.
• Serveis als demandants: informació, orientació formació, experiència laboral, ajuts per a l’autocupació…
• Serveis als emprenedors i als empresaris per al foment de l’ocupació.
• Intermediació laborals: gestió d’ofertes de feina, col·locació de demandants…
• Registre de contractes de treball.
• Xarxa Eures: informació d’ofertes de feina a la Unió Europea i per a la mobilitat dels treballadors.
• A més, l’espai d’oficines del SOIB és compartit per l’INEM, organisme davant el qual els demandants d’ocupació tramiten les demandes de prestacions per desocupació.
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Conselleria de Treball i Formació
Adreça:

Horari:

C/ del Gremi dels Teixidors, 38
07009 Palma (polígon de Son Castelló)
Tel. 971 17 63 00 • Fax 971 17 63 01
http://treballiformacio.caib.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Objectius generals:
Elaborar mesures per generar ocupació laboral.
Fomentar l’economia social.
Lluitar contra l’economia submergida.
Controlar la contractació laboral i fer-ne el seguiment.
Impulsar mesures per lluitar contra la sinistralitat laboral i per prevenir els riscs
laborals.
Impulsar una decidida política d’inspeccions.
Analitzar les circumstàncies del mercat laboral en la seves múltiples variants.
Millorar els recursos dedicats a la formació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ del General Riera, 111 • 07010 Palma
Tel. 971 17 37 00 • Fax 971 17 36 40
A/e mediambient@conselldemallorca.net
http://www.conselldemallorca.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Servei d’orientació laboral general.
• Gestió de les escoles taller i els tallers d’ocupació.

informació general
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Direcció Insular de Programes i Ocupació. Consell Insular de Mallorca

atenció telefónica

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Departament de Medi Ambient. Consell Insular de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

07.01 SERVEIS

serveis socials

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut
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Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)
Adreça:

Horari:

C/ de na Boira, 2-6 • 07181 Calvià (Palmanova)
Tel. 971 13 46 13 • Fax 971 68 30 90
A/e ifoc@ifoc.es
http://www.ifoc.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Formació ocupacional.
• Servei de Suport Laboral a persones amb discapacitats.
• Intermediació laboral (Agència de Col·locació només a Calvià).
• Projectes d’Inserció Laboral (per a joves -ISLA- i per a persones en risc d’exclusió social).
• Assessorament a emprenedors.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Calvià.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

145

Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF)
Adreça:

Horari:

Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 1r
07006 Palma
Tel. 971 21 46 80 • Fax 971 71 39 06
Núm. d’atenció a l’usuari: 900 13 91 38
A/e imfof@imfof.es • http://www.imfof.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h i de
16.30 h a 18.30 h (excepte els divendres)

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Per a treballadors i treballadores:
Beques formatives.
Formació d’oficis: escoles taller i tallers d’ocupació.
Cursos d’artesania.
Alfabetització tecnològica.
Club de la Feina.
Orientació laboral.
Iniciatives d’inserció.
Ofertes de feina.
Nous emprenedors.
Motivació empresarial.
Viver d’empreses.

informació general
atenció telefónica

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

• Per a empreses:
Recerca de candidats.
Selecció de personal.
Formació a mida: beques.

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

07.01 SERVEIS

serveis socials

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut
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D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
07.01 SERVEIS

Serveis i oficines de l’IMFOF
1 AVINGUDES
Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 1 • 07006 Palma
Tel. 971 21 46 80 • Fax 971 71 39 06
Presidència i Gerència, i Serveis Generals.

8 FONERS
C/ de Manuel Azaña, 48, local 2 • 07006 Palma
Tel. 900 13 91 38
Suport a la creació d’empreses, foment de l’esperit emprenedor
i consolidació d’empreses.

2 MOREY
C/ d’en Morey, 7 • 07001 Palma
Tel. 971 21 46 81 • Fax 971 72 64 00
Intermediació laboral.

4 SA GERRERIA
C/ de la Gerreria, 6 • 07002 Palma
Tel. 971 71 77 17 • Fax 971 72 13 03
Programes de formació ocupacional i contínua, tallers d’ocupació,
escoles taller i cases d’oficis, i escola d’oficis artesans.

9 LA SOLEDAD
C/ de Califòrnia, 10 • 07007 Palma
Tel. 971 91 93 93 • Fax 971 91 93 97
Orientació laboral, intermediació laboral, iniciatives
d’inserció, Servei a persones emprenedores, Servei a
empreses, Club de la Feina, parc WiFI.
10 EL TERRENO
C/ del Dos de Maig (cantonada amb c/ de Lacy i c/ de Josep
Villalonga) • 07015 Palma
Tel. 971 28 93 22 • Fax 971 73 38 99
Orientació laboral, intermediació laboral, iniciatives
d’inserció i Club de la Feina.
11 SON GOTLEU
C/ de José de Diego, s/n • 07008 Palma
Tel. 900 13 91 38
Orientació laboral, intermediació laboral, iniciatives
d’inserció, Club de la Feina.

5 QUARTERA
Pl. de la Quartera, 9 • 07002 Palma
Tel. 971 22 94 70 • Fax 971 21 37 36
Campanyes i accions de promoció weconòmica, Mesa del
Comerç i Pacte Local d’Impuls del Comerç (PLIC).

12 SON CLADERA
C/ de Cala Mitjana, 41 • 07009 Palma
Tel. 971 70 68 07 • Fax 971 70 68 08
Orientació laboral, intermediació laboral, iniciatives
d’inserció i Club de la Feina.

6 FERRERIA
C/ de la Ferreria, 9 • 07002 Palma
Tel. 971 22 85 90 • Fax 971 49 50 98
Orientació laboral i Club de la Feina.

13 PLATJA DE PALMA
Av. d’Amèrica, s/n • 07608 Palma
Tel. 900 13 91 38
Orientació laboral, intermediació laboral, iniciatives
d’inserció, Club de la Feina.

3 LLORENÇ BISBAL
Pl. de Llorenç Bisbal, 5 • 07002 Palma
Tel. 971 72 85 21 • Fax 971 49 53 41
Orientació laboral i iniciatives d’inserció.

7 PUIG DE SANT PERE
C/ del Forn de l’Olivera, 18 • 07012 Palma
Tel. 971 21 46 30 • Fax 971 71 49 59
Orientació laboral, Intermediació laboral i Iniciatives
d’Inserció.
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Punt d’Informació Empresarial de l’Ajuntament de Marratxí
Adreça:

Horari:

C/ dels Licorers, 169-170
07141 Marratxí (polígon de Can Rubiol)
Tel. 971 60 48 06 • Fax 971 60 48 78
A/e PIE@ajmarratxi.net
http://www.ajmarratxi.net

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

• SERVEI D’ASSESSORAMENT A EMPRESES EXISTENTS
Informació sobre els ajuts i subvencions existents.
Ajuda en les pautes de tramitació de subvencions.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida

• INFORMACIÓ SOBRE
Totalitat dels serveis de l’Ajuntament de Marratxí.
Plans i programes de consolidació empresarial.
Formació empresarial.

serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Marratxí.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• SERVEI D’ATENCIÓ A EMPRENEDORS
Informació sobre la realitat empresarial i perspectives de negoci a l’àmbit local.
Orientació en la maduració de la idea de negoci i confecció del pla d’empresa.
Informació sobre ajuts i subvencions existents i recerca de finançament.
Derivació a altres entitats per a la tramitació i posada en marxa de l’empresa.

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Servei Municipal d’Orientació i Suport a l’Educació i Formació (SMO)
Adreça:

Horari:

C/ de Gregorio Marañón, s/n • 07007 Palma
Tel. 971 24 26 42 • Fax 971 24 96 70
A/e infoeduca@edu.a-palma.es
http://www.palmademallorca.es/educacio/smo

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació, orientació i suport educatiu en temes d’educació, formació i mercat laboral.
• Punt d’atenció de la xarxa municipal d’orientació del SOIB. Facilita informació i orientació per millorar l’itinerari formatiu i facilitar la inserció laboral.
• Espai d’autoconsulta per Internet sobre l’educació, la formació i el mercat laboral.

informació general
atenció telefónica

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament de Palma.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei d’Ocupació de la Mancomunitat del Raiguer
Adreça:

Horari:

C/ de l’Escola Graduada, 13 • 07350 Binissalem
Tel. 971 88 60 23 / 971 87 04 81 • Fax 971 87 03 92
A/e
servei_ocupacio@mancomunitatdesraiguer.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h, i
dimarts de 16 h a 20 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Mancomunitat del Raiguer. Gestió: Grup d’Educadors de Carrer (GREC).
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Per a persones aturades. Servei que forma part de la Xarxa d’Orientació del SOIB.
• Informació, orientació i assessorament personalitzat.
• Gestió d’ofertes de treball.
• Accions grupals d’informació i orientació per a usuaris del Servei.
• Accions OLOA només al Raiguer (excepte Marratxí).

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Servei d’Ocupació de Marratxí (SOM)
Adreça:

Horari:

C/ de la Cabana, 57, bxs.
07141 Marratxí (Pont d’Inca)
Tel. 971 79 46 43 • Fax 971 60 12 28
benestarsom@ajmarratxi.net
http://www.benestarmarratxi.org

de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Agència Municipal de Col·locació: servei públic i gratuït que fa d’intermediari en el mercat
laboral entre demandants d’ocupació que viuen a Marratxí i empreses que ofereixen llocs
de feina.
• Servei d’Orientació Laboral: en accions que poden ser individuals o en grup i segons el
perfil de la persona usuària.
• Espai de Recerca Activa d’Ocupació: ofereix la possibilitat de conèixer tota l’oferta laboral
i formativa. No cal demanar cita. Ús d’ordinador.
• Assessorament a emprenedors.
• Segellat de la targeta del SOIB.
• Projectes formatius específics. Tallers d’ocupació per a adults, escoles taller i cases d’oficis per a joves.
• 3 centres de formació acreditats on desenvolupar accions formatives: Muntanya, Escola
d’Adults i Balanguera.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Àrea de Benestar Social. Ajuntament de Marratxí.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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ASPROM
Adreça:

Horari:

C/ de Pasqual Ribot, 6 A, bxs. • 07011 Palma
Tel. 971 28 90 52 • Fax 971 28 90 52
A/e asprom@asprom.net
http://www.asprom.net

de dilluns a divendres, 9 h a 14 h i 16 h
de 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• SELADIS: servei d’orientació, informació i assessorament per a persones amb discapacitat (xarxa SOIB).
• POIM: Programa d’Orientació Individualitzat per a Dones (itinerari integrat d’inserció, xarxa SOIB).

informació general
atenció telefónica

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

07.01 SERVEIS

Formació: aula pròpia per a preparació d’oposicions, català, informàtica, etc.

