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PRÓLEG 

 

Prèvia a totes les retallades 
 

Quan es retalla o empitjora el funcionament dels serveis pùblics, són normalment les dones 
les que assumeixen i compensen la disfunció, incrementant el temps necessari que les dones 
han de dedicar perque el benestar familiar es mantengui dins uns límits aceptables, 
implicant més feina personal i menys feina remunerada. 

Som les dones les que més patim els efectes nocius de les privatitzacions en el suministre de 
servies bàsics que son pùblics per la seva pròpia naturalesa. I que ara anam cap una 
desactivació del sector pùblic ens els camps social, educatiu i sanitariés ben clar.  

Per tant les decissions en aquest sentit no son neutres, ens afectem més a les dones. 

De manera que és fàcil concloure que  amb les retallades les desigualtats per raó de sexe 
s’agreugen i s’està fent un gran mal a altres valors de la societat. 

- Llei d'Autonomia Personal. Pel que sembla la nostra comunitat autònoma és la pitjor  en 
l’aplicació d’aquesta llei :  tenim 4000 persones amb dependència moderada que no hi 
podràn accedir fins el 2015 i 1.200 persones que estàn esperant una plaça residencial i hi ha 
5.425 persones en llista d’espera per rebre l’ajuda a la dependència.  

- Violència.- Si ens referim al concepte ampla de violencia contra les dones, no tans sols als 
de la parella i  d’acord amb els análisis que proposen organismes internacionals, com  la 
OMS, el Consell d’Europa, la UNIFEM,  es poden relacionar les distintes formes de violencia  
amb la probabilitat de patirla  al llarg del cicle vital  i he cercat les que ara  tenim molt més 
que abans de la crisi.  

Per exemple al moment de la infancia, es  pels organismos citats que  la malnutrició és un 
dels tipus de violencia i dia 9.11.013 surtía la noticia que segons UNICEF a Balears un 11% 
dels infants viu a la pobresa.  i també segons un estudi fet per aquesta universitat per a Caixa 
Pro Infància de Ballester i Oliver, 2013  “es pot estimar que un total de 29.465 menors de 0 a 
14 anys viuen a les Illes Balears en una situació de pobresa, la qual cosa representa el 17,2% 
dels 171.308 infants entre 0 i 14 anys (dades de 2012). Entorn d'altres 12.848 (el 7,5%) viuen 
en una situació d'absència de benestar, amb la qual cosa el percentatge de nins i nines en risc 
de pobresa o en absència de benestar arriba fins el 24,7 % del total. El  75,3% restant viu en 

una situació de benestar relatiu, amb importants diferències socials.  

En qualsevol cas, almenys des de 2009, estan creixent fortament les situacions de pobresa 
infantil i a més, s'observa que des de l'inici  de la crisi el deteriorament de la situació  ha 

estat més notori entre els menors de 14  anys que entre el conjunt de la ciutadania. En 

aquest sentit, si la pobresa s'ha incrementat des de 2009 per a tots els grups d'edat, la 
distància que separa les taxes de pobresa de la població infantil de les del conjunt de la 
població han anat augmentant en els darrers anys”. 



 

 

Segons Caritas i altres entitats d’ajuda social, entre el 25% i el 27% de la nostra población 
està en risc d’exclusió social i pobresa.  L’estrés emocional que dur la pobresa augmenta els 
factors de risc (viure materailment pitjor, vida més difícil= més acaremullats, més malaties, 
menys intimitat…. Tòxics…..precarietat laboral, dependencia económica de l’agressor…). 

En quan a  l’adolescència, segons la memoria de la FiscaliaGeneral de l’Estat de 2013 en un 
any, del 2011 al 2012 els procesos judicials per violencia masclista  en adolescents s’han 
incrementat en un 30%. I sabem que el que arriba als tribunals no és més que una petita 
part. 

 

I en l’ edat adulta, és violencia la prostitució…. Les entitats que fan treball de camp 
denuncien que ha augmentat molt darrrerament. També és violencia a aquesta fase de la 
vida, els abúsos econòmics (serveis domèstic, salaris d’explotació……). 

I a la vellesa també és violencia l’abús econòmic (pensem amb tantes llars que están 
mantingudes per les pensions de les persones jubilades o per les esquifides pensions no 
contributives d’una dona). 

La existencia de menys recursos pùblics específics contra la violència, és nefast. I no podem 
banalitzar l’àmbit de la sensibilització ni el de la información,  ja que es el principi necessari 
per arribar a una bona assitència a la dona i els seus fills quan es maltractada. Actualment la 
pedagogía social ha quedat aparcada, parlar,ne menys dur desconeixement i impunitat, com 
menys informades estiguin les dones més indefensió. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW) 

 

La CEDAW defineix què constitueix discriminació contra la dona i estableix una agenda per a 
les Administracions nacionals acabar amb aquesta discriminació. 

Estableix les bases per a la consecució de la igualtat entre homes i dones, assegurant l'accés 
igualitari i igualtat d'oportunitats en la vida política i en la pública, inclòs el dret de sufragi 
actiu i passiu així com el dret a l’educació, salut i feina. Es a dir que les dones poden gaudir 
tots els seus drets humans i les llibertats fonamentals. 

És només el tractat de drets humans que afirma els drets de reproducció de les dones i 
designa la cultura i la tradició com a forces influents en la modelació de rols de gènere i les 
relacions familiars. 

Els països que han ratificat o van signar la Convenció estan legalment obligats a implementar 
les seves disposicions i es comprometen a presentar informes nacionals, almenys un cop 
cada quatre anys, i quines mesures s'han pres. 

Espanya va ratificar la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació 
contra les dones (Cedaw) el 1983. Des d'aleshores, Espanya ha estat examinada pel Cedaw 
en sis ocasions; l'últim, el 2008. 

 

 

 

Comitè de la CEDAW (Comitè sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra 
la dona) 

 

El comitè és el sistema de control per tal d'examinar els progressos realitzats en l'aplicació 
dels seus preceptes, es compon de 23 experts. 

Funcions: 

o Examen dels informes presentats pels Estats membres. 
o Recepció dels informes de la societat civil. 
o Invitació a organismes especialitzats de les Nacions Unides per a la realització 

d'informes específics. 
o Elaboració de suggeriments i recomanacions sobre el contingut de la convenció o 

sobre els Estats 

 

 



 

 

 

L'avaluació de l'aplicació de la CEDAW a Espanya 2009-2013 

 

Cada quatre anys el Comitè de la CEDAW avalua l'aplicació de la Convenció de cada país, 
basat en tant l'informe governamental sobre les mesures adoptades per donar efecte a les 
disposicions de la Convenció i el seu resultat i el "informes Ombra" de les ONG. 

El govern Espanyol ha presentat el seu 7è Informe en setembre de 2013amb 5 mesos de 
retard. 

A la web de la CEDAW està anunciada la presessió d'Espanya en novembre de 2014 i la 
sessió para juny-juliol de 2015 

 

 

 

LA PLATAFORMA CEDAW OMBRA ESPANYA 2009-2013 

 

Mentrestant, la Plataforma CEDAW Ombra, formada per 50 ong de dones, de cooperació 
internacional i de drets humans, està fent el nostre informe ombra sobre l'aplicació a 
Espanya 2009-2013 de la Convenció. 

Estem treballant en plataformes autònoms i comissions per matèries de la Convenció. 

Per a la preparació de l'informe ombra s’han creat comissions per matèries de la Convenció i 
palatformaes autonómiques. 
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2. EDUCACIÓ I CULTURA 
 

El que exigeix la CEDAW: 

 

Article 10 

Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per evitar la discriminació contra la 
dona, a fi d'assegurar-li la igualtat de drets amb l'home en l'esfera de l'educació i en 
particular per assegurar, en condicions d'igualtat entre homes i dones: 

a) Les mateixes condicions d'orientació en matèria de carreres i capacitació professional, 
accés als estudis i obtenció de diplomes en les institucions d'ensenyament de totes les 
categories, tant en zones rurals com urbanes; aquesta igualtat s'haurà d'assegurar en 
l'ensenyament preescolar, general, tècnic, professional i tècnic superior, com també a tots 
els tipus de capacitació professional; 

b) Accés als mateixos programes d'estudis, als mateixos exàmens, a personal docent del 
mateix nivell professional I a locals i equips escolars de la mateixa qualitat; 

c) L'eliminació de tot concepte estereotipat dels papers masculins i femenins en tots els 
nivells i en totes les forms d'ensenyament, mitjançant l'estímul de l'educació mixta i d'altres 
tipus d'educació que contribueixin a aconseguir aquests objectiu i, particularment, 
mitjançant la modificació dels llibres i els programes escolars i l'adaptació dels mètodes 
d'ensenyament; 

d) Les mateixes oportunitats per a l'obtenció de beques i altres subvencions per cursar 
estudis; 

e) Les mateixes oportunitats d'accés als programes d'educació permanent, inclosos els 
programes d'alfabetització funcional i d'adults, amb vista particularment a reduir com més 
aviat millor tota diferència de coneixements que hi hagi entre homes i dones; 

f) La reducció de la taxa d'abandonament femení dels estudis i l'organització de programes 
per a aquelles joves i dones que hagin deixat els estudis prematurament 

g) Les mateixes oportunitats per participar activament en l'esport i l'educació física; 

h) Accés al material informatiu específic que contribueixi a assegurar la salut i el benestar de 
la família, inclosa la información i l'assessorament sobre planificació de la família. 

 

SITUACIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

Polítiques d’educació 

L’apartat sobre educació inclou un seguit d’aspectes que, si be estan estretament relacionats 
amb les polítiques i amb la situació educativa que es produeix globalment a nivell d’estat 
espanyol, són una aproximació a la situació més específica de Balears durant el període que 
cobreix l’informe. S’estructura en dos subapartats: el primer es centra en diversos aspectes 



 

 

de la política educativa en el període 2011-2013 i el segon en l’abandonament educatiu 
primerenc, un tema central en el discurs sobre gènere i educació. 

 

1. Política educativa a Balears des de les darreres eleccions autonòmiques a l’actualitat 
(2011-2013)1 

Aquest període està marcat per la majoria absoluta del Partit Popular a les eleccions 
autonòmiques (maig 2011) i a les eleccions generals (novembre 2011). La confluència entre 
les exigències de la Unió Europea i el mandat constitucional quan a estabilitat 
pressupostària, i l’ideari del Partit Popular han conduit, en el terreny de les polítiques 
educatives, a una forta disminució de la despesa pública en educació. A n’aquesta 
disminució s’afegeixen els intents de fer retrocedir el nostre model educatiu cap a un de més 
centralitzat i segregador en tots els aspectes. La gestió d’aquests canvis es fa des de 
l’autoritarisme i la desconfiança en la comunitat educativa. 

