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30 ANYS D’INCIDÈNCIA SOCIAL A LES ILLES BALEARS



Parlar de l’activitat de la Fundació IReS a territori Balear és par-
lar també d’història de drets socials, d’oportunitats, d’incidència i 
sensibilització de la societat. 

Des d’un inici, amb la posada en marxa 
del Servei d’Atenció Socials als Jutjats de 
Guàrdia, es va obrir una finestra que va 
permetre mirar amb una perspectiva glo-
bal les problemàtiques socials que calia 
abordar al territori. Obrint nous horitzons, 
la Fundació va anar assumint nous reptes 
per donar suport als més vulnerables.

No va ser fàcil però aquesta nova mirada ens va conduir cap a 
un canvi que va suposar molts esforços per cercar noves solu-
cions. Com a resultat, es van crear nous serveis per atendre les 

persones des de diferents àmbits d’actuació com ara violències, 
inclusió, infància i famílies. 

L’evolució i el creixement continu de l’en-
titat són fruit de l’empenta i la il·lusió que 
ha caracteritzat la tasca dels professio-
nals des d’un principi, qui amb els seus 
coneixements i expertesa han prestat un 
servei de qualitat i compromès amb les 
persones amb què han treballat durant tres 
dècades.

Aquest 30è aniversari celebrem que, entre 
tots, hem format part del canvi i d’una transformació de gran im-
pacte social que quedarà patent a través de la nostra memòria 
històrica. 

30 anys d’incidència social
a les Illes Balears

Fotografies: Membres d’IReS Mallorca.
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Repàs històric

Primera dècada: Balears, un pont entre els sistemes judicial i social

- IReS inicia la seva activitat a la ciutat de Palma l’any 1987. Es posa en marxa el primer servei de 
l’àmbit social en dependències judicials de les Illes Balears.

 - Comença la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per la formació d’alumnes 
en pràctiques per donar resposta a la necessitat emergent de professionals en el nostre àmbit d’ac-
tuació.

- L’any 1991 s’amplia la població beneficiària i el servei passa a donar resposta a un perfil més 
heterogeni de persones, consolidant-se finalment el servei que actualment es coneix com a Servei 
d’Atenció Social als Jutjats (SASJ).

El futur: Perspectiva i projecció 
Aquests 30 anys ens donen perspectiva i projecció necessària per a impulsar noves iniciatives de 
cara al futur. Tot per seguir avançant sota la premissa que sempre ens ha guiat: oferir un servei social 
de qualitat, des de la responsabilitat i el compromís social davant les desigualtats.

Segona dècada: Creació i impuls de nous projectes socials

- L’IReS s’incorpora a la Xarxa de serveis d’inclusió sociolaboral associats a la Renda Mínima d’In-
serció.

- El SASJ amplia la seva intervenció obrint punts d’atenció a Menorca i Manacor.

IReS, primer gestor de les Mesures Penals Alternatives a Balears (MPA), tal i com avui es coneixen.

- S’assessora a jutges i fiscals sobre les característiques, acreditacions i homologacions dels centres 
de tractament de drogodependències on es compleixen penes o suspensions de condemna.

Tercera dècada: Especialització en l’àmbit familiar—Violències i Infància
- Des de la Fundació IReS s’impulsa l’atenció a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere. 

- Es creen a l’entitat serveis dedicats a treballar amb famílies en situació de vulnerabilitat social.

- S’estableix la col·laboració amb el Jutjat de Vigilància Penitenciària per tal de realitzar el seguiment i 
suport psicosocial de persones amb permís penitenciari per acta judicial. Es tanca així el circuit d’inter-
venció al llarg de tot el procediment penal.
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Història del SASJ
El Servei d’Atenció Social als Jutjats, depenent de la Fundació 
IReS, és hereu i continuador del servei que es va crear l’any 1987 
a la ciutat de Palma per donar resposta a una necessitat social 
en l’àmbit judicial no coberta fins aleshores. Es va posar en mar-
xa mitjançant una subvenció atorgada per l’INSERSO (Instituto 
Nacional de Servicios Sociales) destinada a impulsar projectes 
innovadors que, dos anys més tard, va ser assumida per les ad-
ministracions territorials.
 