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut

Ambdós són per a persones amb discapacitat.
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Ateneu Alcari
Adreça:

Horari:

C/ de Can Martí Feliu, 4, bxs., dta.
07002 Palma
Tel. 971 70 04 98 • Fax 971 70 02 37
A/e ateneu@alcari.es
http://www.ateneualcari.org

de dilluns a dijous, de 9 h a 15 h i de 16 h
a 18 h, i divendres de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Servei d’acollida.
• Servei de formació.
• Servei d’ocupació.
• Servei d’intermediació cultural.

informació general
atenció telefónica

Ateneu Alcari treballa per la promoció social i laboral de dones en situació de dificultat social i laboral, motivades per trobar feina en el sector productiu d’hoteleria i restauració.

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Aula Cultural
Adreça:

Horari:

C/ de Martí Costa, 4, 1r • 07013 Palma
Tel. 971 72 85 12 • Fax 971 45 71 16
A/e aulacultural@aulacultural.org

de dilluns a divendres, de 8 h a 14.30 h i
de 15.30 h a 21.30 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut

• Programes d’inserció laboral: aquests programes intenten desenvolupar les habilitats
necessàries per a la inserció social i laboral de les persones i col·lectius participants.

serveis socials

• Programes per al desenvolupament, interculturalitat i ciutadania.

cases d’acollida

• Programes de formació bàsica.

serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Programes per a dones. Es configuren en tres espais diferents:
Aula d’alfabetització i activitats ludicoculturals per a les dones.
Programa de lectura perquè les dones puguin debatre i reflexionar.
Formació bàsica per a dones mancades de llibertat al Centre Penitenciari.

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Can Palerm Centre de Formació
Adreça:

Horari:

Camí de Gènova, 39
07015 Palma (Sant Agustí)
Tel. 971 70 83 08 • Fax 971 40 60 39
A/e informacio@canpalerm.com
http://www.canpalerm.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

És el centre de formació de Projecte Home Balears.

informació general

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Formació subvencionada: actuacions formatives de l’àmbit social, de la salut, educatiu i
especialment àmbit de les drogodependències.
• Formació privada: actuacions formatives de l’àmbit social, de la salut, educatiu i especialment àmbit de les drogodependències i formació de caire empresarial.

atenció telefónica
salut
serveis socials

• Servei d’Acompanyament Familiar (SAF): Assessorament familiar, Suport a l’aprenentatge, Orientació educativa, Tallers centrats en temes d’interès dirigits a famílies i a joves,
Programa de prevenció del consum d’alcohol i drogues.

cases d’acollida

• Lloguer d’Instal·lacions: el centre està equipat amb 5 aules de formació. els beneficis del
seu lloguer van destinats a Projecte Home Balears.

formació i treball

serveis jurídics

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Fundació Projecte Jove.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Sor Clara Andreu, 15, bxs.
07010 Palma
Tel. 971 49 87 77 • Fax 971 49 87 78
A/e coordina@bitel.es
http://www.mallorcaweb.net/coordinadora

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.
Els horabaixes, horari concertat
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Coordinadora - Federació Balear de Persones amb Discapacitat

centre d’informació
de la dona

• Programes i serveis: servei d’atenció i assessorament a les associacions federades, Servei d’Atenció i Assessorament General , Servei d’intervenció i atenció a persones amb
discapacitat de Palma (SIAD), Servei d’Acompanyament del Departament de Dinàmica
Educativa de l’Ajuntament de Palma, centre ocupacional Àguila, servei d’informació i assessorament sobre accessibilitat (Càrritx), servei d’atenció educativa domiciliària (SAED),
Programa de formació polivalent (ERGON), servei d’orientació i de suport a la formació
(ZENIT), servei d’orientació i suport a la inserció laboral de joves amb necessitats educatives especials (Trànsit), servei d’orientació i suport a la inserció laboral de persones amb
discapacitat psíquica (Palma segle XXI), programa de treball amb suport per a persones
amb discapacitat física o plurideficiències (Ergon).
• Disposa de la Comissió de Treball Dona i Discapacitat. En aquest espai es treballen les
principals demandes i reivindicacions que afecten al col·lectiu de dones amb alguna
discapacitat i que afecten a diferents àmbits: salut, família, treball, formació... L’objectiu
fonamental de la Comissió de Treball Dona i Discapacitat és eliminar la doble discriminació en què es troben moltes d’aquestes dones a la nostra societat.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Comissions de treball: Comissió de Dona i Discapacitat, Comissió Sociosanitària, Comissió de Seguiment de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones
en Situació de Dependència, Comissió de Salut Mental, Comissió d’Accessibilitat, Comissió d’Educació, Comissió de Comunicació i Relacions Públiques.

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Fundació ECCA
Adreça:

Horari:

C/ d’Antoni Maria Alcover, 18 B • 07011 Palma
Tel. 971 46 33 21 / Tel. 871 93 73 83
Fax 871 95 86 31
A/e balears@radioecca.org
http://www.radioecca.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16.30 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Edició de material formatiu.
• Formació bàsica per a persones adultes.
• Formació en línia.
• Escola de pares i mares.
• Gestió de projectes europeus: EQUAL.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Fundació Patronat Obrer
Adreça:

Horari:

C/ de Montevideo, 6, bxs. • 07006 Palma
Tel. 971 46 62 01 / 971 46 35 58		
Fax 971 77 51 60
A/e f.patronat@telefonica.net

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Els cursos són gratuïts.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Servei d’orientació específic amb itinerari integrat d’inserció (manteniment, modista i
jardineria, auxiliar d’estètica, auxiliar de perruqueria, electricista, llanterner).
• Projecte SEDAI (Servei Domiciliari d’Atenció a la Infància).
• Projecte “Pis Tutelat” i espanyol per a estrangers.
• Esports: futbol, bàsquet i patinatge.

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears Departament d’Orientació i Inserció Professional
Adreça:

Horari:

Ed. d’instal·lacions esportives. Campus de la UIB
Ctra. de Valldemosa, km 7,5 • 07122 Palma
Tel. 971 25 96 97 • Fax 971 25 95 16
A/e fuedoip@uib.es
http://www.fueib.es/doip

de dilluns a dijous, de 8 h a 18 h, i divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’orientació per a persones immigrades i empresaris de les Illes Balears.
• Gestió de pràctiques formatives remunerades (convenis de cooperació educativa), adreçades a estudiants universitaris de la UIB.
• Gestió d’ofertes de treball per a estudiants i titulats universitaris. Tauler d’ofertes.
• Servei d’Orientació i Assessorament per a la Inserció Professional.
• Pràctiques a l’estranger.
• Guia d’empreses/entitats que ofereixen un lloc de feina a les Illes Balears.
• Servei a l’emprenedor.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Universitat de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Unió de Cooperatives de Treball Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ del Pare Bartomeu Pou, 52, pral. 2 A
07003 Palma
Tel. 971 20 50 28 • Fax 971 29 47 69
A/e unio@cooperativesdetreball.coop
http://www.cooperativesdetreball.coop

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h, i
dimarts i dimecres, de 16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Creació de cooperatives: informació, formació i tràmits de constitució de la cooperativa.
• Assessorament a les empreses cooperatives: fiscal i comptable, jurídic i laboral.
• Tramitació d’ajuts públics.
• Formació cooperativa: dirigida a socis, aspirants a asocis cooperativistes, grups promotors de cooperatives, orientadors, agents de desenvolupament local.

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears)
Adreça:

Horari:

Pl. de Félix Rodríguez de la Fuente, s/n
07009 Palma
Tel. 971 70 60 05 • Fax 971 70 60 05
A/e reasbalears@reasnet.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Inserció laboral. Servei d’intermediació laboral.
• Assessorament empresarial. Servei d’orientació i promoció d’empreses d’economia
social.

informació general
atenció telefónica

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Consell Insular de Menorca
Adreça:

Horari:

Pl. de la Biosfera, 5 • 07703 Maó
Tel. 971 35 60 50 / 971 35 62 46 (Formació)
Fax 971 35 70 88
A/e formacio@cime.es
http://www.cime.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Servei d’Orientació General Laboral: orientació en el procés de recerca de feina, tallers
d’habilitats socials necessàries per a la inserció laboral i tallers de recerca de feina. Diferents punts d’atenció als municipis de l’illa.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Consell Insular de Menorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

• Formació ocupacional per a persones a l’atur i treballadors en actiu.
• Itinerari Integrat d’Inserció: assessorament en el procés d’inserció, formació específica
i accions de preformació per al col·lectiu amb especials dificultats d’inserció. Diferents
punts d’atenció als municipis de l’illa.
• Servei de tutorització per a nous emprenedors: punt d’informació, suport i acompanyament per a nous emprenedors i emprenedores amb interès a posar en marxa una iniciativa empresarial. Dos punts d’atenció (de 9 h a 14 h):
Maó: pl. de la Biosfera, 5. Tel. 971 35 62 46
Ciutadella: c/ del Bijuters, 36 (POICI). Tel. 971 38 42 08. A/e emprenedors@cime.es

07.01 SERVEIS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Eivissa-Ocupació Servei de Formació i Orientació Laboral de la Ciutat d’Eivissa
Adreça:

Horari:

Av. d’Espanya, 93-95 • 07800 Eivissa
Tel. 971 39 48 40 • Fax 971 30 43 65
A/e seo@eivissa.org
http://www.eivissa.org

de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de Formació Ocupacional i Contínua.
• Servei d’Orientació Laboral.
• Servei dirigit a persones aturades o treballadors/es en actiu.

informació general
atenció telefónica

07.01 SERVEIS

D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Ajuntament d’Eivissa.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Confederació General del Treball (CGT) de les Illes Balears
Adreça:

Horari:

Camí de Son Rapinya s/n (centre comercial
Los Almendros, 2a planta) • 07013 Palma
Tel. 971 79 14 47 • Fax 971 78 30 16
A/e lesilles@cgtbalears.org
www.cgtbalears.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Serveis jurídics.
• Itinerari Integrat d’Inserció i Servei d’Orientació i Assessorament per la Inserció Laboral
de Joves i Immigrants.
• Grup RIF.

informació general
atenció telefónica
salut

Centres de la CGT:

serveis socials

C/ d’Angel Guimerà, 48 D, bxs.
Horari: de 17 h a 20 h
Tel. 971 20 31 81 / 37 79

cases d’acollida
serveis jurídics

C/ de San Cristòfol, 33 baixos (s’Arenal)
Horari: de 9 h a 14 h
Tel. 971 44 06 37
A/e aguimera@cgt-balears.org

formació i treball
educació
cultura

C/ del Bisbe Sever, 36
07760 Ciutadella
Tel. 971 38 47 05
A/e menorca@cgt-balears.org

esports
temps lliure

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

07.02 SINDICATS

voluntariat

Dependència administrativa:
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Servei d’Informació i Orientació Laboral CCOO Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ de Francesc de Borja Moll, 3 • 07003 Palma
Tel. 971 17 09 85 / 971 72 60 60		
Fax 971 71 96 14
A/e orientacio@ib.ccoo.es
http://www.ib.ccoo.es

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h i de
16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’informació, orientació i seguiment de l’ocupació.
• Projecte d’itinerari integrat per a dones desocupades.
• Accions per a l’orientació laboral per a l’ocupació (OLOA).

informació general
atenció telefónica

Manacor:
C/ del Capità Cortés, 1 • 07500 • Tel. i fax 971 55 35 04

salut
serveis socials

Inca:
C/ d’Artà, 11 • 07300 • Tel. 971 50 26 90

cases d’acollida

CCOOneix la Formació
A/e ccooneix@ib.ccoo.es
http://www.formacioccoo.com
Tel. gratuït 900 70 10 82

serveis jurídics
formació i treball
educació

• Informació i orientació sobre la l’adquisició de competències professionals.
• Itineraris formatius i d’orientació d’àmbit individual.

cultura
esports
temps lliure
voluntariat

07.02 SINDICATS

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Servei d’Orientació Laboral IFES-UGT
Adreça:

Horari:

C/ de Son Ferragut, 1 bxs. • 07004 Palma
Tel. 900 50 26 37 • Fax 971 20 67 00
A/e sol@baleares.ifes.es
http://www.ifesbaleares.com

de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h
i de 15.30 h a 17.30 h (excepte divendres);
horari d’estiu: de dilluns a divendres, de
8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

El principal objectiu és assessorar les persones per a la inserció laboral, la millora de feina
i la formació, oferint serveis com:

informació general

• Orientació laboral.
• Acreditació per a la formació.
• Informació sobre l’oferta formativa.
• Assessorament i planificació en el desenvolupament d’itineraris de recerca activa de feina.
• Itinerari integrat d’inserció per a persones immigrants.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

07.02 SINDICATS

voluntariat

Dependència administrativa:
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Programa Suport Empresarial a Dones Cambra de Comerç de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ de l’Estudi General, 7 • 07001 Palma
Tel. 971 71 01 88 • Fax 971 72 63 02
A/e paemmallorca@camaras.org
http://www.e-empresarias.net
http://www.cambramallorca.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h i de
15 h a 17.30 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

07.03 ASSOCIACIONS

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

• Servei d’assessorament, informació i formació per a dones emprenedores i empresàries.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona, amb un conveni amb el Consell Superior de Cambres de la
Cambra de Mallorca.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Horari:

C/ del Palau Reial, 17 • 07001 Palma
Tel. 971 78 43 46 • Fax 971 78 43 35
A/e cbe@cbe.caib.es
http://www.cbe.es

de dilluns a divendres, de 8 h 15 h
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Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• El Centre Balears Europa (CBE) ofereix informació i assessorament gratuït sobre totes les
activitats relacionades amb al UE en qualsevol de les seves polítiques comunitàries.

informació general
atenció telefónica

Servei de divulgació europea.
Servei d’orientació i suport a l’empresa.
Servei de consultoria i assistència tècnica de projectes.

salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

Adreça:

07.03 ASSOCIACIONS

Centre Balears Europa
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Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Balears
Adreça:

Horari:

C/ dels Selleters, 25 • 07300 Inca (pol. Can Matzarí)
Tel. 971 88 70 00 • Fax 971 88 70 01
A/e ceeib@ceeib.caib.es
http://www.ceeibalears.com
http://www.balearsempren.com

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

07.03 ASSOCIACIONS

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei dirigit a emprenedors (creació d’empreses), pimes (desenvolupament de projectes), administracions públiques i institucions (foment de la innovació):
Assistència tècnica en àrees com tecnologia, comercialització, gestió, màrqueting, finançament….
Recerca d’informació adaptada a las necessitats de cada projecte empresarial: finançament, tràmits i aspectes jurídics.
Formació específica.
Xarxa de contactes d’àmbit regional, nacional i europeu (Networking).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida

• Ubicació física i suport logístic en el viver d’empreses.

serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Direcció General de Promoció Industrial. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Govern de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ d’Aragó, 215, 2n. • 07008 Palma
Tel. 971 70 60 14 • Fax 971 47 83 83
A/e general@caeb.es
http://www.caeb.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 22 h
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Confederació d’Associacions Empresarials de les Illes Balears CAEB

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

CAEB Menorca
Pl. de la Miranda, 20, 2n • 07701 Maó
Tel. 971 35 61 05 • Fax 971 35 62 91
A/e seoe.menorca@caeb.es
http://www.menorca.network.net
horari: de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball

CAEB Eivissa
Multicentre Vila Parc, Es Cubells, 30, 2n • 07800 Eivissa
Tel. 971 39 81 39 • Fax 971 39 80 31
A/e seoe.pitiuses@caeb.es
http://www.pitiuses.network.net

educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

• Cursos de formació laboral per a treballadors i treballadores en actiu i en atur.
• Informació, orientació i assessorament per a la formació i la inserció.
• Assessoria d’Emprenedors: servei gratuït per a persones que tenguin la idea de crear una
empresa.
• Borsa de Treball.
• Creació i consolidació d’empreses.

07.03 ASSOCIACIONS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA
07.03 ASSOCIACIONS

Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears PIMEB
Adreça:

Horari:

ParcBIT. Ctra. de Valldemosa, km 7,4
07121 Palma
Tel. 971 43 51 51 • Fax 971 43 51 52
A/e pimeb@pimeb.net
http://www.pimeb.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Assessorament d’empreses. Prevenció de riscs laborals. Equal. Formació i orientació
laboral. Borsa de feina.

informació general

Aquesta confederació no atén directament els usuaris sinó que ho fan les federacions que
la integren al seu àmbit territorial:
PIMEM Mallorca
Av. d’Alemanya, 2, 3r • 07003 Palma
Tel. 971 20 66 14 • Fax 971 72 00 18
A/e empresaries@pimem.es
http://www.pimem.es
PIME Menorca
A/e correo@pimemenorca.org
http://www.pimemenorca.org
Maó
C/ de Curniola, 7 • 07714 Polígon Industrial
Tel. 971 35 24 64 • Fax 971 35 39 07

PIMEEF Eivissa i Formentera
formentera@pimeef.com
http://www.pimeef.com
Eivissa
Av. d’Espanya, 18-20 • 07800 Eivissa
Tel. 971 30 29 11 • Fax 971 30 30 25
A/e info@pimeef.com
Formentera
Av. d’Isidor Macabich, 2 1r • 07860 Sant Francesc
Tel. 971 32 25 20 • Fax 971 32 26 01

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

Ciutadella
C/ dels Comerciants, 9 • 07760 Ciutadella
Tel. 971 38 15 50 • Fax 971 38 64 39

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Finestra Única Empresarial
Adreça:

Horari:

C/ de l’Estudi General, 7 • 07001 Palma
Tel. 971 72 12 34 / 902 10 00 96 • Fax 971 71 91 48
A/e mallorca@ventanillaempresarial.org
http://www.ventanillaempresarial.org
http://www.vue.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Administració General de l’Estat, Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de
Palma, Consell Superior de Cambres de Comerç i cambres de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

• Orientació sobre el projecte empresarial.
• Assessorament per a la creació d’empreses.
• Orientació sobre les diferents formes jurídiques, tràmits i ajuts.
• Tramitació integral del procés administratiu de creació d’una empresa.

07.03 ASSOCIACIONS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Associació de Dones Empresàries de Balears ASEME
Adreça:

Horari:

Passeig d’Illetes, 12, 1r A
07181 Calvià (Illetes)
Tel. 971 40 13 74 • Fax 971 70 08 10
A/e asemebaleares@bdf.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

07.03 ASSOCIACIONS

I PROGRAMES DE SUPORT A LA DONA EMPRESÀRIA

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Suport i promoció del desenvolupament ple de la dona en la seva condició d’empresària,
executiva i professional. Es potencien les iniciatives empresarials de les associades i es
promocionen i defensen els interessos humans, socials i professionals propis de la dona
emprenedora.

informació general
atenció telefónica
salut

• Representa els interessos de les associades mitjançant:
El reconeixement dels drets de la dona empresària.
La seva promoció i formació professional.
El foment de l’esperit associatiu.
El suport a la creació i al creixement de les empreses.