 

La reducció dels pressupostos en educació 

A la disminució dels pressupostos educatius en els PGE, hem d’afegir la que es produeix a la 
comunitat autònoma. 

Quan a les xifres dels pressupostos a Balears, el pressupost global de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats inicia la seva tendència descendent en els pressupostos de 
2011: 855.522.494,05 € front als 899.382.617,41€ de 2010. Aquesta tendència s’accentua en 
els anys següents, essent el pressupost de 2013 de 743.572.807 € (disminució del 17,3% en 
relació a 2010).  

La partida més important de la despesa en educació per part de les comunitats autònomes 
és la de Personal. Un recent informe del sindicat CCOO analitza l’evolució de les partides 
destinades a despeses de personal en els nivells no universitaris en les diverses comunitats 
autònomes, tot comparant el pressupost de 2009 amb el de 2013. A Balears ha disminuït en 
un 15,1%, per sobre de la resta de comunitats autònomes, excepte  Aragó (-16,4%), Castella-
La Manxa (-20,5%) i Múrcia (-15,5%) (CCOO enseñanza, 2013).  

Seguint amb la partida de personal en els pressupostos de Balears, la de personal docent 
d’ensenyament públic no universitari (422A) va iniciar la seva disminució en els pressupostos 
de 2010 (457.950.478,00 € front als 469.299.077,00 de l’any anterior) i ha continuat minvant 
fins els 416.247.000,00 el 2013 (-11,3% en relació a 2009). El pressupost de personal docent 
de l’ensenyament concertat (422B) va iniciar una lleugera disminució el 2010 
(147.386.147,00 front a 147.439.850,00 el 2009) i en el 2013 és de 139.193.186,00 (-5,6% en 
relació a 2009). 

El pressupost destinat a menjadors escolars, transport i ajuts a les famílies també va 
començar a disminuir el 2010 (1.380.884€ front a  2.345.634€ en el 2009). El 2013 és de 
600.000€ (- 74,4% en relació a 2009). 

 

 

                                            
1
 Aquest apartat, excepte pel que fa al subapartat de canvis legislatius i normatius, és reproducció parcial de Salvà (2013).   
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Concert educatiu amb escoles que separen nines i nins  

Per primera vegada, i en contra de les directrius de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i de les 
sentències del Tribunals Superiors de Justícia d’Andalusia i de Galícia que han dictat 
sentències en contra en les seves respectives autonomies, s’atorguen concerts educatius a 
centres que escolaritzen nines i nins en aules separades. 

 

Els canvis normatius i legislatius 

A nivell autonòmic, els dos canvis normatius més importants són el Decret de Tractament 
Integrat de Llengües (TIL) i la coneguda com a llei de Símbols. El primer, sota el discurs del 
trilingüisme, però amb l’objectiu clar de fer retrocedir l’ensenyament del català, en un 
context de retallades, i sense tenir en compte la situació i recursos dels centres, està 
provocant una disminució de la qualitat del sistema i un augment del fracàs escolar. La llei de 
Símbols té com a principal objectiu contrarestar els moviments socials a favor de 
l’ensenyament públic sorgits en protesta per les retallades en educació.  Intenta imposar als 
centres i als membres de la comunitat educativa una censura estricta que està arribant fins i 
tot a la indumentària personal.  

 

2. Abandonament educatiu primerenc (AEP)2 

La problemàtica de l’abandonament educatiu primerenc (AEP) té un lloc molt central en el 
discurs educatiu, destacant la situació d’avantatge de les dones. Des d’una perspectiva de 
gènere, proposem aprofundir aquest primer nivell d’anàlisi amb tres perspectives 
complementàries: (a) l’evolució de les diferències de gènere en el període estudiat; (b) la 
comparació amb les taxes d’Espanya i de la UE;  (c) l’impacte diferencial de gènere de l’AEP.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2008- 12 

Dones i homes       

España 31,9 31,2 28,4 26,5 24,9 13,1 

Balears (Illes) 43,2 40,8 36,7 30,7 30,1 7 

UE27 14,9 14,4 14,1 13,5 12,8 2,1 

Homes       

España 38,0 37,4 33,5 31,0 28,8 9,2 

Balears (Illes) 49,2 46,0 42,6 34,1 30,6 18,6 

UE27 16,9 16,3 16,0 15,3 14,5 2,4 

Dones       

España 25,7 24,7 23,1 21,9 20,8 4,9 

Balears (Illes) 37,0 35,1 30,7 27,1 29,6 7,4 

UE27 12,8 12,5 12,1 11,6 11,0 1,8 

Font: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013). Elaboració pròpia 

                                            
2
 Percentatge de població de 18 a 24 anys que té el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o inferior i que no segueix cap tipus 

de formació. Font: Enquesta de Població Activa.  



 

 

(a) L’evolució de les diferències de gènere a Balears durant aquest període mostra una major 
disminució de l’AEP en els homes que és de 18,6 punts front a 7,4 punts en les dones.  

(b) Si comparem la taxa d’AEP de les dones de Balears amb la de les dones espanyoles i amb 
la de les europees, observem majors diferències que en els homes: segons dades de 2012, 
les dones de Balears estan 8,8 punts per sobre de les espanyoles i 18,6 punts per sobre de 
les europees. Els homes estan 1,8 punts per sobre dels espanyols i 16,1 punts per sobre dels 
europeus. 

(c) L’impacte de l’AEP: la situació laboral i personal de les dones es veu afectada en major 
grau per l’AEP que en els homes, tot destacant la situació d’inferioritat de les dones sense 
cap titulació. A modo d’exemple i, pel que fa a la situació a Balears, els resultats d’un estudi 
recent realitzat a partir d’una mostra representativa de joves d’edats compreses entre els 26 
i 28 que viuen a Palma de Mallorca, mostren que les dones sense cap titulació tenen una 
taxa d’ocupació del 23,1% (vs. 51,3% en els homes); que el 76.9% de les dones (vs. 41% en 
els homes) formen part del grup de NINIS (no treballen ni estudien) i que el 33,9 % té un o 
més fills (vs. 15,4% en els homes) (Salvà, Tugores, Adame, Oliver, Quintana, 2013). 
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3. TREBALL I DRETS ECONÒMICS 
 

El que exigeix la CEDAW 

 

Article 11 

1. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació 
contra la dona en l'esfera de l'ocupació a fi d'assegurar a la dona, en condicions d'igualtat 
amb els homes, els mateixos drets, en particular: a) El dret a treball com a dret inalienable 
de tot ésser humà;  

b) El dret a les mateixes oportunitats d'ocupació, inclòs el dret a l'aplicació dels mateixos 
criteris de selecció en qüestions d'ocupació; 

c) El dret a triar lliurement professió i ocupació, el dret a l'ascens, a l'estabilitat en l'ocupació 
i a totes les prestacions i altres condicions de servei, i el dret a la formació profesional i al 
reciclatge, inclòs l'aprenentatge, la formació professional superior i a la instrucció periòdica; 

d) El dret a igual remuneració, incloses les prestacions, i a la igualtat de tracte pel que fa a un 
treball d'igual valor, així com a la igualtat de tracte respecte a l'avaluació de la qualitat de la 
feina; 

e) El dret a la seguretat social, en particular en casos de jubilació, desocupació, malaltia, 
invalidesa, vellesa o una altra incapacitat per treballar, com també el dret a vacances 
pagades; 

f) El dret a la protecció de la salut i a la seguretat en les condicions de treball, fins i tot la 
salvaguarda de la funció de reproducció. 

2. A fi d'impedir la discriminació contra la dona per raons de matrimoni o maternitat i 
assegurar l'efectivitat del seu dret a fer feina, els Estats Parts prendran mesures adequades 
per a: 

a) Prohibir, sota pena de sancions, l'acomiadament per motiu d'embaràs o llicència de 
maternitat i la discriminació en els acomiadaments sobre la base de l'estat civil; 

b) Implantar la llicència de maternitat amb sou pagat o amb prestacions socials comparables 
sense pèrdua del lloc de feina previ, l'antiguitat o els beneficis socials; 

c) Impulsar el subministrament dels serveis socials de suport necessaris per permetre que els 
pares combinin les obligacions amb la família amb les responsabilitats de la feina i la 
participació en la vida pública, especialment mitjançant el foment de la creació i el 
desenvolupament d'una xarxa de serveis destinats a l'atenció dels infants; 

d) Prestar protecció especial a la dona durant l'embaràs en els tipus de feines que s'hagi 
provat que puguin resultat perjudicials per a ella. 

3. La legislació protectora relacionada en les qüestions compreses en aquest article serà 
examinada periòdicament a la llum dels coneixements científics i tecnològics i serà revisada, 
derogada o ampliada segons correspongui. 



 

 

SITUACIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

L'anàlisi de la realitat sociolaboral de Balears és, lògicament, molt més complex del que és 
possible analitzar en un marc necessàriament breu com aquest. Així, a continuació 
s'aportaran únicament algunes dades que no pretenen ser exhaustives, si no tan sols una 
primera aproximació al tema. 

En qualsevol cas, a fi de contextualitzar-les adequadament, és necessari fer algunes 
puntualitzacions: Així, en primer lloc, el mercat laboral de Balears és clarament estacional, 
per la qual cosa es produeixen variacions importants al llarg de l'any. Tot i això i per mor de 
la brevetat, s'ha optat per emprar únicament mitjanes anuals. En segon lloc, com és sabut, 
en l'anàlisi de la situació laboral tenen gran importància factors personals com l'edat o el 
nivell d'estudis. En aquest cas, i per mor de la brevetat, es presenten únicament dades de 
conjunt. Per tant, aquesta informació ens permetrà tenir, únicament, una primera visió 
general de la situació laboral de les dones en la nostra comunitat. 

Una altra qüestió important, especialment si es tracta de comparar les dades de Balears amb 
les de altres Comunitats Autònomes, és recordar que mentre certs sectors d'activitat (com 
serveis o construcció) tenen i han tingut un pes específic molt important en la nostra 
economia, d’ altres (com indústria o agricultura) tenen un pes molt menor (gairebé 
testimonial). 