Actualment el SASJ és un servei que atén a persones afectades 
per un procediment judicial penal o civil obert, amb independèn-
cia de la situació jurídica en què es trobin (acusades, víctimes, 
denunciants, demandants, testimonis, etc.) i està format per un 
equip de professionals del treball social compromès, amb una 
àmplia experiència i coneixement en l’àmbit objecte del servei.

Servei d’Atenció Soc ial als Jutjats (SASJ) 
Dades rellevants d’aquests 30 anys
El primer servei social en l’àmbit judicial a les Illes Balears

El Servei d’Atenció Social al Detingut és el nom que va rebre la 
primera oficina de la Fundació IReS en els jutjats penals de Pal-
ma. En la seva intervenció es pretenia activar tots els mecanis-
mes i recursos socials perquè el ciutadà que hagués transgre-
dit la norma i/o comés un delicte, tingués l’oportunitat d’iniciar 
un procés rehabilitador el més aviat possible, especialment els 
que eren detinguts per primera vegada.

Un servei generador de sinergies

En un primer moment, la drogodependència era el problema 
més freqüent dels usuaris que atenia el SASJ. Per aquest motiu, 
el servei va ser la principal eina que va posar en contacte els 
jutges i els programes de tractament de drogodependències 
existents, una iniciativa que es va anar fent extensiva en altres 
àmbits com: educatiu, laboral, de salut mental, d’allotjament ur-
gent, etc. 

Una plataforma de base per impulsar nous serveis i progra-
mes socials 

A partir d’aquest servei, es van detectar noves necessitats so-
cials en el territori, fet que va propiciar l’impuls de nous serveis 
i programes com la formació sociolaboral per a persones, en 
situació de vulnerabilitat, prevenció i atenció a joves consumi-
dors de drogues, intervenció en violències, atenció integral a 
les famílies, etc.

Històries de vida, testimonis del canvi

La imperiosa necessitat de la Rocío i el 
Manuel per fer-se amb un mòbil d’un 
estudiant va ser el motzió dels pro-
fessionals del SASJ els dos joves van 
transformar les seves vides i, a poc a 
poc, van transformar la vergonya i el 
sentiment de culpa en empatia cap a 
aquella persona a qui havien causat 
perjudici. 

USUARIS
Rocío i Manuel

USUARI
Ahmed

“Tot i la incertesa anual del seu finança-
ment, han estat 30 anys de treball re-
conegut per l’àmbit social i el judicial. 
Ara després de 30 anys de renovació 
anual del servei, crec que estem vivint 
un moment històric amb la inclusió d’un 
projecte com aquest en la Cartera de 
Serveis del Govern de les Illes Balears, 
cosa que ha de garantir la seva estabi-
litat.”

PROFESSIONAL IReS
Aina Capellà Ripoll
Directora Territorial de la Fun-
dació IReS a les Illes Balears.

L’Ahmed porta a la presó més de 14 me-
sos i li queden 8 per quedar en llibertat 
total. Va arribar en patera des de la seva 
Mauritània natal a les costes espanyoles 
on, la mateixa organització que li havia 
portat fins allà, va saquejar les seves bu-
txaques. Per a ell, treballar és la respos-
ta i la convicció sobre la seva vàlua i ca-
pacitat per tirar endavant. I ara, pensant 
a enviar diners a la seva mare, l’Ahmed 
prepara la seva propera sortida laboral 
i vital. 
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Fotografia pàgina esquerra: Imatge d’arxiu
Fotografia pàgina dreta: Membres de l’equip SASJ d’IReS



Servei d’Atenció Soc ial als Jutjats (SASJ) 
I a partir d’ara què?
Pretenem que les persones usuàries del SASJ, i les seves famí-
lies, siguin protagonistes principals del seu procés de supera-
ció de dificultats i/o de la seva incorporació social.