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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08 • EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

STROPSE I ARUTLUC ,ÓICACUDE •

80

Horari:

C/ d’Aragó, 26, 1r E • 07006 Palma
Tel. 971 77 52 50 • Fax 971 77 49 38
A/e documendona@caib.es
http://ibdona.caib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h

175
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Consulta en sala del fons documental.
• Consulta telefònica, per fax, correu postal i electrònic.
• Elaboració de bibliografies.
• Préstec interbibliotecari.
• Préstec de llibres, vídeos i DVD.
• Servei de fotocòpies.
• Catàlegs de publicacions periòdiques, de vídeos i de noves adquisicions.
El fons documental forma part del CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears), que es
pot consultar a l’adreça http://cabib.uib.es.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE DOCUMENTACIÓ, INVESTIGACIÓ I BIBLIOTEQUES DE DONES

Adreça:

08.01 CENTRES

Biblioteca i Centre de Documentació de la Dona
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Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Adreça:

Horari:

Edifici Guillem Cifre de Colonya
Ctra. de Valldemosa, km 7,5 Bloc C • 07122 Palma
Tel. 971 25 95 10 • Fax 971 17 31 90
A/e oficina.igualtat@uib.es
http://www.uib.es/servei/igualtat

dilluns i dimecres (servei de préstec),
d’11 h a 13 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei de préstec: llibres, articles, documents legals i tècnics i altres materials relacionats
amb les àrees d’actuació.
• Informació i assessorament.
• Ofertes de feina.
•Informació sobre beques, concursos i premis.
• Informació sobre congressos, cursos i seminaris relacionats amb la temàtica de l’Observatori.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

08.02 ESTUDIS

DE GÈNERE

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Universitat de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:
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Associació d’Estudis Sexològics i de Gènere de les Illes Balears. NEITH
Horari:

Casal de les Dones. C/ dels Foners, 38
07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 • Fax 971 77 54 18
A/e trastito2002@hotmail.com
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Tallers i cursos de formació.
• Elaboració de material.
• Recerca.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

08.02 ESTUDIS

temps lliure

DE GÈNERE

esports
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Associació Universitària d’Estudis de Gènere
Adreça:

Horari:

Ctra. de Valldemosa, km 7,5
07122 Palma
Tel. 971 17 34 80 • Fax 971 17 31 90
A/e victoria.ferrer@uib.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament educatiu i investigació sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere als
diferents àmbits del saber.
• Impartició de cursos i seminaris, conferències i xerrades sobre estudis de gènere.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

08.02 ESTUDIS

DE GÈNERE

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Seminari Dones i Lletres
Adreça:

Horari:

Fac. Filosofia i Lletres. Ed. Ramon Llull. Desp. 208
Ctra. de Valldemosa, km 7,5 • 07122 Palma
Tel. 971 25 95 40 • Fax 971 17 34 73
A/e donesilletres@hotmail.com
A/e alejandra.moreno@uib.es

matí i horabaixa

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Els objectius del seminari són:
Treballar des de l’àmbit universitari perquè la variable de gènere estigui present en totes
les activitats de docència i investigació de l’àrea d’humanitats.
Organitzar activitats dins el marc acadèmic (cursos de doctorat, seminaris, cicles de
conferències, etc.).
Fer activitats periòdiques d’educació no formal per a un públic no especialitzat.
• Activitats:
Col·laborar amb les institucions i altres associacions que es dediquin a temes d’igualtat
per dur a terme activitats conjuntes.
Organitzar activitats per prendre consciència sobre la discriminació de gènere i les seves
problemàtiques específiques.
Impulsar la transformació social cap a la igualtat entre les dones i els homes.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

voluntariat

Dependència administrativa:

Universitat de les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

08.02 ESTUDIS

temps lliure

DE GÈNERE

esports
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Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
Adreça:

Horari:

Edifici Guillem Cifre de Colonya
Ctra. de Valldemosa, km 7,5 • 07122 Palma
Tel. 971 17 34 80 • Fax 971 17 31 90
A/e victoria.ferrer@uib.es / A/e dpsebfo@uib.es
http://www.uib.es/servei/sac/ueeg

matí i horabaixa

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Activitat d’estiu. Un curs anual.
• Inclou conferències, tallers, projecció de pel·lícules, debats...
• Suposa un marc en el qual fonamentar l’intercanvi d’informació i debat i es constitueix
en punt de trobada per a persones interessades a revisar diverses matèries des d’una
perspectiva de gènere.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura

08.02 ESTUDIS

DE GÈNERE

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Escoletes municipals
V
Mallorca
CP
07006
07013
07011
07010
07007
07009
07600
07410
07210
07150
07570
07350
07110
07181
07181
07180
07181
07190
07300
07500
07420
07142
07510

Adreça
C/ D’alt de Sant Joan, s/n (Maó)
Pl. de s’Esplanada, 12 (Es Castell)
Pl. de Jamma, s/n (Ciutadella)
C/ de la Consolació, s/n (Ciutadella)
C/ de Sant Jacint, s/n (Sant Lluís)

CP
07703
07720
07760
07760
07710

Telèfon
971 71 14 50
971 73 73 95
971 79 06 56
971 75 47 50
971 24 11 48
971 26 52 53
971 54 99 65
971 66 58 20
971 13 61 54
971 58 92 46
971 87 03 90
971 61 35 24
971 40 51 78
971 68 09 86
971 69 08 14
971 23 00 78
971 61 11 35
971 50 29 89
971 55 26 50
971 86 20 19
971 14 43 13

Menorca
Centre
EEI Magdalena Humbert
EEI Es Soleiet
EEI Es Mussol
EEI Roser Gener
EEI Ses Canaletes

Telèfon
971 36 85 19
971 36 89 63
971 48 20 95
971 48 07 13
971 15 06 92

I ESCOLETES PÚBLIQUES

Adreça
C/ de Jaume Lluís Garau, 4 (Palma)
C/ Despuig, 10 (Palma)
C/ del Cap Enderrocat, s/n (Palma)
C/ del General Riera, 63 (Palma)
C/ d’Amer, 53 (Palma)
C/ de Gabriel Alzamora, 33 (Palma)
C/ de Gaspar Rul·lan, 3 (s’Arenal)
C/ d’Antoni M. Alcover, s/n (Port d’ Alcúdia)
C/ de la Ribera, 35 (Algaida)
C/ de Son Lluís, 7 (Andratx)
C/ Nord, s/n, Colònia de Sant Pere (Artà)
C/ de Francesc de Borja Moll, 30 (Binissalem)
C/ de la Mare de Déu de les Neus, (Bunyola)
C/ de les Escoles, s/n, Bendinat (Calvià)
C/ de Saragossa, s/n, Palmanova (Calvià)
C/ del Puig Blanc, 28, Santa Ponça (Calvià)
C/ de l’Ocell del Paradís, 113 A, Son Ferrer (Calvià)
C/ de Mossèn Alcover, 17 (Esporles)
Av. del Raiguer, s/n (Inca)
C/ de Solimà, 14 (Manacor)
C/ de l’Oli, s/n (sa Pobla)
C/ de Josep Balaguer, s/n (Santa Eugènia)
C/ del Metge Bernardía, s/n (Sineu)

08.03 GUARDERIES

Centre
EEI Ciutat Antiga
EEI Santa Catalina
EEI Son Roca
EEI Verge de la Salut
EEI Maria Mut i Mandilego
EEI Son Fuster Nou
EEI S’Arenal
EEI S’Estol del Rei en Jaume
EEI Flor de Murta
EEI El Sol
EEI Estrella de Mar
EEI Binipetit
EEI Ca Ses Monges
EEI de Bendinat
EEI de Na Burguesa
EEI de Santa Ponça
EEI Ocell del Paradís
EEI d’Esporles
EEI Toninaina
EEI Nins i nines
EEI Huialfás
EEI de Santa Eugènia
EEI Sa Rota
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Centres d’educació d’adults
Mallorca
Centre
CEPA Son Canals
CEPA La Balanguera
CEPA Camp Rodó
CEPA S’Arenal
CEPA Amanecer
CEPA Alcúdia
Aula Andratx
Aula Artà
CEPA Mancomunitat del Raiguer
CEPA Calvià
Aula Felanitx
CEPA Francesc de Borja Moll
CEPA Llevant
Aula Son Servera
CEPA Mancomunitat del Pla

Adreça
C/ de Son Canals, 10 07008 Palma
C/ de Rafael Rodríguez Méndez, 14 07011 Palma
C/ de Joan Capó, s/n 07010 Palma
C/ de Diego Zaforteza, 7 07600 Palma
Ctra. de Sóller, s/n 07014 Palma
C/ de Bennassar, 8 07400 Alcúdia
C/ d’Alemany, 3 07150 Andratx
C/ de Ciutat, s/n (Na Batlessa) 07570 Artà
C/ de l’Escola Graduada, 13 07350 Binissalem
Ctra. de sa Porrassa, 6 07182 Calvià (Magaluf)
C/ de Bellpuig, 22 (CP I. Joan Capó) 07200 Felanitx
C/ de Llorenç M. Duran, 37 07300 Inca
Av. d’Antoni Maura, 57 07500 Manacor
C/ de Sant Antoni, 23 07550 Son Servera
C/ de l’Escorxador, s/n 07250 Vilafranca de Bonany

Telèfon
971 25 04 79
971 73 02 65
971 75 31 58
971 26 34 77

Fax
971 25 05 82
971 73 29 71
971 75 12 39
971 26 47 89

971 54 84 88
971 13 13 50
971 84 47 85
971 51 21 57
971 13 01 06
971 84 47 85
971 88 05 35
971 84 47 85
971 84 47 85
971 83 21 44

971 54 84 88

Adreça
C/ de Sant Joan, 10 07702 Maó
Av. Son Morera, s/n (CP Castell Santa Àgueda) 07750 Ferreries
C/ de Pius VI, 21 07760 Ciutadella

Telèfon
971 36 47 58
971 38 61 24
971 38 61 24

Fax
971 35 14 98

Adreça
C/ de Lleó, 807800 Eivissa
C/ de Cervantes, s/n 07820 Sant Antoni de Portmany
C/ de Sant Josep, 71 07840 Santa Eulària des Riu

Telèfon
971 30 53 68
971 30 53 68
971 30 53 68

Fax
971 30 53 68

971 87 03 92
971 13 24 52
971 50 15 96
971 84 48 19
971 83 21 51

08.04 CENTRES

D’EDUCACIÓ D’ADULTS

Menorca
Centre
CEPA Joan Mir i Mir
Aula Ferreries
CEPA Ciutadella

971 38 61 24

Eivissa
Centre
CEPA Pitiüses
Aula Sant Antoni
Aula Santa Eulàlia

09 • ONG

GNO •

90
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Casal de les Dones
Adreça:

Horari:

C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 • Fax 971 77 54 18
A/e casaldelesdones@caib.es
http://casaldelesdones.caib.es

de dimarts a dijous, de 10.30 h a 13.30 h,
i de dilluns a divendres, de 16 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

El Casal de les Dones és un espai de participació i de trobada de dones, un camí per millorar
la seva qualitat de vida, per impulsar-ne i promoure’n la participació i afavorir-ne el protagonisme i la integració en tots els àmbits, mitjançant activitats formatives i recreatives en
els camps social, polític, cultural i creatiu. Així mateix, serveix com a seu de reunions per a
les associacions de dones.
• Punt d’informació de recursos per a les dones.
• Biblioteca.
• Despatxos per a associacions.
• Sales per a reunions, cursos, assemblees, seminaris, exposicions, videofòrums, etc.
• Ordinador amb accés a Internet.
• Activitats per a les dones.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

Institut Balear de la Dona. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de
les Illes Balears.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.01 CASAL

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Asociación de Agentes de Igualdad de Baleares (AIBAL)
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 • Fax 971 77 54 18
A/e aibal@hotmail.com
http://www.aibal.es

dilluns, dimecres i dijous, de 16 h a 20 h.
Els matins, cites concertades

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Servei d’informació i assessorament sobre igualtat d’oportunitats per a particulars i organitzacions
• Servei d’orientació laboral per a dones.
• Cursos de formació sobre igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere (per
a infants, joves i persones adultes).
• Campanyes de sensibilització.
• Activitats lúdiques i culturals (conferències, tallers...).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Son Gibert, 11 • 07008 Palma
Tel. 971 47 68 95 • Fax 971 47 83 52
A/e amadiba@terra.es
http://www.amadiba.org

de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h
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Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares. AMADIBA

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programa de suport i respir familiar a membres de famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual.
• Prestació de serveis directes a les persones amb discapacitat (escoletes, club d’oci i
esport, habitatges de respir, escoles de vacances).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad. AMI
Horari:

Adreça:

Av. de Son Pillo, s/n • 07180 Calvià (Santa Ponça)
Tel. 971 69 48 96 / 639 88 25 18 / 609 94 37 74
A/e amicalvia@telefonica.net amicalvia@terra.es
http://www.amicalvia.com
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Serveis socials derivats de l’Ajuntament de Calvià.
• Cursos propis de formació per a la igualtat entre dones i homes.
• Jornades i conferències sobre qualsevol tema relacionat amb la dona.
• Comentaris de publicacions actuals.
• Cursos de formació laboral per a la dona.
• Sortides periòdiques al cinema, excursions, etc.
• Informació jurídica.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Asociación de Mujeres Baha’is
Adreça:

Horari:

C/ de Gabriel Llabrés, 25, entl. A • 07007 Palma
Tel. 971 27 46 18 / 971 90 53 59		
Fax 971 27 46 18
A/e margaritapol@wanadoo.es
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Xerrades i taules rodones.
• Cercles d’estudi dirigits a potenciar el creixement personal i espiritual.
• Reunions d’oracions interconfessionals.
• Classes per a infants obert a totes les religions.
• Curs de lideratge moral per desenvolupar el servei a la humanitat.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Assemblea de Dones
Adreça:

Horari:

C/ de Montenegro, 8, 1r • 07012 Palma
Tel. 971 71 85 55 • Fax 971 71 83 59
A/e jopaca@ono.com

de dilluns a divendres, de 16.30 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Atenció a la dona.
• Informació dels projectes que es desenvolupen.

informació general

Forma part de la Coordinadora d’Organitzacions Feministes de l’Estat espanyol.

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Assemblea de Dones de Manacor
Adreça:

Horari:

C/ d’Amador, 13 • 07500 Manacor
Tel. 971 55 53 91

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Reunions mensuals de totes les dones interessades.
• Cursets i xerrades puntuals.
• Activitats per al 8 de març.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Assemblea de Dones de Petra
Adreça:

Horari:

C/ Major, 31 • 07520 Petra
Tel. 656 90 15 91
A/e donespetra@yahoo.es

horabaixes i vespres

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Balear de Randes i Brodats
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones. C/ dels Foners, 38
07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 / 971 76 80 97		
Fax 971 17 70 70
A/e encajesybordados@hotmail.com

dimarts i dimecres, de 18 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Aprenentatge i perfeccionament de tècniques de randa i brodat.
• Participació en trobades a Balears, altres autonomies i a l’estranger.
• Ajuda a moltes dones a sortir de casa i a veure reconeguda la seva tasca artesana.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Associació Cívica de Consumidors. UNAE
Adreça:

Horari:

C/ de l’Arxiduc Lluís Salvador, 5, entl. dta.
07004 Palma
Tel. 971 75 81 70 • Fax 971 75 75 13
A/e unaepalma2003@hotmail.com

de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Ofertes formatives, en especial per a persones immigrants.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Concepción Arenal de Baleares
Adreça:

Horari:

C/ de l’Arboç, 11, bxs. • 07013 Palma
Tel. 971 79 33 38 / 629 99 05 29
Fax 971 79 33 38
A/e amistur@telefonica.net

de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Serveis propis per a les actuacions plantejades en els àmbits social, laboral, personal,
acolliment, informatiu assistencial, divulgatiu, formació, assistència primària, derivació
als òrgans administratius competents, informació sanitària, jurídica i laboral, borsa de
treball, ajuda a la dona maltractada, immigrant i marginada, centre d’acolliment primari.
• Col·laboració amb els serveis socials i centres d’assistència i protecció a dones maltractades o víctimes de la violència domèstica, Policia Local i Nacional.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

L’assistència és gratuïta.

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Associació Cultural Maria Plaza
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 • Fax 971 77 54 18
A/e trastito2002@hotmail.com
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programes, conferències, tallers, etc.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació de Dones Aicha de Marratxí
Adreça:

Horari:

C/ de Josep Verd, Metge, 17, 1r B
07141 Marratxí
Tel. 606 39 39 51
A/e aichamarratxi@gmail.com

de dilluns a divendres, de 18 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

La finalitat de l’associació és donar la major cobertura possible a les dones de Marratxí, en
tots els camps.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Associació de Dones Campaneres
Adreça:

Horari:

C/ del Bisbe Tallades, 2 • 07630 Campos
Tel. 606 06 16 89 / 606 06 16 87

horabaixes i vespres

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Cultura: conferències informatives sobre salut, gastronomia, temes jurídics, etc., i cursets
formatius.
• Esports: gimnàstica, rutes cicloturístiques.
• Temps lliure: treballs manuals, viatges, excursions.
• Voluntariat: apadrinament d’una nina i altres activitats conjuntament amb altres associacions o institucions.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació Dones Educadores de les Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ Comandante Sureda Hernández, 11
07004 Palma
Tel. 971 90 16 02 • Fax 971 90 35 35
A/e doneseducadores@hotmail.com

de dilluns a divendres, de 9.30 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Cursos i tallers sobre educació i salut.
• Edició de material didàctic.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

200

Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS)
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30
A/e donesperalasalut.balears@hotmail.com
A/e adibsfeminista@gmail.com
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Promoció i suport a totes les activitats encaminades a donar resposta adequada a les
necessitats de les dones des d’una concepció integral de la salut com a forma de viure i
no tan sols com a prevenció de la malaltia.
• Anàlisi de les desigualtats de gènere en aqüestions de salut.
• Organització de conferencies, taules rodones, debats…
• Elaboració i execució de tallers sobre temes de salut que afecten les dones.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació de Dones de Peguera
Horari:

Adreça:

C/ del Bulevar, 76 • 07160 Calvià (Peguera)
Tel. 971 68 79 42
A/e rcastro@calvia.com

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Es fan xerrades i conferències sobre temes d’interès per a la dona.
• Cursos i tallers diversos.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

202

Associació de Dones Progressistes del Municipi d’Andratx
Adreça:

Horari:

C/ de Mallorca, 6 • 07150 Andratx
Tel. 971 13 67 12
A/e malenpujol@telefonica.net

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Participació en activitats del poble.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació de Dones de Valldemosa
Horari:

Adreça:

C/ de la Constitució, 1 • 07170 Valldemosa
Tel. 971 61 60 67 • Fax 971 61 60 67
A/e tpereta@teleline.es

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Tallers.
• Activitats d’oci.
• Excursions.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

204

Associació d’Empleats i Empleades de la Llar de Balears
Adreça:

Horari:

Casal de les Dones
C/ dels Foners, 38 • 07006 Palma
Tel. 971 77 55 30 / 645 39 92 88
A/e lapililarojilla@yahoo.es

divendres, de 18 h a 21 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Informació general dirigida a persones empleades de la llar.
• Xerrades, tallers de formació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació de Mestresses de Casa de Santa Eugènia
Adreça:

Horari:

C/ de Josep Balaguer, 13
07142 Santa Eugènia
Tel. 971 14 42 29 / 971 14 43 24
A/e guillemcrespi@hotmail.com

de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

L’associació organitza tallers de restauració, punt mallorquí, cuina, ioga, etc.
També organitza excursions per l’illa i culturals per Espanya.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

206

Associació Nuredduna, Mestresses de Casa, Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ de Vilanova, 8, 2n 1a • 07002 Palma
Tel. 971 71 05 95 / 971 71 24 91		
Fax 971 71 05 95
A/e nureddunaconsumo@hotmail.com
http://www.ceaccu.org

de dilluns a divendres, d’11 h a 15 h i dilluns,
dimarts i dijous, de 17 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Classes de pintura, artesania, cuina, conferències, tallers de consum, excursions, sortides
culturals i de consum.

informació general

Delegacions: Campanet, Alaró, Cala d’Or, ses Salines, Santanyí i Son Servera.
Comptem amb un gabinet tècnic i jurídic de consum que participa amb cinc àrbitres a la
Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears. Un àrbitre a l’illa d’Eivissa.
L’associació està confederada amb CEACCU (Confederació Espanyola de Mestresses de
Casa, Consumidors i Usuaris).

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Associació de Vídues de Balears
Adreça:

Horari:

C/ del Seminari, 4, 2n • 07001 Palma
Tel. 971 71 47 55 / 971 71 58 74

de dilluns a divendres, de 10 h a 12 h i de
17.30 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Conferències, visites culturals, classes de cuina, taller de costura, gimnàstica, dansa.
• Grups d’atenció a les sòcies grans i malaltes.
• Viatges i excursions culturals.
• Acompanyament a persones soles i malaltes de l’associació.
• Formació religiosa i cultural amb xerrades setmanals.
Delegació a Artà
C/ Major, 7
Tel. 971 83 61 28

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

208

Ben Amics. Associació de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de les Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ del Conqueridor, 2, pral. • 07001 Palma
Tel. 971 71 56 70 • Fax 971 72 30 58
A/e benamics@benamics.com
http://www.benamics.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h, i
dijous i divendres, de18 h a 21 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• PAAS. Punt d’Atenció i Assessorament Social: servei d’informació, orientació, i assessorament social, que disposa també dels serveis d’assessoria jurídica i psicològica.
• Servei d’orientació i suport per a joves LGTB. Inclou tallers d’orientació sexual i habilitats
contra l’homofòbia per a joves LGTB.
• Setmana de l’Orgull LGTB.
• Festival del Mar. Festival internacional de cinema gai i lèsbic de Mallorca.
• Programa de foment del voluntariat i associacionisme. S’imparteixen tallers de formació
de voluntaris.
• Tallers de formació de mediadors juvenils contra l’homofòbia i la transfòbia.
• Programa de lluita contra l’homofòbia en l’àmbit escolar. Realització de tallers i xerrades
per col·legis i instituts de Mallorca.
• Programa d’activitats culturals i d’oci cada mes. Sopars, excursions, xerrades al local,
etc.
• Servei de biblioteca i videoteca.
• Grups de gais cristians, de joves, de lesbianes, excursionista.
• Programa de prevenció de VIH en la comunitat LGTB.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Cent Dones d’Empenta
Adreça:

Horari:

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 1, pral.
07011 Palma
Tel. 636 85 50 42 / 686 98 16 10

de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de
16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessoria jurídica per a dones i familiars.
• Psicologia social aplicada a la família.
• Sortides a Palma, museus, Part Forana...
• Borsa de treball.
• Acompanyament a les dones totes soles o grans amb dones voluntàries.
• Formació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Col·lectiu Teranyines
Horari:

Adreça:

C/de Ramon Llull, 48 • 07240 Sant Joan
Tel. 971 52 61 13
A/e teranyines@mallorcaweb.net

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Assessorament a les dones del municipi de Sant Joan.
• Activitats diverses: grups de treball, de reflexió, tallers, debats... per a l’enriquiment personal de les dones que hi participen.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Creients i Feministes
Adreça:

Horari:

C/ de Francesc de Borja Moll, 10, entl. B
07003 Palma
Tel. 699 53 40 00

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Activitats encaminades a un enriquiment personal i espiritual dins l’àmbit religiós i feminista.
• Debats i conferències, taules rodones relacionades amb aquests temes.
• Cursos de teologia feminista.
• Activitats de reivindicació.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure

212

Dones de Negre
Adreça:

Horari:

C/ Cortecera, 32, 1r dta. • 07006 Palma
Tel. 971 24 81 70 / 686 93 39 49
A/e rmasdeu@hotmail.com
http://www.mujeresdenegro.org
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

El moviment Dones de negre, va néixer l’any 1988 enmig del fragor de la primera Intifada, a
Israel, quan constituïen l’organització només una desena de dones, unes poques pancartes
i els seus vestits de dol. Aquest col·lectiu pacifista, amb l’únic i permanent lema de la pau,
ha crescut els darrers anys a través de tot el món d’una forma extraordinària. Avui, les
Dones de Negre són presents a molts països, i cada grup defensa el seu projecte de pau.
El seu caràcter espontani i anàrquic fa impossible saber quantes són, però cada cap de
setmana —de divendres a diumenge— se les pot veure reunides a més de 1.200 punts
del món.
També a Palma hi ha una representació d’aquest moviment com a plataforma d’expressió
necessària en moments difícils per a la pau.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Federació d’Associacions de Dones d’Acció Social de Balears
Horari:

Adreça:

C/ de Lleó XIII • 07198 Palma (Son Ferriol)
Tel. 971 42 92 38 / 971 73 93 26
667 86 63 57

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

Ofereix tot tipus d’activitats i serveis als pobles federats.

informació general

Entitats federades:
Andratx i Port d’Andratx
S’Arracó i Sant Elm
Biniali
Sa Cabaneta
Calvià
Campanet
Campos
Can Picafort
Cas Concos
S’Horta
Montuïri
Pont d’Inca
Santa Eugènia
Son Ferriol
Sineu
Valldemosa

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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FEPAE Federació Palmesana d’Associacions i Entitats Ciutadanes
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Domingo, 12, entl. • 07001 Palma
Tel. 971 72 26 26 • Fax 971 72 14 68
A/e info@fepae.es / fepaepalma@gmail.com
http://www.fepae.es

de dilluns a divendres, de 10.30 h a 17.30 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Programes, cursos, xerrades i elaboració de projectes.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades parcialment

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

215

Grup de Dones Dofí
Adreça:

Horari:

C/ del Terral, 37, bxs.
07600 Llucmajor (s’Arenal)
Tel. 971 44 01 95 (Serveis Socials de
l’Ajuntament Llucmajor)

dimecres, de 18 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Activitats lúdiques.
• Participació comunitària a través de fires i festes del municipi.
• Preparació de xerrades de diferents temes d’ interès per a la població en general. Disponibilitat de local propi, cedit per l’Ajuntament de Llucmajor.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Grup de Dones Llombarderes
Adreça:

Horari:

C/ de Son Salom, s/n
07690 Santanyí (es Llombards)
Tel. 971 65 33 93 • Fax 616 31 52 99

de dilluns a divendres, de 17 h a 20 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Activitats diverses durant el calendari escolar (ball de saló, gimnàstica, policromat de
metalls i altres, restauració de mobles, pintura, cant, excursions, etc.).

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Lobby de Dones de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ de Velázquez, 6, entl. 3r • 07002 Palma
Tel. 971 71 83 65 / Tel. 971 42 52 28
Fax 971 42 53 36

hores concertades

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

No fan activitats ni atenció directa.

informació general

Són un grup de pressió que treballa en qüestions d’ordre ideològic per aconseguir la igualtat entre dones i homes.

atenció telefónica
salut

Desenvolupen tasques de sensibilització.

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Mallorca Verda
Adreça:

Horari:

C/ de Palma, 21 • 07250 Vilafranca de Bonany
Tel. 971 56 08 61 • Fax 971 56 08 61
A/e mallorcaverda@mallorcaverda.com
http://www.mallorcaverda.com

de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de
16 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació i formació per a dones immigrants, fonamentalment magribines, i centrades
en salut i recursos socials disponibles. També vocabulari i classes de llengua.
• Participació en els projectes “Tiempo de trabajo y ocio” de la iniciativa comunitària EQUAL,
amb el Banc del Temps, una proposta per ajudar a conciliar vida familiar i la laboral i ajudar a la integració social i lingüística de les persones immigrants.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

09.02 ONG

DE DONES

temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Mestresses de Casa de S’Arracó i Sant Elm
Horari:

Adreça:

C/ del Saló Parroquial, s/n
07159 Andratx (s’Arracó)
Tel. 971 73 93 26 / 971 67 39 22

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Tot tipus d’activitats dirigides principalment a la dona per ajudar al seu desenvolupament
personal i social
• Viatges, conferències, tallers.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.02 ONG

voluntariat

Dependència administrativa:

DE DONES

temps lliure
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Els Verds de Mallorca
Adreça:

Horari:

C/ del Conquistador, 2, pral. • 07001 Palma
Tel. 971 72 82 41• Fax 971 72 82 41
A/e mallorca@elsverds.com
http://www.elsverds.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

informació general

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

221

Esquerra / JERC Secretaria de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Miquel, 58, pral., 3a • 07002 Palma
Tel. 971 72 88 26 • Fax 971 71 84 04
A/e illes@esquerra.org
http://www.esquerra.cat/illes

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h i de
17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Les habituals d’un partit polític i una associació juvenil.

informació general

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.03 SECRETARIES

salut

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica
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Esquerra Unida Àrea de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ del Sindicat, 74, 1r 2a • 07002 Palma
Tel. 971 72 44 88 • Fax 971 71 18 36
A/e areadona@eu-balears.org
http://www.eu-balears.org

de dilluns a divendres, de 10.30 h a 14 h i
de 17 h a 20 h (excepte a l’estiu)

centre d’informació
de la dona

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació en orientació política en relació amb temes de dones (maltractaments, feina,
igualtat d’oportunitats, etc.).
• Elaboren propostes polítiques i les porten davant les distintes administracions per tal de
dur-les a terme.
• Jornades de debats en temes de dona.
• Presència en actes públics (8 de març, Dia de la Dona Treballadora; 25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència cap a les Dones).
• Col·laboració amb associacions de dones per donar-los suport.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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Partit Popular Illes Balears
Adreça:

Horari:

C/ del Palau Reial, 10 • 07001 Palma
Tel. 971 71 23 48 • Fax 971 72 72 75
A/e baleares@pp.es
http://www.ppbaleares.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
17 h a 20 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

Pel fet de ser un partit polític, les activitats que es duen a terme tenen a veure amb totes
les àrees, però la tasca no és assistència; estam oberts a propostes i a atendre totes les
persones que estiguin interessades a comunicar-se amb nosaltres pel tema que sigui.

09.03 SECRETARIES

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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PSIB - PSOE Secretaria de Polítiques d’Igualtat
Adreça:

Horari:

C/ del Miracle, 1, 1r • 07002 Palma
Tel. 971 72 75 44 • Fax 971 72 43 69
A/e balears@psib-psoe.org
http://www.psib-psoe.org
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Les pròpies d’un partit polític.

informació general

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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PSM Comissió d’Igualtat d’Oportunitats
Adreça:

Horari:

C/ d’Isidoro Antillón, 9, bxs. • 07006 Palma
Tel. 971 77 52 52 • Fax 971 77 48 48
A/e mallorca@psm-entesa.cat
http://www.psm-entesa.cat

de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h i de
16 h a 20 h

centre d’informació
de la dona
informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

• Informació i participació en actes a favor de les dones.
• Introducció de la dona dins el marc polític de la societat.
• Col·laboració amb entitats per resoldre temes de dona.
• Campanyes de motivació interna en el PSM per aconseguir-hi major participació de la
dona.
• Captació d’afiliades.

09.03 SECRETARIES

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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Unió Mallorquina
Adreça:

Horari:

C/ del Sindicat, 21 • 07002 Palma
Tel. 971 72 63 36 • Fax 971 72 81 16
A/e um@unio-mallorquina.com
http://www.unio-mallorquina.com

de dilluns a divendres, de 9 h a 21 h

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

centre d’informació
de la dona

• Sensibilització, informació, formació i assessorament en temes de dona des de la perspectiva d’un partit polític.

informació general

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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CCOO Secretaria de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ de Francesc de Borja Moll, 3 • 07003 Palma
Tel. 971 72 60 60 • Fax 971 71 96 14
A/e dona@ccoo.illes.balears.net
http://www.ib.ccoo.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Eivissa
C/ de Bartomeu Vicenç Ramon, s/n • 07800 Eivissa
Tel. 971 31 53 61

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials

Menorca
Pl. d’August Miranda, s/n • 07701 Maó
Tel. 971 35 16 66

cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

• Informació, orientació i assessorament en la discriminació per raó de sexe en els àmbits
laboral i social.
• Informació, orientació i assessorament en casos d’assetjament sexual.

09.03 SECRETARIES

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:
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CSI-CSIF Secretaria de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ de Sant Vicenç de Paül, 5-7 • 07010 Palma
Tel. 971 29 00 53 • Fax 971 75 50 28
A/e baleares@csi-csif.es
http://www.csi-csif.es

de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de
17 h a 19 h

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Cursets destinats al personal funcionari i laboral de totes les administracions.

informació general

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Confederació de Sindicats Independents i Sindicats de Funcionaris.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

Adreça:

Horari:

C/ de Jaume Ferran, 58 • 07004 Palma
Tel. 971 90 16 00 • Fax 971 90 35 35
A/e dona@stei-i.org
http://www.stei-i.org

de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14 h i
de 17 h a 20 h
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STEI-i. Secretariat de la Dona Intersindical de les Illes Balears

centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació laboral sobre igualtat.
• Edició de material didàctic per als centres escolars.
• Denúncies sobre temes sexistes i discriminatoris.
• Reivindicacions sobre drets de les dones.
• Tallers i cursos sobre temes d’igualtat, coeducació i salut.

informació general

serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

09.03 SECRETARIES

salut

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

atenció telefónica

230

UGT Secretaria d’Igualtat
Adreça:

Horari:

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 69, 5è
07004 Palma
Tel. 971 76 44 88 • Fax 971 20 40 84
A/e mlmorillas@baleares.ugt.org
http://www.ugt.es/balears

de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h i de
16 h a 20 h

centre d’informació
de la dona

09.03 SECRETARIES

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

• Informació i assessorament en tots els àmbits en temes socials, d’economia i laborals
per a les dones, amb orientació a altres institucions o organismes en aquells casos que
així ho requereixin.
• Assessoria jurídica.
• Formació específica per a dones, en temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats.
• Jornades de sensibilització, conferències, etc. sobre violència de gènere, negociació col·
lectiva, drets laborals...

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Sindicat Unió General de Treballadors i Treballadores.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre
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USO Departament de la Dona
Adreça:

Horari:

C/ Sargento Cortés Piña, 2, 1r B • 07007 Palma

de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h
i de 16.30 a 19.30 h (excepte els divendres)

centre d’informació
de la dona

• Formació per a treballadors i treballadores en actiu i en atur. Formació específica per a
col·lectius en risc d’exclusió social.
• Dinamització de l’acció social del sindicat. Projectes per a col·lectius de dones, joves i
immigrants.

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació
cultura
esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

Sindicat Unió Sindical Obrera.
activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

DE LA DONA DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

09.03 SECRETARIES

Tel. 971 27 79 14 • Fax 971 27 90 98
A/e baleares@usoib.es
http://www.usoib.es

Notes

10 • ADRECES D’INTERNET

TENRETNI’D SECERDA •

01

Organisme
Institut Nacional de la Dona
Institut Andalús de la Dona
Institut Aragonès de la Dona
Institut Asturià de la Dona
Direcció General de la Dona (Cantàbria)
Institut de la Dona de Castella-la Manxa
Direcció General de la Dona (Castella i Lleó)
Institut Català de les Dones
Institut de la Dona d’Extremadura
Servei Gallec d’Igualtat
Direcció General de la Dona (País Valencià)
Institut Balear de la Dona
Institut Canari de la Dona
Direcció General de Serveis per a la Dona (La Rioja)
Direcció General de la Dona (Madrid)
Institut de la Dona de la Regió de Múrcia
Institut Navarrès per a la Igualtat
Institut Basc de la Dona
Centre Assessor de la Dona (ciutat autònoma de Ceuta)
Ciutat autònoma de Melilla
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Organismes d’igualtat d’oportunitats a Espanya
Adreça d’Internet
http://www.mtas.es/mujer
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
http://portal.aragob.es
http://tematico.asturias.es/imujer
http://www.mujerdecantabria.com/
http://www.jccm.es/imclm
http://www.jcyl.es
http://www.gencat.net/icdona
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.xunta.es/auto/sgi/index.htm
http://www.gva.es
http://ibdona.caib.es
http://www.icmujer.org/
http://www.larioja.org/web/centrales/servicios_sociales/mujer.htm
http://www.madrid.org
http://imrm.es/
http://www.cfnavarra.es/inam
http://www.emakunde.es/
http://www.ceuta.es/cam
http://www.melilla.es

Salut
Adreça d’Internet
http://www.abortos.com/
http://www.mujeresparalasalud.org
http://www.unfpa.org/
http://www.phmovement.org/es
http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/ev_en.php?ID=6312_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.isis.cl/
http://mys.matriz.net/

ADRECES D’INTERNET

Organisme
Abortos.com
Asociación de Mujeres para la Salud
Fons de Població de les Nacions Unides
Fòrum Mundial de Investigació en Salut
Fòrum Mundial de Salut Reproductiva
Isis Internacional
Revista Mujer y Salud
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Maltractaments i agressions sexuals
Organisme
As. Clara Campoamor
As. de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
As. de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales CAVAS
Centro para el Estudio de la Violencia
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Delegación Especial contra la Violència de Género
Grupo de Trabajo Virtual sobre Prostitución
Malos Tratos
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - CGPJ
Observatorio de la Violencia de Género
Observatorio de Ideologías de la Violencia
Red Estatat de Org. Femministas Contra la Violencia de Género
Save the Children
Terrorismo Doméstico
UNICEF

Adreça d’Internet
http://www.claracampoamor.com/
http://www.violacion.org
http://www.violacion.org/quienes/default.html
http://www.centroreinasofia.es
http://www.malostratos.org
http://www.mtas.es/igualdad/violencia.htm
http://es.geocities.com/estudioprostitucion/
http://www.malostratos.com
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.sepv.org/sobre_obidev.htm
http://www.redfeminista.org/
http://www.savethechildren.es
http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/index.html
http://www.unicef.org/spanish/

Drets humans de les dones
Organisme
Amnistia internacional
Drets humans de les dones
Igualdad Ya
Lobby de Dones Europeu
Plataforma de Organizaciones de Mujeres
Red Europea de Mujeres Latinoamericanas y Europeas
Web oficial de l’ONU de la Dona

Adreça d’Internet
http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl
http://www.derechos.org/ddhh/mujer/
http://www.equalitynow.org/
http://www.womenlobby.org
http://www.aboliciondelaprostitucion.org/
http://www.epitelio.org/aqui/
http://www.un.org/spanish/womenwatch

ADRECES D’INTERNET

Formació i treball
Organisme
Banc Mundial de la Dona
Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB
Fons Global per a les Dones
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora
Institut Nacional d’Ocupació
Mujeres Emprendedoras
Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa
UGT Proyecto Artemisa
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

Adreça d’Internet
http://www.bancomujer.org
http://www.fueib.es/
http://www.globalfundforwomen.org/languages/spanish/
http://www.fidem.net
http://www.inem.es/
http://www.emprendedoras.com/
http://www.mujeresempresarias.org
http://www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html
http://www.upta.es

Organisme
Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas
Asociación de Mujeres Juristas Themis
Biblioteca Nacional d’Espanya
Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears
Centre de Recerca de Dones DUODA
Centro de Documentación de Mujeres
Instituto Cervantes
Programa de Master On Line en Estudios de la diferencia sexual
Recursos educatius
Recursos per coeducar
Universia
Universitat Nacional d’Educació a Distància
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Educació, cultura i esports
Adreça d’Internet
http://www.unizar.es/mutem/
http://www.amit-es.org/
http://www.mujeresjuristasthemis.org/
http://www.bne.es
http://cabib.uib.es/
http://www.ub.es/duoda/
http://www.emakumeak.org/info/
http://www.cervantes.es
http://www.ub.es/duoda/online.html
http://www.eurosur.org/DOCE/
http://www.artefinal.com
http://www.universia.es/
http://www.uned.es

Altres
Adreça d’Internet
http://www.ciudaddemujeres.com
http://www.consejomujeresmadrid.org/index.asp
http://www.creatividadfeminista.org/
http://www.democraciaparitaria.com/default.php
http://www.mujeresenred.net/el_viaje_de_las_internautas.html
http://www.pangea.org/dona
http://www.fmujeresprogresistas.org/
http://www.guiagenero.com
http://www.hombresigualdad.com/
http://www.e-leusis.net/
http://www.nodo50.org/mujeresred/
http://www.fmujeresparalademocracia.org
http://www.uib.es/servei/igualtat/
http://singenerodedudas.com

ADRECES D’INTERNET

Organisme
Ciudad de Mujeres
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
Creatividad Feminista
Democracia paritaria
El viaje de las internautas. Una mirada de genero a las nuevas tec.
Espai de Dones
Federación de Mujeres Progresistas
Guia de recursos a Internet sobre gènere i desenvolupament
Hombres por la Igualdad
La ciudad de las mujeres en la Red
Mujeres en Red
Mujeres para la Democracia
Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Sin género de dudas

Notes

11 • FITXA EN BLANC PER A CANVIS

SIVNAC A REP CNALB NE AXTIF •

11
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Fitxa en blanc per a canvis
Adreça:

Horari:

Carrer, CP i Població:
Telèfons i Fax:
E-mail:
Pàgina web:
centre d’informació
de la dona

Serveis que ofereix dins les àrees assenyalades:

informació general
atenció telefónica
salut
serveis socials
cases d’acollida
serveis jurídics
formació i treball
educació

esports
temps lliure
voluntariat

Dependència administrativa:

activitats gratuïtes

entitat pública

activitats subvencionades

entitat privada

activitats de pagament

entitat sense ànim de lucre

FITXA EN BLANC PER A CANVIS

cultura

12 • LLISTA ALFABÈTICA DELS RECURSOS

SOSRUCER SLED ACITÈBAFLA ATSILL •

21
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95
96
43-44
34
27
136
121
134
184
47
185
187
186
149
189
190
188
29
191
45
97
192
193
37
194
202
175
31
195
196
198
199
201
170
200
48
203
205
197
46
49
204
133
176

LLISTA ALFABÈTICA DELS RECURSOS

ADISEB
ADOVIMA Lluna Creixent
Altres centres d’atenció a drogodependències
Altres centres de prevenció i tractament oncològic
Altres recursos d’assistència psicològica
Altres recursos d’immigració
Altres recursos d’oficines, centres i serveis d’ajuda a les víctimes
Altres recursos d’orientació jurídica
Asociación de Agentes de Igualdad de Baleares (AIBAL)
Asociación de Fibromialgia de Inca y Comarcas
Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares. AMADIBA
Asociación de Mujeres Baha’is
Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad. AMI
ASPROM
Assemblea de Dones de Manacor
Assemblea de Dones de Petra
Assemblea de Dones
Associació Balear d’Alletament Matern
Associació Balear de Randes i Brodats
Associació Balear de Suport a la Fibromiàlgia. ABAF
Associació Balear per a la Defensa de la Infància Maltractada (ABADIM)
Associació Cívica de Consumidors. UNAE
Associació Concepción Arenal de Baleares
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia de Balears
Associació Cultural Maria Plaza
Associació d’Empleats i Empleades de la Llar de Balears
Associació d’Estudis Sexològics i de Gènere de les Illes Balears. NEITH
Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama de Menorca. ALBA
Associació de Dones Aicha de Marratxí
Associació de Dones Campaneres
Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS)
Associació de Dones de Peguera
Associació de Dones de Valldemosa
Associació de Dones Empresàries de Balears ASEME
Associació de Dones Progressistes del Municipi d’Andratx
Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears. ALAS
Associació de Mestresses de Casa de Santa Eugènia
Associació de Vídues de Balears
Associació Dones Educadores de les Illes Balears
Associació Familiars Alzheimer de Mallorca. AFAM
Associació Mallorquina de Salut Mental Gira-sol
Associació Nuredduna, Mestresses de Casa, Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
Associació Praxis de Dones Juristes
Associació Universitària d’Estudis de Gènere
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Ateneu Alcari
AUBA Mallorca
Aula Cultural
Ben Amics. Associació de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de les Illes Balears
Biblioteca i Centre de Documentació de la Dona
Can Palerm Centre de Formació
Càritas Diocesana d’Eivissa
Càritas Diocesana de Mallorca
Càritas Diocesana de Menorca
Casa d’Acollida de Ciutadella
Casa d’acollida de Maó
Casa de Família. SAIS
Casal de les Dones
Casal de Llevant
Casal Petit
Casal Ses Ufanes
CCOO Secretaria de la Dona
Cent Dones d’Empenta
Centre Assessor de la Dona de Ciutadella
Centre Assessor de la Dona de Maó
Centre Balears Europa
Centre d’Acollida Municipal
Centre d’Atenció Sociosanitària per a Persones que Exerceixen la Prostitució (CASSPEP)
Centre d’informació de la Dona
Centre d’informació de la Dona
Centre d’Informació i Assessorament per a l’Immigrant
Centre d’Informació Jove (CIJ)
Centre d’Informació per a Treballadors/es Estrangers/es (CITE)
Centre d’Orientació Familiar. Església de Mallorca
Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Balears
Centre Guia d’Immigrants d’UGT
Centre Turmeda d’Acollida
Centres d’Atenció a Drogodependències
Centres d’educació d’adults
Centres municipals de serveis socials dels ajuntaments de les Illes Balears
Col·lectiu Teranyines
Confederació d’Associacions Empresarials de les Illes Balears CAEB
Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears PIMEB
Confederació General del Treball (CGT) de les Illes Balears
Consell Insular de Menorca
Conselleria de Salut i Consum / Secció Maternoinfantil
Conselleria de Treball i Formació
Coordinadora - Federació Balear de Persones amb Discapacitat
Creients i Feministes

150
32
151
206
173
152
110
98
108
89
90
87
183
79
92
80
225
207
15
14
165
91
93
115
13
73
40
76
71
166
75
74
41-42
180
55-57
208
167
168
161
159
28
140
153
209
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111
101
109
226
141
210
139
160
218
124
179
219
220
77
211
212
169
94
154
155
156
102
213
214
103
99
38
09
142
104
143
33
127-128
215
216
105
106
217
50
135
58
16
174
117-118
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Creu Roja d’Eivissa i Formentera
Creu Roja Espanyola. Direcció Autonòmica d’Intervenció Social
Creu Roja Espanyola. Oficina Local de Maó
CSI-CSIF Secretaria de la Dona
Direcció Insular de Programes i Ocupació. Consell Insular de Mallorca
Dones de Negre
EI Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Eivissa-Ocupació Servei de Formació i Orientació Laboral de la Ciutat d’Eivissa
Els Verds de Mallorca
Equip de Dona i Menors de la Guàrdia Civil. EMUME
Escoletes municipals
Esquerra / JERC Secretaria de la Dona
Esquerra Unida Àrea de la Dona
Federació d’Associació d’Immigrants a Balears. FAIB Sin Fronteras
Federació d’Associacions de Dones d’Acció Social de Balears
FEPAE Federació Palmesana d’Associacions i Entitats Ciutadanes
Finestra Única Empresarial
Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Fundació ECCA
Fundació Patronat Obrer
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears Departament d’Orientació i Inserció Professional
Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Grup de Dones Dofí
Grup de Dones Llombarderes
Grup de Trobada de Dones i Famílies del Camp Rodó. Associació de Veïns del Camp Rodó
Grups de Dones. Càritas Diocesana de Mallorca
Infosex
Institut Balear de la Dona
Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)
Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF)
Junta de Baleares de la Asociación Española Contra el Cáncer
Jutjats de les Illes Balears
Lobby de Dones de Mallorca
Mallorca Verda
Menjador d’Adults i Transeünts
Menjador Social d’Inca
Mestresses de Casa de S’Arracó i Sant Elm
Metges del Món Illes Balears
Oficina d’Estrangers de les Illes
Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Oficina de la Dona d’Eivissa i Formentera
Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte

248

LLISTA ALFABÈTICA DELS RECURSOS

ONCE Delegació Territorial de Balears
Partit Popular Illes Balears
Pis d’Acollida d’Eivissa
Pis d’Acollida de Menorca
Pis Pont Nuevo Futuro
Pis Tutelat Lausana
Policia Local de Palma
Probens. Promoció i Benestar social
Programa d’Inserció i Ocupació. Càritas Diocesana de Mallorca
Programa d’Orientació Familiar
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama a les Illes Balears
Programa de Família en Risc de l’Ajuntament de Marratxí. Àrea de Serveis Socials i Família
Programa de Mediació Familiar
Programa de Prevenció de la Violència Familiar
Programa de Salut Afectiva i Sexual
Programa de Teleassistència Mòbil per a Dones Víctimes de Violència de Gènere
Programa Immigrants. Càritas Diocesana de Mallorca
Programa Municipal d’Assistència Psicològica a Maltractadors per a l’Eradicació de la Violència de Gènere
Programa per a Famílies Monoparentals
Programa Suport Empresarial a Dones Cambra de Comerç de Mallorca
Projecte Caliu
PSIB - PSOE Secretaria de Polítiques d’Igualtat
PSM Comissió d’Igualtat d’Oportunitats
Punt d’Informació Empresarial de l’Ajuntament de Marratxí
Punt d’Informació Familiar
Punt de Trobada Familiar
Punts d’Informació Jurídica a les Dones
Secció d’Infància i Família (SIF)
Seminari Dones i Lletres
Servei d’Acollida a Dones i Famílies (SADIF)
Servei d’Acolliment i Promoció Sociolaboral (SAPS)
Servei d’Assistència Psicològica per a Dones que pateixen violència
Servei d’Atenció a la Família (SAF). Policia Nacional
Servei d’Atenció Domiciliària a la Infància (SEDAI)
Servei d’Atenció Social als Jutjats SASJ
Servei d’Informació i Orientació Laboral CCOO Illes Balears
Servei d’Ocupació de la Mancomunitat del Raiguer
Servei d’Ocupació de Marratxí (SOM)
Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària
Servei d’Orientació Laboral IFES-UGT
Servei de 24 Hores
Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família
Servei de Protecció de Menors. Centre de Serveis Socials
Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil

51
221
83
82
84
85
122
107
100
62
30
59
61
63
39
120
78
119
60
164
86
222
223
145
64
65
129
66
177
81
88
25-116
123
70
131
162
147
148
130
163
19
67
69
26
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68
146
72
20
132
144
227
228
157
224
36
23-24
178
229
35
158
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Servei Insular de Família
Servei Municipal d’Orientació i Suport a l’Educació i Formació (SMO)
Servei per a Dones Immigrants
Serveis d’atenció telefònica
Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ)
Serveis i oficines de l’IMFOF
STEI-i. Secretariat de la Dona Intersindical de les Illes Balears
UGT Secretaria d’Igualtat
Unió de Cooperatives de Treball Illes Balears
Unió Mallorquina
Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària
Unitats d’Atenció a la Dona (UAD)
Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
USO Departament de la Dona
Vasectomia i lligadura de trompes
Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears)