Un primer cop d'ull a la població de Balears en relació amb l'ocupació (Taula 1), mostra que, 
com a mitjana, en 2013 les dones constituïen a Balears una mica més del 45% de la població 
activa (persones en edat i disposició d'incorporar-se al mercat laboral), de la població 
ocupada (persones en edat d'incorporar-se al mercat laboral que treballen a canvi d'una 
retribució) i de la població aturada (persones que, estant en edat i disposició de treballar, no 
realitzen una activitat laboral remunerada) i entorn del 60% de la població inactiva (persones 
en edat d'incorporar-se al mercat laboral que o no poden o no desitgen fer-ho). 

 

Taula 1.- Població en relació amb l'ocupació 

  2008   2009   2010   2011   2012   2013   

  

Ambdós  

sexes 

%  

Dones 

Ambdós  

Sexes 

%  

Dones 

Ambdós  

Sexes 

%  

Dones 

Ambdós  

Sexes 

%  

Dones 

Ambdós  

Sexes 

%  

Dones 

Ambdós  

sexes 

%  

Dones 

Població  

activa 567,6 43,27 584,2 44,11 590,7 45,08 589,5 45,45 604,8 45,93 605,3 45,48 

Població  

ocupada 509,8 42,98 478,9 44,92 470,4 45,51 460,6 45,79 464,7 45,30 470,3 45,56 

Població  

aturada 57,8 45,85 105,2 40,49 120,3 43,39 128,9 44,30 140,2 48,07 135 45,19 

Població  

inactiva 308,9 62,51 306,1 61,32 304,2 59,96 313,1 59,21 303,1 59,02 314,7 59,80 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 
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L'evolució d'aquestes xifres al llarg del període 2008-2013 queda més clara en observar les 
taxes d'activitat, ocupació i atur (Taula 2). 

 

Taula 2.- Taxes d'activitat, ocupació i atur. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambdós sexes       

Taxa de activitat 64,76 65,62 66,01 65,31 66,62 65,79 

Taxa d’ocupació 58,16 53,79 52,56 51,03 51,18 51,12 

Taxa d’atur 10,18 18,02 20,37 21,87 23,17 22,3 

Homes       

Taxa de activitat 73,55 73,38 72,71 71,57 72,48 72,28 

Taxa d’ocupació 66,41 59,3 57,45 55,58 56,34 56,07 

Taxa d’atur 9,71 19,2 20,98 22,34 22,26 22,42 

Dones       

Taxa de activitat 55,98 57,86 59,35 59,11 60,83 59,4 

Taxa d’ocupació 49,93 48,3 47,71 46,52 46,08 46,24 

Taxa d’atur 10,81 16,52 19,62 21,31 24,25 22,15 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

 

Aquestes dades ens mostren com, entre 2008 i 2012, la taxa d'activitat femenina ha 
augmentat en gairebé un 5% i només en 2013 s'ha reduït lleugerament, mentre la taxa 
d'activitat masculina s'ha reduït en una mica més d'un 1% entre 2012 i 2013. Paral·lelament, 
les taxes d'ocupació s'han reduït, però mentre la masculina ho ha fet en gairebé un 10%, la 
femenina ho ha fet en una mica menys d'un 3%; i les taxes d'atur s'han més que duplicat, 
encara que a ritmes diferents (per als homes de manera molt brusca entre 2008 i 2009, i per 
a les dones de forma una mica més progressiva). 

Diferents anàlisis han assenyalat la relació entre aquesta evolució i les característiques 
pròpies del mercat laboral a Balears i la seva segregació horitzontal. Així, en els primers anys 
de la crisi econòmica es va produir una brutal destrucció d'ocupació en el sector de la 
construcció, fortament masculinitzat. Això va fer, d'una banda, que en aquests moments 
s'incrementés de forma espectacular l'atur entre la població masculina i, per una altra, que 
ara, passats els anys i quan aquests homes expulsats del mercat laboral han començat a 
esgotar les seves prestacions per desocupació i a no trobar alternatives, vagin desanimant-se 
i abandonant el mercat laboral (el que explicaria, almenys en part, la disminució de la 
població activa masculina). 

Per a les dones, amb molta major presència en el sector serveis (especialment en comerç i 
hostaleria) i en l'àmbit públic, els efectes de la crisi i, conseqüentment, els increments de 
l'atur, han anat arribant posteriorment. A més, el fet que, en algunes unitats familiars, les 
dones s'hagin convertit en les úniques que aporten ingressos pot estar contribuint a que, fins 
i tot en les adverses condicions actuals, la població activa femenina augmenti. 



 

 

Aquesta darrera observació pot sustentar-se, per exemple, en l’ anàlisi de la població 
aturada amb i sense ocupació anterior, que es pot veure a la Taula 3. 

 

Taula 3.- Població aturada amb i sense ocupació anterior. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Població aturada 57,8 105,2 120,3 128,9 140,2 135 

Ha treballat anteriorment       

Ambdós sexes 53,6 99,6 112,6 120,1 129,1 123,8 

Homes 29,3 59,5 65,9 67,7 68,5 69.9 

Dones 24,3 40,1 46,7 53,4 60,6 54 

% Dones 45,3 40,3 41,5 44,5 46,9 43,6 

No ha treballat anteriorment       

Ambdós sexes 4,2 5,7 7,7 8,9 11 11,1 

Homes 1,9 3,2 2,1 4,1 4,3 4,2 

Dones 2,3 2,5 5,6 4,7 6,8 7 

% Dones 54,8 43,9 72,7 52,8 61,8 63,1 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

 

Més enllà de la preocupant dada de l'atur (que, recordem, afectaria, com a mitjana a més 
del 22% dels homes i dones de Balears en edat i disposició de treballar), hi ha altres dades 
que ajuden a comprendre la precarietat del mercat laboral d'aquesta comunitat, com 
l'anàlisi de l'ocupació per tipus de jornada (Taula 4). 

 

Taula 4.- Persones ocupades per tipus de jornada. 

 
2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 
Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

A temps  
complet             

Ambdós sexes 457,1 89,7 423,5 88,4 413 87,8 399,4 86,7 395,8 85,2 404,5 86,0 

Homes 280,3 96,4 252 95,5 238,9 93,2 232,9 93,3 235,1 92,5 234,6 91,6 

Dones 176,9 80,7 171,5 79,7 174,2 81,3 166,6 79 160,7 76,4 169,8 79,2 

% Dones 38,70  40,50  42,18  41,71  40,60  41,98  

A temps  
parcial             

Ambdós sexes 52,6 10,3 55,4 11,6 57,4 12,2 61,1 13,3 68,8 14,8 65,9 14,0 

Homes 10,4 3,6 11,9 4,5 17,4 6,8 16,8 6,7 19,1 7,5 21,4 8,4 

Dones 42,2 19,3 43,6 20,3 39,9 18,7 44,3 21 49,7 23,6 44,5 20,8 

% Dones 80,23  78,70  69,51  72,50  72,24  67,45  

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

 



 

Informe Ombra CEDAW de les Illes Balears. 2014 

17 

Com pot observar-se, en 2013 la majoria de persones que tenien una ocupació a temps 
complet (58,02%) eren homes, mentre la majoria de persones que tenien una ocupació a 
temps parcial (67,45%) eren dones. L'evolució al llarg del període analitzat, no obstant això, 
ha estat molt diferent en un i altre cas per a homes i dones. Així, mentre les proporcions en 
el cas del treball a temps complet s'han mantingut, més o menys, estables, la proporció 
d'homes que treballen a temps parcial s'ha incrementat. 

Això està molt lluny de ser una bona notícia perquè la major part del treball a temps parcial 
a Balears és no desitjat (això és, es tracta de persones que treballen a temps parcial perquè 
no tenen altra opció, però que desitjarien treballar a temps complet). A això cal sumar les 
dificultats inherents al treball a temps parcial en tractar accedir a prestacions socials 
(desocupació, pensions, etc.). 

La Taula 5 aporta informació sobre la distribució a Balears de les persones assalariades entre 
el sector públic i el privat i permet observar els efectes de la destrucció d'ocupació pública, 
derivats de les retallades i les polítiques d'austeritat, que es produeixen a partir de 2011.  

 

Taula 5.- Persones assalariades per sector. 

 2008  2009  2010  2011  2012  2012  

 Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

Sector Públic             

Ambdós sexes 60,2 14,5 64 16,1 69,4 17,9 65,2 17,4 62,2 16,9 63,9 17 

Homes 28,3 12,7 30,4 14,5 33,7 16,7 31,6 16,3 29,7 15,6 30,3 15,8 

Dones 31,9 16,6 33,6 17,9 35,7 19,2 33,6 18,6 32,5 18,2 33,6 18,2 

Sector Privado             

Ambdós sexes 355 85,5 333,3 83,9 318,3 82,1 308,8 82,6 306,6 83,1 312,1 83 

Homes 194,6 87,3 178,6 85,5 168,1 83,3 162 83,7 160,4 84,4 161,4 84,2 

Dones 160,4 83,4 154,7 82,1 150,2 80,8 146,8 81,4 146,1 81,8 150,7 81,8 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 

Unitat: Milers de persones 

 

 

En la Taula 6 s'inclouen les dades de salari mitjà (anual i per hora normal de treball) que, en 
aquest cas, només estan disponibles per al període 2008-2011 el que dificulta l'anàlisi de la 
seva evolució i de la possible repercussió de la crisi. Així, encara que aquesta informació 
sembla suggerir la disminució de la bretxa salarial per gènere, serà necessari esperar a 
disposar de més informació per determinar si efectivament s'està escurçant la distància 
entre els salaris d'homes i dones, i, en cas afirmatiu, què està succeint (si la bretxa es redueix 
perquè els salaris de les dones augmenten o perquè els salaris dels homes baixen). 

 

 



 

 

Taula 6.- Salari mitjà 

 2008  2009  2010  2011  

 Euros Bretxa Euros Bretxa Euros Bretxa Euros Bretxa 

Salari Mitjà Anual         

Ambdós sexes 20388,09  21070,14  21613,6  21351  

Homes 18159,78 20,08 18702,72 21,75 19812,19 15,73 19377,39 17,85 

Dones 22253,73  23285,93  23213,04  23188,8  

Guany per hora normal  
de treball         

Ambdós sexes 13,11  13,61  14,15  13,77  

Homes 12,04 14,65 12,45 16,09 13,41 9,68 12,87 12,35 

Dones 13,96  14,64  14,78  14,57  

Fons: Enquesta d’ estructural salarial – INE 
Unitat: euros 

 

 

Pel que es refereix a prestacions socials, en primer lloc, l’ informació sobre prestacions per 
maternitat i paternitat mostren un descens gradual del nombre de prestacions per tots dos 
conceptes (del 22,9% i del 23,5%, respectivament) entre 2008 i 2012, i un repunt (del 3,7% i 
del 23,7%) en 2013. El percentatge de pares que gaudeixen de prestacions per maternitat és 
mínim i, a més, tendeix a descendir de forma gradual però constant entre 2008 i 2012 (de 
l'1,9% a l'1,4%). El descens del nombre de naixements durant el període (que va ser d'un 
13,4% en el període analitzat) no explica aquestes dades, per la qual cosa cal pensar que 
tenen alguna relació amb la progressiva fragilització de les condicions laborals. 

 

Quant a les excedències, les dades disponibles per al període 2008-2012 destaquen els 
següents aspectes: La majoria d'excedències van ser gaudides per les dones. El nombre 
d'excedències per a la cura de fills i filles va descendir al llarg del període analitzat en un 
29,4%, mentre el nombre d'excedències per a la cura de familiars es va mantenir més o 
menys estable (entorn de 120-130 anuals). El percentatge d'homes que es van prendre 
excedències va oscil·lar entre el 4%-6% per la cura de fills o filles i el 16-23% per a la cura de 
familiars. 

 

En definitiva, aquestes xifres suggereixen que s'ha produït un estancament en les mesures 
de conciliació entre la vida familiar i laboral  
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Taula 7.- Prestacions per maternitat i paternitat i excedències per a la cura de fills i filles i 
familiars. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prestacions per maternitat       

Percebudes per mare 8731 8270 7952 7593 6729 6976 

Percebudes per pare 168 133 135 122 93 115 

% pares perceptors 1,9 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 

Prestacions per paternitat       

Prestacions 6411 6033 6004 5747 4906 5174 

Excedències       

Por cura de fills/es       

Ambdós sexes 1008 845 906 834 712  

Homes 60 48 39 42 43  

% Homes 5,95 5,68 4,30 5,04 6,04  

Dones 948 797 867 792 669  

Per cura de familiars       

Ambdós sexes 121 117 117 122 133  

Homes 28 23 19 24 24  

% Homes 23,14 19,66 16,24 19,67 18,05  

Dones 93 94 98 98 109 109 

Font: Estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
Unitats: nombre de persones o prestacions.  

 

Encara que l’ informació disponible sobre pensions de jubilació és limitada, aquestes dades 
són suficients per visualitzar com les desfavorables condicions en l'accés de les dones al 
mercat laboral tenen clares repercussions de futur, en aquest cas, amb una bretxa per 
gènere en la pensió de jubilació que arriba fins el 40%. Cal pensar que l'evolució de les 
condicions laborals que hem vingut analitzant, no només no solucionarà si no que 
engrandirà aquesta bretxa. 

 

 

Taula 8.- Pensions de jubilació. 

  

2009  2010  2011  

Número 

de pensions 

Quantia 

mitjana 

Número 

de pensions 

Quantia 

mitjana 

Número 

de pensions 

Quantia 

mitjana 

Homes 56.848 945,01 58.676 981,4 60.302 1.001,41 

Dones 41.102  41.860 601,1 42.798 616,73 

Fons: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2011 

 



 

 

Per finalitzar, una breu anotació sobre la població inactiva que mostra com les persones 
inactives que declaren dedicar-se a les tasques de la llar continuen sent bàsicament dones, 
en una proporció que oscil·la entre el 85-87% al llarg del període analitzat. 

 

Taula 9.- Població inactiva per classe principal d'inactivitat: Persones que es dediquen a les 
tasques de la llar. 

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

Ambdós sexes 101  96,1  84,9  83,5  81,1  87,6  

Homes 12,3 12,18 13,3 13,84 12,1 14,25 11,1 13,29 9,9 12,21 12,6 14,38 

Dones 88,7 87,82 82,8 86,16 72,8 85,75 72,4 86,71 71,3 87,92 75,0 85,62 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 

Unitat: Milers de persones i % 

 

En definitiva, l'actual situació de crisi i les retallades realitzades per a (suposadament) 
contrarestar aquesta (i, en relació a la situació laboral, molt especialment la Reforma laboral 
i de la de les pensions) estan tenint múltiples efectes negatius sobre la situació i les 
condicions laborals a diferents nivells. Tot això, lògicament, afecta tant a treballadors com a 
treballadores, però, en el cas d'elles, l'empitjorament és encara major perquè la situació de 
partida era més desfavorable. 

 



 

Informe Ombra CEDAW de les Illes Balears. 2014 

21 

4. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I 

PARTICIPACIÓ POLÍTICA 

 

El que exigeix la CEDAW 

 

Article 2. 

Els Estats Parts condemnen la discriminació contra la dona en totes les seves formes, 
convenen a seguir, per tots els mitjans apropiats i sense dilacions, una política encaminada a 
eliminar la discriminació contra la dona i, amb aquesta finalitat, es comprometen a: 

a) Consagrar, si encara no ho han fet, en les seves constitucions nacionals i en qualsevol altra 
legislació apropiada el principi de la igualtat de l'home i de la dona i assegurar per llei o 
altres mitjans apropiats la realització pràctica d'aquest principi;  

b) Adoptar mesures adequades, legislatives o d'altre caràcter, amb les sancions 
corresponents, que prohibeixin tota discriminació contra la dona; 

c) Establir la protecció jurídica dels drets de la dona sobre una base d'igualtat amb els de 
l'home i garantir, per la via dels tribunals nacionals competents i d'altres institucions 
públiques, la protecció efectiva de la dona contra tot acte de discriminació; 

d) Abstenir-se d'incórrer en tot acte o pràctica de discriminació contra la dona i vetllar 
sempre perquè les autoritats i institucions públiques actuïn conformement a aquesta 
obligació; 

e) Prendre totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona 
practicada per qualssevol persones, organitzacions o empreses; 

f) Adoptar totes les mesures adequades, fins i tot de carácter legislatiu, per modificar o 
derogar lleis, reglaments, usos i pràctiques que constitueixen discriminació contra la dona;  

g) Derogar totes les disposicions penals nacionals que constitueixin discriminació contra la 
dona. 

Article 3 

Els Estats Parts prendran en tots els àmbits, i en particular en les esferes política, social, 
econòmica i cultural, totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per 
assegurar el ple desenvolupament i progrés de la dona, amb l'objectiu de garantir-li l'exercici 
i el gaudí dels drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb 
l'home. 

Article 5 

Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per: 

a) Modificar els patrons socioculturals de conducta d'homes i dones, amb la finalitat 
d'aconseguir l'eliminació dels perjudicis i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra 
índole que estiguin basats en la idea de la inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes o 
en funcions estereotipades d'homes i dones; 



 

 

g) Garantir que l'educació familiar inclogui una comprensió adequada de la maternitat com a 
funció social i el reconeixement de la responsabilitat comuna d'homes i dones pel que fa a 
l'educació i al desenvolupament dels seus fills. S'entén que l'interès dels fills constituirà la 
consideració primordial en tots els casos. 

Part II 

Article 7 

Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la 
dona en la vida política i pública del país i, en particular, garantiran a les dones, en igualtat 
de condicions amb els homes, el dret a: 

a) Votar a totes les eleccions i referèndums públics i ésser elegibles per a tots els 
organismes, els membres dels quals siguin objecte d'eleccions públiques; 

b) Participar en la formulació de les polítiques governamentals i en l'execució d'aquestes, i 
ocupar càrrecs públics i exercir totes les funcions públiques en tots els plans 
governamentals. 

c) Participar en organitzacions i associacions no governamentals que s'ocupin de la vida 
pública i política del país. 

 

 

 

SITUACIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

POLÍTIQUES D’IGUALTAT3 

 

a.-Govern Balear. 

- Llei d'Autonomia Personal.  

Pel que sembla la nostra comunitat autònoma és la pitjor en l’aplicació d’aquesta llei : tenim 
4000 persones amb dependència moderada que no hi podran accedir fins el 2015 i 1.200 
persones que estan esperant una plaça residencial i hi ha 5.425 persones en llista d’espera 
per rebre l’ajuda a la dependència.  

- Oficines d’ajuda a les Víctimes del Delicte (2011).  

El 31 de desembre de 2011, es tancaren les  Oficines d’ajuda a Víctimes de Delicte (OAVD), 
un servei públic i gratuït que existia des de el 1989 i que a finals del 2011 tenia consolidades 
10 oficines ( 3 a Palma, 1 Inca, 1 Manacor,  1 a Muro, 1 a Calvià, 1 Maó, 1 Eivissa i 1 a 
Formentera. La realitat era  que el 90% de les persones usuàries d’aquest servei fossin 
dones.  

                                            
3
 Aquest apartat s’ha elaborat a partir de les memòries del Institut Balear de la Dona i del dossier del Consell de la Societat Civil de 

Mallorca. 
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Se’ls oferia informació jurídica, orientació sobre els seus drets i assistència psicològica.  

Per tant el tancament d’aquest servei representà una acte flagrant de discriminació contra 
les dones. 

Actualment hi ha 1 oficina per tota Mallorca amb dues persones, una gerent jurídica i una 
psicòloga que no donen l’abast. 

- Institut Balear de la Dona:  

* Evolució pressuposts: 

-2008........................ 3.773.604........ +2,97% 

-2009.........................3.475.282.........- 7,00% 

-2010........................2.958.588..........-14,87% 

-2011........................2.697.337..........-8,84% 

-2012........................2.550.353..........-5.45% 

- 2013.......................2.190.811..........-14% 

* Punts d’informació jurídica als pobles:  

Existien 9 oficines que donaven a  les dones de forma gratuïta informació, orientació i 
assessorament jurídic en relació amb el dret familiar, civil, penal, administratiu i laboral. 
Ubicats als municipis de Calvià, Capdepera, Manacor, Petra, Binissalem, Alcúdia, Pollença, 
Llucmajor i Sóller, i donant cobertura a tota la Part Forana de Mallorca, tant a professionals 
dels Serveis Socials, com a dones usuàries en general.  

 

2011.- De gener a juny estigueren tancats 

2012.- El 31 de maig es tancaren. 

*Infosex. – Servei gratuït d’informació sexual i afectiva especialment dirigit al jovent, 
suprimit (exactament no sé la data però entre juny del 2011 i juny 2012). 

*Reducció horari del centre d’informació de les dones. Abans de 8 a 18 h, ara fins les 15 h. 

* Biblioteca: reducció horari, abans també horabaixa, desprès just 4 hores el matí i ara...  

* Eliminació Punt d’assessorament de salut Jove (PAS). 

 

b.- Consell de Mallorca.   

- Supressió Direcció General d’igualtat (2012).  

- Supressió dels tallers als Instituts de secundària del Consell Mallorca que donaven Ben 
Amics, Alas, etc.. 

 

c.- Ajuntament de Palma. 

- Eliminació de 2 places de tècnics en igualtat. 

 



 

 

PARTICIPACIÓ POLÍTICA4 

 

a.- A la vida local, als ajuntaments. 

Batles i batlesses a les Illes Balears 

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2012 

Dones 1 1 5 7 6 7 6 7 10 

Homes 65 61 62 60 61 60 61 60 57 

Percentatge de 
dones 1,50 1,60 7,46 10,45 8,96 10,45 8,96 10,45 14,93 

Total 66 62 67 67 67 67 67 67 67 

Font: Institut de la Dona 

 

Regidors i regidores a les Illes Balears 

 

 

b.- Als Consells Insulars. 

Presidents i presidentes dels Consells Insulars a les Illes Balears 

  2013 2012 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2002 

percentatge de 
dones 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100 

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Dones 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

Homes 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

Font: Institut de la Dona 

                                            
4
 Les informacions d’aquest apartat són reproducció de l’esborrany de la diagnosi per al Pla d’Igualtat de les Illes Balears. 
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c.-  Al govern autonòmic. 

Dones als governs autonòmics (conselleries) 

  
Percentatge de 

dones conselleres 
Total 

Conselleries 
Dones Homes 

2013 0 7 0 7 

2011 14,29 7 1 6 

2009 46,67 15 7 8 

2008 42,86 14 6 8 

2007 42,86 13 6 7 

2006 46,15 13 6 7 

2005 41,67 12 5 7 

2004 41,67 12 5 7 

2003 23,08 13 3 10 

2002 23,08 13 3 10 

2001 30,77 13 4 9 

2000 18,18 11 2 9 

1999 18,18 11 2 9 

1997 10 10 1 9 

1996 12,5 9 1 8 

Font: Institut  de la Dona * 

Notes: Taula actualitzada a 22 de març de 2013. L’Institut de la Dona ha 
obtingut les dades a partir de les pàgines web dels Governs autonòmics fins 
l'any 2009, en base a les dades del Fitxer d'Alts Càrrecs (Fichero de Altos 
Cargos, F.I.C.E.S.A.) 
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d.- Al parlament. 

 

 

Representació de les dones al Parlament 

  
percentatge 
de dones 

Ambdós 
sexes 

Dones Homes 

2012 45,76 59 27 32 

2011 45,76 59 27 32 

2010 49,15 59 29 30 

2009 49,15 59 29 30 

2008 49,15 59 29 30 

2007 49,15 59 29 30 

2006 37,50 56 21 35 

2005 37,50 56 21 35 

2004 37,50 56 21 35 

2003 37,50 56 21 35 

2001 33,90 59 20 39 

2000 33,90 59 20 39 

Font: Institut de la Dona * 



 

 

e.- Congrés i senat. 

CONGRÉS. Dades Illes Balears. 2008-2011 

  2008 2011   

  Dona Home %Dona Dona Home %Dona Diferència 

Comparació de titulars 80 80 50,00% 44 44 50,00% 0,00% 

Comparació de llistes totals 101 105 49,00% 61 64 48,80% -0,20% 

 

SENAT. Dades Illes Balears. 2008-2011 

  2008 2011   

  Dona Home %Dona Dona Home %Dona Diferència 

Comparació de titulars 20 36 35,70% 12 21 36,40% 0,60% 

Comparació de llistes totals 46 66 41,10% 45 54 45,50% 4,40% 

 

DIPUTADES. Dades Illes Balears. 2008-2011      

  2008 2011      

Total 4 3      

% Diputades 50,00% 37,50%      

        

DIPUTADES. Dades Illes Balears. 2008-2011      

  2008 2011      

PP 50,00% 40,00%      

PSOE 50,00% 33,33%      

        

SENADORES. Dades Illes Balears. 2008-2011      

  2008 2011      

Total 1 2      

% Senadores 20,00% 40,00%      

        

SENADORES. Dades Illes Balears. 2008-2011      

  2008 2011      

PP 50,00% 50,00%      

PSOE 0,00% 0,00%      

Font: Elaboració pròpia a partir de ELECCIONES GENERALES 2011. 
IMPACTO DE LA L.O. 3/2007. Ministerio del Interior 
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f.- Implantació de Plans d’Igualtat a les empreses. 

Així mateix, pel que fa a la implantació dels plans d’igualtat a les empreses, CCOO 
proporciona les següents dades. L'última xifra a nivell estatal ens parla d’un total de 371 
plans d'igualtat vigents, tant de sector com d'empresa. A les Illes Balears hi ha 28 
convenis sectorials amb Plans d’Igualtat com ara els convenis d’hoteleria o comerç i 
determinades empreses com ara. Ara bé, a l’hora de valorar aquestes xifres sobre Plans 
d’igualtat cal tenir en compte que no sempre s'instrumenten a través de conveni col · 
lectiu, no sempre són registrats davant l'autoritat laboral i publicats en el Butlletí Oficial 
corresponent. D’altra banda,  pel que fa a la inclusió de mesures d'igualtat i/o mesures 
d'acció positiva en els convenis (ja siguin d’empresa, grup d'empreses, ...) sí que està més 
estesa la seva inclusió, encara que en molts casos amb un caràcter molt generalista. 

 

 

g.- Esport 

Llicències federades per sexe. Illes Balears. 2011-2012. Valors i percentatges 

  TOTAL HOMES DONES 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

VALORS 90191 83.050 69.743 65.538 20.448 17.512 

PERCENTATGE 100,00% 100,00% 77,33% 78,91% 22,67% 21,09% 

Font: elaboració pròpia a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Deportiva 
2013 
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5. SALUT I DRETS SEXUALS I 

REPRODUCTIUS 

 

El que exigeix la CEDAW 

 

Article 12 

1. Els Estats Parts adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació 
contra la dona en l'esfera de l'atenció mèdica a fi d'assegurar, en condicions d'igualtat entre 
homes i dones, l'accés a serveis d'atenció mèdica, inclosos els que es refereixen a la 
planificació de la familia. 

2. Sense perjudici del que disposa el paràgraf 1 de més amunt, els Estats Parts garantiran a la 
dona serveis apropiats per a l'embaràs, el part i el període posterior al part, proporcionant 
serveis gratuïts quan sigui necessari, i li asseguraran una nutrició adequada durant l'embaràs 
i alletament. 

 

 

SITUACIÓ A LES ILLES BALEARS 

 

1) SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 

 

A. La interrupció voluntària de l’embarás (IVE) 

Els canvis socials, econòmics i les polítiques sociosanitàries es veuen reflectides en les dades 
registrades. 

El 2011 va ser el segon any (i primer complet) en el qual l’avortament voluntari va estar 
sotmès a una legislació que ampara la legalitat de l’avortament voluntari, a més a més,  la 
crisi econòmica –determinant per prendre decisions relacionades amb la reproducció- es va 
aguditzar. 

Es va observar un augment de la taxa d’abortivitat d’un 17%  entre les menors de 20 anys. 
Un grup també especialment vulnerable és la població immigrada. 

Les IVE a dones residents a Menorca i Eivissa presenten un percentatge molt alt d’ IVE fetes 
fora de les Balears. Però al 2011 a Menorca va baixar del 42,1% al 13,1% i a les Pitiüses del 
30,3% a l’11,4%. 

 

 

 

 



 

 

IVE a dones residents a les Illes Balears: Evolució de la incidència  
 Palma Mallorca Menorca Eivissa-

Formenteras 
No 
consta 

Total 

Any N Tx N Tx N Tx N Tx N N Tx 
2007 1850 20,1 2935 15,6 180 8,7 373 12,3 6 3494 14,6 
2008 1771 18,6 2883 14,8 171 8,1 319 9,9 14 3387 13,7 
2009 1677 17,6 2679 13,6 163 7,6 326 9,8 7 3175 12,6 
2010 1711 18,0 2787 14,3 126 6,1 380 11,2 2 3295 13,2 
2011 1815 19,5 2985 15,5 122 6,0 464 13,6 0 3571 14,5 
2012          3065 13,01 
 

Respecte de la taxa nacional, la de les Illes Balears la superava en poc més de 2 punts. En 
comparar amb la resta de comunitats torna a ocupar el segons lloc darrera Madrid. 

La tendència anual va esser ascendent a Mallorca, a causa de l’augment a Palma, mentre 
que a Menorca disminueix. A les Pitiüses, on la tendència fins al 2008 era cap al descens, va 
augmentar en els anys 2010 i 2011. 

 

IVE a dones residents a les Illes Balears: Evolució de la incidència per grups d’edat. Taxa 
per 1000 dones 
Grup d’edat 2007 2008 2009 2010 2011 
15 a 19 16,2 13,8 13,0 12,7 14,2 
20 a 24 24,9 22,6 20,3 20,6 22,6 
25 a 29 20,9 19,1 17,7 18,2 20,1 
30 a 34 14,4 14,5 12,6 14,7 15,4 
35 a 39 9,7 9,9 9,8 10,7 12,1 
40 a 44 3,8 3,7 4,2 3,9 4,7 
15-44 anys 14,6 13,7 12,6 13,2 14,4 
 

El grup amb taxa d’incidència més alta va esser el de 20 a 24 anys 

 

Característiques socioeconòmiques: 

La meitat de les dones vivien amb la parella (52,4%) i també la meitat (50,7%)  tenien fills al 
seu càrrec. De les que vivien soles, el 42,1% tenien filla a càrrec. 

Pel que fa al nivell d’estudis, la categoria amb major nombre de casos va esser la de dones 
que cursaven o havien acabat l’educació secundària (ESO) 

Quant a la situació laboral i econòmica, respecte a la mitjana del quinquenni anterior, les 
dones amb ingressos eren un 11% menys , les que tenien feina remunerada havien baixat un 
10% i les que estaven en atur pràcticament es varen triplicar 

 

Antecedents reproductius: 

El 55,3% de les dones ja tenien fills. En el 25% dels casos el darrer part havia tingut lloc en els 
dos anys anteriors. Pel que fa als avortaments, el 35% ja havien avortat alguna vegada. El 
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42,9% feia ús habitual d’algun mètode anticonceptiu, amb major freqüència mètodes de 
barrera i hormonals. 

 

Intervenció 

Les dones es varen informar de la possibilitat de la IVE a centres sanitaris privats (42,5%) i un 
31% ho feren a àmbits no sanitaris. 

La meitat de les dones es varen sotmetre a la IVE abans de la setmana  8 de gestació. El 
94,1% de les IVE es varen fer dins les 12 primeres setmanes. Els centres públics varen 
realitzar les intervencions en gestacions més avançades. 

 

IVE a dones residents a les Illes Balears: setmanes de gestació segons lloc d’intervenció  
 c. Públics c. Privats Altres CCAA Total IVE 
Núm IVE 193 3263 115 3571 
Mitjana 12,7 7,4 11,7 7,9 

Les intervencions finançades pel sistema sanitari públic varen ser 3031, el 84,9% del total. 

El motiu més freqüent (93,3%) va esser la petició de la dona. El perill per a la salut de 
l’embarassada va suposar el 4% i el 2,7% corresponien a causes que afectaven la salut fetal. 

El 86,1% es va fer per mètodes quirúrgics, el 13,6% farmacològics i al 0,3% es varen 
combinar. 

 

Característiques de les dones: 

El 45,1% eren dones nascudes a l’estranger. La regió de procedència més freqüent va esser  
iberoamericà (58,7%) seguida de la UE (23,7%)  

A les dones d’origen estranger varen esser menys freqüents la utilització de mètodes 
anticonceptius i el finançament a càrrec del sistema sanitari públic. El percentatge de dones 
que ja tenien fills o que ja s’havien sotmès anteriorment a una IVE era superior en les 
nascudes a l’estranger. 

Font: Evolució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs. Illes Balears 2002-2011. Direcció General de salut 
Pública i Consum. Conselleria de salut, Família i Benestar Social. Govern de les Illes Balears 2012 

Les dades del 2012 corresponen a les notificades per les CCAA al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 

Vigència de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de mars, de salut sexual i reproductiva i de 
d’interrupció voluntària de l’embaràs. 

Al llarg del primer trimestre de 2013 es donà un incompliment de la Llei Orgànica 2/10, de 3 
de març, de salut reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs. Les IVEs deixaren de 
concertar-se amb les clíniques privades acreditades quan els centres públics encara no 
estaven dotats. Al llarg d’aquest període s’obligà les dones a assumir el cost de la intervenció 
amb la promesa de reintegrar l’ import en presentar la factura.  

Així mateix cal remarcar la falta de confidencialitat en el procés.  



 

 

La lluita de les associacions feministes, la pressió dels grups polítics de l’oposició i l’actuació 
de molts i moltes professionals de la ginecologia compromesos es va aconseguir que es 
realitzin IVE d’embarassos fins a 9 setmanes en hospitals públics i que se signés concert amb 
clíniques privades. 

 

B. Anticoncepció 

 

Manca de finançament de mètodes anticonceptius (preservatius, diafragma, DIU, píndola 
postcoital) 

 

C. Part 

Segueix havent-hi una alta taxa de cesàries. Una quarta part dels parts de les Illes Baleares es 
produeixen per cesària. Hi ha gran diferència entre parir a un hospital privat o en un públic, 
però en ambdós  es supera la recomanació de la Organització Mundial de la Salut (OMS) que 
considera que una taxa de cesàries per damunt del 15% no està justificada. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Publiques 20,95 20,38 20,67 20,90 21,59 22,23 
Privades 30,38 32,45 32,41 34,44 38,66 37,05 
Mallorca 23,83 24,07 24,26 25,01 26,68 26,73 
Publiques 17,97 16,90 22,46 19,80 21,87 22,17 
Privades 43,87 49,61 49,21 46,96 49,00 50,54 
Menorca 21,86 21,57 26,19 23,65 25,28 25,88 
Publiques 27,45 24,40 20,18 20,84 21,22 18,54 
Privades 35,85 32,56 36,84 38,13 41,67 35,17 
Eivissa- 28,11 25,21 21,92 22,73 23,42 20,36 
Publiques 21,63 20,68 20,86 20,79 21,56 21,59 
Privades 31,18 33,15 33,26 35,09 39,18 37,41 
Illes Balears 24,10 24,00 24,12 24,51 26,06 25,71 
Font d’informació: Direcció General de Salut Pública 

 

D. Episiotomies 

% de episiotomies als hospitals públics 

Andalucía 43,7  Extremadura 57 

Aragón 61,9  Galicia 65,6 

Asturias 62,4  Madrid 40,4 

Illes Balears 35,3  Murcia 34 

Canarias 37,3  Navarra 40,5 

Cantabria 50,1  País Vasco 40,9 

Castilla y León 59  Rioja 54,9 

Castilla la Mancha 52,5  Ceuta 25,3 

Cataluña 36,9  Melilla 30,2 

Comunidad Valenciana 51,7  España 45,2 

 

Font Ministerio de Sanidad, CMBD 
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A més a més, volem destacar la falta d’informació sobre els parts, cesàries i episiotomies 
dutes a terme a la sanitat privada. 

 

2) PREVENCIÓ 

 

A. VIH-SIDA 

 

Nous diagnòstics de VIH 

Les taxes a les Illes Balears es mantenen sempre per damunt de les nacionals. 

Dels 1.678 casos acumulats de nous diagnòstics als anys 2003-2013, 348 (20%) són dones. 

La categoria de transmissió heterosexual a les dones representa el 80% i domina clarament a 
tota la sèrie Figura 2 

Dels 4 casos de transmissió mare-fill, dos casos tenen assignada com a categoria de 
transmissió la de mare amb infecció VIH per exposició heterosexual. Figura 5. Figura 9 

Més de la meitat dels diagnòstics acumulats a dones corresponen a persones d’origen 
estranger (53%). La categoria heterosexual és la més important tant pels casos d’origen 
espanyol (70%) com estranger (89%). Figura 21 

 

SIDA 

El nombre de casos acumulats des de l’any 1983  és de 2.592. 563 (22%) són dones. 

L’anàlisi del darrers anys que es poden considerar pràcticament consolidats (2008-2012) 
mostra un patró epidemiològic dominat pels homes amb poca diferencia de la categoria de 
transmissió heterosexual respecto a la UDVP i homosexual-bisexual mentre a les dones 34 
del 54 casos són per transmissió heterosexual. Figura Sida a les Illes Balears. Anys 2008-
2012. Casos per any i sexe. Caos per sexe i categoria de transmissió principals. 

Font d’informació: Sistema d’Informació  sobre Nous diagnòstics de VIH a les Illes balears. Servei 
d’epidemiologia. Actualització a 30 de gener de 2013 

 

Recursos de prevenció 

Punts on es pot realitzar la prova del VIH (gratuïta als Centres de salut de la xarxa pública, 
ALAS, CAITS); Test ràpid a les farmàcies a cost de 5 € i gratuïtes en ALAS; CAITS i Metges del 
Món 

 2009 2010 2011 2012 

Nº proves 1090 781 889 595 

% dones 39,2 38,8 51,5 57,5 

% estrangeres 47 61,1 74,5 74,7 

 



 

 

B. DROGODEPENDÈNCIES 

Quan parlem d’addiccions en la dona, se’ns presenta el problema de l’escassetat de dades 
que existeixen, en part degut a la manca d’estudis sistemàtics sobre les dones en totes les 
àrees de recerca, però intervenen també factors lligats a la incomprensió sobre el tema de 
l’addicció i a les expectatives socials que l’envolten. 

 

Admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives i mortalitat per reacció 
aguda a substàncies psico actives 

2011: A l’any 2011 s’han rebut 1.930 notificacions d’inici de tractament per 
drogodependències. El 21,8% dones. 

En el període 2010-2011 disminueix el nombre d’admissions a tractament per 
drogodependències en molts dels centres notificadors 

Mortalitat per reacció adversa aguda després del consum no mèdic de substàncies 
psicoactives (morts RASUPSI) a Mallorca: El 75,6% eren homes (34) i el 24,4% dones (11). 
L’edat mitjana és una mica més alta per les dones, 39,4 anys 

2010: 2047 notificacions. 21,1% dones. El percentatge de les dones admeses a tractament 
que estan a l’atur (48,8%) és superior als dels homes (47,1%) 

A Mallorca s’han recollit 40 morts RASUPSI. El 7,5% dones 

2009: S’han rebut 832 notificacions d’inicis de tractament a la ciutat de Palma, de les quals 
175 han sigut dones (21%). La mediana d’edat de les dones (38) és 3 anys superior a la dels 
homes. 

L’any 2009  s’han recollit 46 defuncions per RASUPSI a l’illa de Mallorca, el 23,9% (11) eren 
dones. 

2008: S’han rebut 2.211 notificacions d’inicis de tractament per drogodependències. Del 
total d’admissions 446 han sigut dones (20,2%). La mitjana d’edat és superior a les dones. 

El percentatge de persones que treballen és inferior en les dones (36,7% v 49,8%) 

S’han recollit 33 morts RASUPSI a Mallorca. El 21% (7) eren dones 

A tota la sèrie cal destacar que les dones són admeses a tractament per alcohol en un 
percentatge més alt que els homes, al contrari del que succeeix en el cas de les admissions 
per cocaïna, opiacis i cànnabis. L’edat d’inici de les dones és més alta que la dels homes. El 
percentatge de consumidors diaris és superior en les dones respecte als homes. 

Font d’informació: Sistema estatal d’informació permanent sobre addicció a drogues (SEIPAD). 

 

Les dones drogodependents són un grup molt desconegut: pateixen una situació de extrema 
exclusió social i són doblement estigmatitzades, tant per el consum de droga com pel rol de 
gènere assignat a elles 

Moltes dones  que consumeixen drogues no cerquen un tractament per temor a no poder 
cuidar dels seus fills, a les represàlies del cònjuge  o a la resposta de la societat en què viuen. 
Les dones amb càrregues familiars no poden o no volen internar als centres de 
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deshabituació ja que no tenen amb qui deixar els seus fills i filles i desconfien de que els 
serveis socials els hi tornin. 

Aquestes dones són expulsades de ca seva abans que els homes, pateixen abusos sexuals 
quan van a comprar drogues i en ocasions són violades quan estan sota el seu efecte. Així 
mateix cal remarcar la falta de xarxa familiar i social de suport a la cura dels infants.  

 

 

3). ELS RETROCESSOS EN LA SALUT DE LES DONES 

 

La OMS indica que les polítiques d’ajust que RETALLAN els pressupostos en salut, afectan 
essencialment les dones per dues raons principals: 

- Condició de “reproductores biològiques” (deteriorament dels serveis en el camp de 
drets i salut sexual i reproductiva) 

- Les dones encara assumeixen la càrrega principal a les cures familiars 

 

A) APLICACIÓ del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones. 
 

El canvi en l’accés als serveis de salut pública perjudica les dones que mai han cotitzat. A mig 
termini es trenca l’assegurament únic vist ja que degut al seu menor nivell de renda, les 
dones tindran una menor oferta de prestacions. Així mateix, les dones estrangeres, veuran 
reduïdes les seves oportunitats de ser ateses al fet d’estar embarassades o per estar 
afectades per una lesió greu o urgent.  

 

La retirada de targes sanitàries comporta una pèrdua al sistema sanitari públic 
(assegurament). Aquest fet posa de relleu la major vulnerabilitat de totes les dones víctimes 
de violència de gènere susceptibles de ser detectades a l’atenció sanitària, vist que molt 
difícilment es detectaran els casos de violència als serveis d’urgències.  

Així mateix, hi haurà tractaments la continuïtat dels quals no podrà ser garantida amb greus 
conseqüències per a la salut de les dones. 

 

 

B) Violència de gènere 

 

Així mateix, cal remarcar la manca d’aplicació del protocol de violència de gènere als sistema 
de salut pública, la manca de formació i sensibilització de les persones professionals, tant pel 
que fa a la detecció, com a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.  

 



 

 

C) CAUSES DE DEFUNCIÓ 

Augment de la taxa bruta de mortalitat en 2012 

El més destacable és que el suïcidi era, una vegada més, la principal causa de mortalitat 
externa; essent la proporció més alta des del 2005. Ha estat interpretat pels experts com un 
ade les conseqüencies de l’agreujament de la crisi econòmica que va tenir lloc durant el 2012 

 

Suïcidis a Balears per sexe i any de defunció (1999-2012) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Homes 51 39 45 59 54 56 54 61 64 85 75 60 70 

Dones 8 8 12 11 14 14 13 16 16 19 21 27 20 

 

 

D) POBLACIÓ ENVELLIDA, QUALITAT DE VIDA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.  

 

Escenari sociodemogràfic: població envellida i que sobreviu fins edats avançades. 

 

Població resident a les Illes Balears 

  total % espanyols estrangers Homes % H espanyoles estrangeres Dones % D 
% total 
esp 

% total 
est 

total 1.110.062 
   
100,00 

     
440.510 

        
113.721 

   
554.231 

   
49,93  

      
445.947  

       
109.884  

   
555.831  

   
50,07  

        
100,00  

       
100,00  

0-15 
 anys  181.658 

      
16,36 

        
77.166 

           
16.424 

      
93.590 

   
51,52  

         
72.630  

          
15.438  

      
88.068  

   
48,48  

           
16,90  

          
14,25  

16-44 
anys  480.587 

      
43,29 

     
183.084 

           
62.576 

   
245.660 

   
51,12  

      
174.857  

          
60.070  

   
234.927  

   
48,88  

           
40,38  

          
54,85  

45-64 
anys 284.902 

      
25,67 

     
118.015 

           
25.033 

   
143.048 

   
50,21  

      
117.299  

          
24.555  

   
141.854  

   
49,79  

           
26,55  

          
22,18  

65 anys 
y más  162.915 

      
14,68 

        
62.245 

              
9.688 

      
71.933 

   
44,15  

         
81.161  

             
9.821  

      
90.982  

   
55,85  

           
16,18  

             
8,72  

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears 
revisió padró 01.01.2013 

 

El 49,9% de les persones inscrites al padró són homes i el 50,07% dones. Entre la població de 
les Illes Balears, l’esperança de vida de les dones al 2012 és de 84,57 anys, i la dels homes és 
de 79,3 anys . Hi trobem una feminització de la vellesa, com a Espanya i Europa. Segons les 
dades de 2012 un 55,77% de la població major de 64 anys és femenina, 90.726 dones front 
als 71.944 homes.  

Les dones assumeixen la cura dels infants i de les persones dependents, així com les tasques 
de la llar. Segons dades de l’Enquesta de Salut 2011, a nivell estatal, només un 2,2% dels 
homes que viuen amb menors assumeixen la seva cura en solitari front al 33% de les dones. 
(Font:Enquesta Nacional de Salut, 2011-12, MSSSI). Aquest fet té importants conseqüències sobre la 
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salut de les dones i aquestes es poden agreujar amb les retallades en programes socials i de 
dependència.  

 

Reducció de l’atenció a la dependència i a la promoció de l’autonomia personal 

 

A nivell estatal, l’any 2010: El pressupost General de l’Estat aportava al sistema de 
dependència (Llei 39/2006) uns 2.000 milions d’euros. L’any 2014 aquest import s’ha reduït a: 
1.180 milions d’euros. 

Xifres orientatives que resulten d’aquestes retallades: 

- Ara hi ha unes 100.000 persones menys amb dret a protecció. 

- Hi ha unes 40.000 persones menys que reben una prestació. 

- El número d’hores d’atenció al Servei d’Ajuda a domicili s’ha reduït entre un 20 i un 60% 
segons els graus de dependència. 

- Les prestacions econòmiques s’han reduït un 15%. 

- Totes les persones dependentes de nivell 1 i nivell 2 valorats després del juliol de 2012, no 
rebran la prestació fins el 2015-2016. 

Fonts:  Elaboració pròpia segons dades del sindicat CCOO 

A les Illes Balears, observem una tendència a la baixa en l’atenció a la dependència, tal com 
ho constaten les dades sobre valoracions , resolucions i persones beneficiàries.  

L’Any 2010: 

- Es feren 8.816 valoracions (7.179 a Mallorca, 873 a Menorca, 715 a Eivissa i 49 a 
Formentera). (*)  

- Resolucions:  7.632. 

- Informes dels Programes d’Atenció Individualitzats (PIA): 8.078. (**)  

Any 2011: 

- Es feren  7.947 valoracions. 

- el mes de març d’aquest any les persones beneficiàries eren 10.502 persones. 

Any 2012:  

- Es feren 5.822 valoracions (4.857 a Mallorca, 514 a Menorca, 427 a Eivissa i 24 a 
Formentera) 

- Resolucions: 6.146. 

- Informes dels Programes d’Atenció Individualitzats (PIA): no consten. 

-  El mes de desembre les persones beneficiàries eren 9.679 persones. 

Conclusió: entre el 2010 i el 2012 les valoracions s’han reduït un 34%, les resolucions un 
19,5% i els beneficiaris un 7, 



 

 

A més a més, hi ha 4000 persones amb dependència moderada que no hi podran accedir fins 
el 2015, així com 1.200 persones que estan esperant una plaça residencial i 5.425 persones 
en llista d’espera per rebre l’ajuda a la dependència.  

Si hi hagués estadístiques del gènere de les persones ciudadores veuríem que la gran majoria 
són dones que se les esta privant d’ocupació i de cotitzar a la SS. 

 (*).-Cal recordar que la valoració de si és o no és persona amb dependència i el reconeixement de grau són els 
documents necessaris perquè et reconeguin el dret a rebre una prestació social o económica. 
(**).- El PIA és l’informe on consta si la persona amb dependència accedirà a una residència, centre de dia, 
prestació econòmica, etc. 
Fonts: Elaboració pròpia segons informe del Grup Parlamentari Més  en relació a la  Memòria de l’any 2012 de la 
Fundació d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. 

 

Enquesta de Salut de les Illes Balears 2007 

Aquesta enquesta constata dos fets i una paradoxa. Els fets: a pràcticament tots els 
indicadors de risc el percentatge de població en perill correspon a les dones i a les classes 
socials més desfavorides. La paradoxa: en totes les classes socials considerades, les dones 
viuen més que els homes encara si bé  amb una pitjor qualitat de vida  

 

 

ESTAT DE SALUT 

INDICADOR Dones Homes 

Percepció de salut Població amb una bona percepció del 
seu estat de salut. (%) 

71,2 77,4 

Morbiditat Població que ha patit un o més 
problemes de salut crònics en el darrer 
any (%) 

78,2 58,7 

Problemes de salut específics Prevalença de: (%)   
       Mal d’esquena lumbar 27,5 15,6 
       Mal d’esquena cervical 29,8 13,2 
       Artritis, artrosi i reumatisme 25,0 12,4 
       HTA 17,3 14,1 
       Problemes de depressió/ansietat 21,8 11,8 
       Migranyes 21,2 5,4 
       Al·lèrgia crònica 14,4 7,6 
       Varius 22,4 5,7 
       Osteoporosi 7,3 0,8 
       Anèmia 8,4 0,4 
Risc de patiment psicològic 
 

Població amb probabilitat de patir un 
trastorn mental (%) 

31,5 18,8 

Limitacions de les activitats de 
la vida diària en gent gran 

Població gran amb limitacions per 
realitzar les activitats de la vida diària 
(%) 

54,6 36,6 

 Població gran amb autonomia funcional 
(%): 

  

       Cures personals 52,0 72,6 

       Tasques domèstiques 50,0 66,3 

       Mobilitat 53,5 76,0 
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A partir dels quinze anys les dones tenen una pitjor percepció de l’estat de salut que els 
homes: el 28,8% de les dones dins aquest tram d’edat presenten una percepció de salut 
regular, dolenta o molt dolenta vs. el 22,6% dels homes. 

Els problemes de salut crònics citats amb més freqüència entre les persones adultes eren les 
malalties de l’aparell locomotor (mal d’esquena, tant cervical com lumbar, l’artrosi, l’artritis i 
el reumatisme) i de l’aparell circulatori, així com problemes de depressió/ansietat. La 
prevalença d’aquests problemes era clarament més elevada en les dones  

Un 25,1% de la població adulta presentava un risc de patir un trastorn mental, risc més 
elevat en les dones (31,5%) que en els homes (18,8%). 

L’esperança de vida a les nostres Illes és molt elevada però aquest augment ve acompanyat 
d’un augment del nombre de persones amb limitacions funcionals. Les limitacions tenen un 
impacte no només sobre l’individu sinó també sobre la societat, ja que comporta la 
necessitat d’assistència a les tasques de la vida quotidiana. 

El percentatge de persones amb limitacions era més elevat entre les persones de classes 
socials desfavorides i en les dones de totes les classes socials. 

El 26,9% de les dones en edat adulta manifestava que les hores que dormia no els permetien 
descansar suficientment. Fron t un 17,6% dels homes. 

 

Freqüència dels medicaments més consumits segons el sexe. Població ≥ de 16 anys (%) 

Homes   Dones  

Dolor     26,8   38,7 

Tensió arterial    11,8    14,0 

Tranquil·litzants   9,6   14,8 

Refredats, grip..   10,1   9,3 

Vitamines, minerals   5,9    12,2 

 

El copagament farmacèutic afectarà particularment a les dones grans que, degut a la seva 
major esperança de vida presenten una elevada incidència de patologies cròniques que 
requereixen de tractament.  Es sap que les dones s’autolimitaran no només el consum 
d’analgèsics sinó també d’antihipertensius, hipolipemiants i altres medicaments necessaris 
per controlar patologies greus. S’espera, doncs, un augment de la malaltia, tant aguda com 
crònica i de la mortalitat.  
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6. VIOLÈNCIA. PROSTITUCIÓ I 

TRACTA DE DONES I NINES 

 

El que exigeix la CEDAW 

 

Article 6 

Els Estats Parts prendran totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per 
suprimir totes les formes de tracta de dones i explotació de la prostitució de la dona. 

 

 

Hem subratllat la importància de actuar front les diferents formes de violència contra les 
dones transversalment en totes les matèries 

 

 

SITUACIÓ A LES ILLES BALEAR 

 

VIOLENCIA 

 

En relació als recursos específics destinats a lluitar conta la violència contra les dones, 
podem citar: 

1.- Incompliment de la  Llei de Mesures Integrals contra la Violència de Gènere (problemes 
per percebre l’ajuda de l’art 27; problemes per poder percebre la RAI; eliminació de les 
campanyes de sensibilització... ... ...), es podria anomenar violència administrativa.  

2.-Retallades pressupostàries de les partides en politiques publiques d’igualtat:  

-Pressupost de l’Institut Balear de la Dona. Actualment el pressupost és pràcticament igual al 
de l’any 2003. 

-Al’Ajuntament de Palma, la Regidoria d’Igualtat ha baixat un -22,73% 

- El 31 de desembre de 2011, es tancaren les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte 
(OAVD), un servei públic i gratuït que existia des de el 1989 i que a finals del 2011 tenia 
consolidades 10 oficines. Actualment hi ha 1 per tota Mallorca amb dues persones, una 
gerent jurídica i una psicòloga que no donen l’abast. 

- El servei d’informació jurídica als pobles també va ser eliminat i va estar suspès 2 mesos el 
servei d’assistència psicològica. El servei de teletraducció per a víctimes de violència de 
gènere va deixar de funcionar a mitjans de 2012. 

 



 

 

PROSTITUCIÓ 

 

Context 

Segons l’Informe d’Inclusió Social de Metges del Món 2010, les Illes Balears és la comunitat 
autònoma amb més proporció de consumidors de prostitució.  

Al 2012 més de 2.000 dones varen ser ateses per les organitzacions que es dediquen a 
l'assistència de les persones que exerceixen la prostitució, un col·lectiu que veu que la seva 
situació empitjora any rere any.  

 

La principal problemàtica: Menys cobertura sanitària pel Decret del Govern balear 

Des del setembre del 2012, el Decret sanitari 16/2012 ha fet que dones que abans eren 
ateses amb normalitat en quedin excloses del sistema de salut pública. Concretament, 6 de 
cada 10 han quedat sense accés al sistema sanitari, ja que la meitat està en situació 
administrativa irregular, i el 13%, en tràmits de regularització. El problema és que amb 
pràctiques de risc haurien de tenir una revisió periòdica. Les organitzacions han de fer una 
assistència sanitària paral·lela al servei de salut pública. De les 2.000 persones ateses, la 
meitat només poden anar a l'hospital per via d'urgències. 

 

Altres problemàtiques:  

·Avortament amb greu risc 

Tant les que tenen papers com les que no, moltes dones que viuen de la prostitució i que 
tenen pocs ingressos compren medicació al mercat negre que utilitzen per avortar. Els 
medicaments es poden adquirir per internet i sense cap prescripció i, per tant, aquestes 
dones no en fan cap seguiment mèdic.  

· Sobremedicació  

La depressió, l’ansietat i l’angoixa que es pot derivar de problemes econòmics i de les 
experiències dissociades que pateixen algunes de les dones que exerceixen la prostitució les 
poden dur al abús de medicaments, com ansiolítics i d’antidepressius. Ho fan sense control 
de cap metge i sense mesura. 

 

El principal avanç: Feina en xarxa 

En els darrers quatre anys totes aquestes organitzacions socials, amb els serveis específics 
tant municipals com autonòmics, han fet feina coordinada a la XADPEP, una xarxa creada al 
2009 i que es dedica a l'atenció directa a les persones que exerceixen la prostitució. Les 
entitats han compartit informació i han contrastat dades realment útils. També s'ha creat un 
circuit de derivació als diferents recursos per millorar l'atenció de les dones 
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TRÀFIC AMB FINALITAT D’EXPLOTACIÓ SEXUAL 

 

Context 

El 90% de les nigerianes que hi ha a la zona de la Platja de Palma a l'estiu vénen enganades i 
són obligades a prostituir-se. No les retenen, però les tenen tot el dia controlades, les 
extorsionen perquè paguin entre 30 i 40 mil euros, en funció de si han arribat amb avió o 
amb un altre mitjà de transport.  

 

La principal problemàtica: La llei del silenci 

Dificultat és la paraula més repetida per totes les entitats implicades en la lluita en contra 
del tràfic de persones que són explotades sexualment. Des de la UCRIF (la Unitat Central de 
la Policia Nacional contra les xarxes d'Immigració Il·legal) s’assenyala que la dificultat és de 
primer ordre ja que és un delicte que ningú no denuncia. 

Al llarg del 2012 en el marc d'operacions per desarticular xarxes de tràfic de dones, més de 
100 clubs en els quals s'exerceix la prostitució a les Illes Balears han estat registrats per la 
UCRIF. Com a resultat d'aquestes actuacions i d'altres intervencions al carrer, quatre grups 
organitzats, dos de búlgars i dos de nigerians, han estat detinguts, com també els coneguts 
Àngels de l'Infern. Això no obstant, aquestes exitoses batudes són un proporció mínima del 
que significa realment aquesta xacra anomenada l'esclavatge del segle XXI. Des de l’UCRIF 
s’assenyala que tenen moltes dificultats en el moment d'investigar aquest delicte, perquè 
normalment les dones traficades no les posen als clubs, sinó als pisos on ni les entitats 
socials ni la policia pot accedir. 

Poques arriben als recursos 

A les Illes Balears, la fundació Solidaritat Amaranta aten les persones que són víctimes de 
tràfic amb finalitat d'explotació sexual, però acull anualment només una o dues dones. Són 
molt poques en comparació amb la dimensió d'aquesta xacra social, que, segons les 
estadístiques de l'ONU, condemna a aquesta mena d'esclavitud una de cada set dones que 
exerceixen la prostitució. 

 

Especificitat de les illes recursos temporals 

Les dones víctimes de tràfic que han estat explotades sexualment localitzades per la Policia a 
les Balears i que són derivades a la fundació tenen dues opcions que poden triar amb total 
llibertat. Una és tornar al pais d'origen. Si opten per aquesta possibilitat, l'Oficina 
Internacional de Migracions els facilita el bitllet i els ajuda amb les despeses del viatge. 
L'altra l'opció és continuar dins del projecte social de la fundació Solidaritat Amaranta. A 
Mallorca, rebran la primera acollida, mentre durin les declaracions davant del jutge i sigui 
necessari per la investigació policial. Posteriorment, seran traslladades a altres delegacions 
de la Península per motius de seguretat i protecció. El projecte que tenen a l'illa s'anomena 
Pont d'Esperança i es va posar en marxa l'any 2001, quan es va crear una connexió directa 
entre Balears i la Península per poder traslladar aquestes dones al projecte Esperança de les 
Adoratrius ubicat a Madrid. A aquest servei s'hi ha afegit des de l'any 2007 una plaça dins el 
pis del projecte Lausana de les germanes oblates del Casal Petit.  



 

 

XIFRES D’ATENCIÓ  

 

Fundació Solidaritat Amaranta 

Entre el 2010 y el 2013 han acollit 7 dones víctimes de tràfic (2 d’elles menors d’edat), 4 de 
països de l’Est, una de Brasil i dues d’Àfrica.  

 

Casal Petit 

Any Nº de dones ateses Víctimes de tràfic* 

2009 382 4 

2010 374 3 

2011 247 10 

2012 299 10 

2013 283 7 

*El nº de dones víctimes de Trata, es refereix a les que elles mateixes es reconeixen com a 
tals o a les que hi ha indicis molt evidents.  

 

Metges del Món_  

2009 -169 homes, 2030 dones i 73 transexuals=2272 PEPs* a Mallorca 

2010 – 118 homes, 1930 dones i 59 transexuals = 2107 PEPs a Mallorca  

2011 – 96 homes, 1695 dones i 52 transexuals = 1843 PEPs a Mallorca  

2012 – 90 homes, 1710 dones i 52 transexuals = 1852 PEPs a Mallorca  

2013 – 62 homes, 1544 dones i 34 transexuals = 1.640 PEPs a Mallorca y 206 dones a Eivissa 

 

*PEPs (persona que exerceix la prostitució) 

Casos de posibles víctimes de Trata, sense confirmació – en 2013 – 17 a Mallorca (no hi ha 
dades d’anys anteriors) 

A més de tot el que s’ha apuntat cal destacar també que totes aquestes entitats han patit 
retalls en relació a les subvencions de les administracions. 

Font: Les entitats que fan feina d’atenció directa a les persones que exerceixen la prostitució a Balears. Metges 

del Món, Fundació Amaranta, Creu Roja i Casal Petit-Oblatas. 
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