El nostre objectiu és que la Fundació IReS posi al seu servei el 
conjunt de recursos que la institució gestiona i se sentin acom-
panyades en el seu procés de canvi des d’una perspectiva ho-
lística.

Les xifres

La Fundació IReS ha col·laborat activament amb 
els òrgans de participació i assessorament sobre 

propostes vinculades a reformes legislatives d’àmbit 
balear i ha promogut debats i simpòsiums destinats 
a sensibilitzar sobre la realitat de les persones afec-

tades per un procés judicial.

“Com a tècnic del Servei d’Atenció Inte-
gral a la Violència de Gènere de l’Ajun-
tament de Palma, poder comptar amb el 
Servei d’Atenció Social als Jutjats supo-
sa un suport fonamental per a donar res-
posta a les diferents necessitats de les 
nostres usuàries. En el difícil trànsit en 
què es troben,  comptar amb un equip 
que dóna resposta de manera àgil i efi-
caç als aspectes judicials en els quals 
poden estar implicades les dones que 
atenem, suposa un alleujament per a 
elles i una major adhesió al nostre Ser-
vei, fet que repercuteix positivament en 
la seva recuperació.”

PROFESSIONAL IReS
Daniel Jiménez Gómez
Psicòleg
Programa Mentories
Servei d’Atenció Integral a la 
Violència de Gènere 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil. (BOE, núm. 175, de 22 de julio de 
2011).

“En aquesta Llei s’incorpora la Convec-
ció dels Drets del nin de 20 de novem-
bre de 1989 ratificada per Espanya el 
20 de novembre de 1990. Es tracta de 
l’instrument de Drets Humans més àm-
pliament confirmat en la història de la 
humanitat.”

ADMINISTRACIÓ
Francisco Javier Barés Mar-
ticorena
Director de l’Oficina de Defensa 
dels Drets del Menor, del Govern 
de les Illes Balears(1999-2003)

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito. (BOE, núm. 101, 
de 28 de abril de 2015).
Els poders públics ofereixen a les vícti-
mes de delictes, amb caràcter general, 
una resposta jurídica i social, desenvo-
lupant-se un ampli catàleg de drets i ga-
ranties per a la seva protecció, amb la 
finalitat d’evitar la victimització.

“Aquest tan desitjat avenç legal no 
s’acompanya de dotació pressupostària 
obstaculitzant la seva íntegra aplicació.”

ADMINISTRACIÓ
Victoria Prieto Nebot
Gestora Processal de l’Oficina 
de Assistència a Víctimes del 
Delicte de Mallorca, Ministeri 
de Justicia.
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Desde la seva creació el SASJ ha atès a

8.518
persones

70%
HOMES

30%
DONES



Destacats
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430 PERSONES
S’ha atès un total de

82 % HOMES18 % DONES

En el 19 % dels casos s’ha treballat en temes de violències, especialment de 
gènere però també sobre menors, filio-parental i d’altres en el medi familiar. 

Un 41 % tenen una addicció 
a alguna droga, el 87% en 
tractament.

El 23 % tenen problemes de 
salut. Molts de salut mental i 
malalties cròniques físiques.

El 41 % dels usuaris del 
SASJ es troben en situació 
d’atur.

Un 27 % tenen un nivell 
d’estudis inferiors a estudis 
primaris.

El 84 % viuen al Partit 
judicial de Palma.

Grups d’edat: 36 a 45 anys 
amb el 35 % del total, i 46 a 
64 anys amb el 26 %.

102
famílies

99
per intermediació 
de professionals.

331
per atenció

directa.

2016
MEMÒRIA SASJ



Des de la Fundació IReS, volem agrair tota la confiança dipositada per part de totes les 
entitats que han col·laborat amb el servei i tot el suport i finançament  de les administracions 

durant aquests 30 anys:


