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RUNA BLANCA som na Núria Martínez i
na San Batle. Com a microcooperativa
materialitzem el canvi de valors enfront
del mercat laboral i les relacions
interpersonals. 

Entenem la nostra feina des de la relació
amb les persones com un element
potencialment transformador i
contestari enfront de les injustícies
socials.



FORMACIÓ A
PROFESSIONALS 
Som un equip valent, amb una mirada crítica i
moltes ganes de reinterpretar l'acció social
des de les cures i l'amor amb l'acte de posar-
hi la nostra presència. Les ciències socials
reclamen qüestionar-se el que són, el que fan
i com ho fan. 

Transformem els models d'atenció des de la
pràctica obrint espais de reflexió sobre allò
que fem per canviar la definició dels marcs
conceptuals. Fer-ho és la primera passa per
promoure les ganes de revisar-se i
qüestionar-se, permetent-nos transitar
diferents rols. D'aquesta manera impulsem
equips , que treballin des de la coherència i
honestedat.

La formació destinada a professionals i
activistes està dissenyada per reflexionar i
donar respostes a situacions d'injustícia,
malestars i dilemes ètics, oferim un punt de
partida on parlar alt i clar sobre la violència
institucional, els rols de poder i la manca de
sensibilitat davant de la vulnerabilitat. 

Ens basem en una metodologia vivencial-
terapéutica que combina la teoria i la pràctica.



Els tallers s'ofereixen en paquet, però
també funcionen per separat. Podeu
triar-ne els més adients per la vostra
entitat. Nosaltres els adaptarem al
grup.

Les formacions estaran impartides per
na Lorena López Prats. Feminista,
psicòloga i agent d'igualtat amb àmplica
experiència en l'atenció a dones. 

Protocols d'atenció urgent a víctimes

de violències masclistes

Acompanyament a dones que han

patit o pateixen violència de gènere

Prevenció de les violències

masclistes als espais d'atenció social

Noves formes de relacionar-se en

parella.

Acompanyament a persones que han

patit violències i traumes (més enllà

del gènere).

1.

2.

3.

4.
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PROTOCOLS D'ATENCIÓ
URGENT A VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES:
Un protocol és un marc per una intervenció
coordinada contra la violència masclista que
té com a objectiu erradicar la violència
masclista. Per altra banda, és un instrument
actiu que exemplifica el procediment per
actuar d’acord amb que estableix la llei
actual. 

En aquest taller, s'explicaran els diferents
protocols existents a la nostra comunitat des
que es rep o es té coneixement de la
demanda (emergència o no emergència, el
risc cap a la dona i els seus fills/as, valoració
d'acompanyament, plans de treball segons
cada situació i indicadors de violència
masclista). A més, també s’explicaran les
eines per l'avaluació i exploració. 



Abordatge i prevenció de la violència
masclista.
Pactes d’estat contra la violència
masclista.
Pla autonòmic per a la lluita contra el
tràfic de dones i nenes amb finalitats
d'explotació sexual i l'abordatge de la
prostitució.
Protocols d’atenció urgents existent a les
Illes Balears.

Continguts

5 Hores

La sessió té una duració de tres hores amb una
part teòrica i altra més pràctica amb casos reals
i situacions a les quals ens podem enfrontar
com a professionals.



ACOMPANYAMENT A DONES
QUE HAN PATIT O PATEIXEN
VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
Aquesta formació està dirigida a enfocar el
paper que té el o la professional des de que
una dona decideix posar en coneixement la
seva situació de violència masclista.

S'explicarà el procés a seguir per a la
interposició de denúncia i procediment
judicial penal al qual s'enfronta. Així com la
valoració de l'acompanyament depenent de
l'avaluació del nivell de risc i agreujants. Es
detallarà la figura que té la tècnica o tècnic
en aquestes situacions quan es troba amb la
dona.



Procediment a seguir per a la
interposició de denúncia.
Abordatge.
Coordinació de recursos disponibles a les
Illes Balears.
Procediment judicial.
Valoració de risc.

Continguts

Es treballaran els aspectes necessaris per
assolir coneixements de la llei que regeix el
protocol d'actuació i recursos adaptats a les
necessitats i característiques de cada grup.
El taller es durà a terme durant una sessió de
tres hores amb una part teòrica i altra més
pràctica amb casos reals i situacions a les
quals es poden enfrontar.

5 Hores



PREVENCIÓ DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS
ESPAIS D'ATENCIÓ SOCIAL:
L'objectiu d'aquesta formació, adreçada a
professionals que treballen directament amb
víctimes de violència masclista, així com a
professionals de l'àmbit judicial, serveis
socials, educació o seguretat, entre altres, és
dotar aquests serveis d'estratègies i eines per
a la prevenció, detecció i intervenció, així com
donar a conèixer la importància de la
perspectiva de gènere en qualsevol dels
àmbits.
 
Cal posar en coneixement el circuit i protocols
de derivacions dels i les professionals tenint
en compte les especificitats de cada situació a
la qual es poden enfrontar a un espai
d'atenció social. Recursos tant d'acolliment,
informació general, dones menors, jutjats i
serveis d'atenció jurídica o cossos de
seguretat entre altres. 



Posar en coneixement aquesta informació és
fonamental per contribuir a la creació d'un
espai d’actuació coordinada i d’interrelació
entre els diferents grups assistents per tal
conèixer noves pràctiques i nous recursos.

El taller es durà a terme durant una sessió
de tres hores amb una part teòrica i altra
més pràctica amb casos reals i situacions a
les quals es poden enfrontar.

Definició i tipologia de violència
masclista.
Conseqüències.
Abordatge i prevenció.
Detecció i valoració.
Recursos disponibles a les Illes Balears.
Intervenció i acompanyament.

Continguts

5 Hores



NOVES FORMES DE
RELACIONAR-SE EN
PARELLA:
Aquesta formació va enfocada a treballar el
paper de les noves tecnologies en les
relacions de parella i com el mal ús
d'aquestes eines influeix en l'augment del
ciberassetjament i les violències masclistes a
través de les xarxes.

L'objectiu és treballar el qüestionament de
les relacions no igualitàries mitjançant
l'anàlisi del model d'amor romàntic
tradicional. A més, es treballen nous
conceptes com són el sexting, el grooming i
la sextorsió.

La metodologia és pràctica i participativa,
proposant-se dinàmiques i activitats per
aprendre entre totes.
El taller es durà a terme durant una sessió
amb una part teòrica i altra més pràctica
amb casos reals i situacions a les quals es
poden enfrontar.



Noves tecnologies en les relacions.
Influència de l’ Amor romàntic.
Eines pel reconeixement del mal ús de
les noves tecnologies en les relacions de
parella.
Nous conceptes: sexting, grooming i
sextorsió.
Com i on puc demanar ajuda?

Continguts

5 Hores



ACOMPANYAMENT A
PERSONES QUE HAN PATIT
VIOLÈNCIES I TRAUMES
(MÉS ENLLÀ DEL GÈNERE):

Aquest taller està dirigit a persones
interessades en millorar les pràctiques als
dispositius d'acompanyament a persones
amb patiment psíquic. Té l'objectiu de
millorar la qualitat de l'atenció basant-nos en
els principis del model de cures conscients
del trauma, en situacions complexes o que
suposen un dilema professional.

S’analitzaran les característiques dels serveis
que reprodueixen el trauma viscut posant
atenció i revisant la pràctica quotidiana.
Aquest exercici ens ajuda a construir models
d’atenció amb pràctiques més conscients i
menys verticals.



Continguts

5 Hores

El trauma i les conseqüències.
Objectius i beneficis de l’acompanyament
en el trauma.
Millora en la qualitat de l’atenció per part
dels i les professionals.
Característiques que haurien de tenir els
serveis que atenen a persones que han
patit o pateixen un trauma més enllà del
gènere.

El taller es durà a terme durant dues sessions
de dues hores amb una part teòrica i altra més
pràctica amb casos reals i situacions a les quals
es poden enfrontar.



L'acompanyament en moments de
vulnerabilitat ha d'aportar caliu,
reflexió, enfortiment i seguretat per
seguir endavant malgrat les dificultats.
Les nostres formacions tenen la intenció
de guiar a les persones cap als seus
objectius i autonomia. 

Des de RUNA BLANCA posem a la vostra
disposició tota la nostra creativitat,
experiència i expertesa. 

FER MÉS
AMABLE LA VIDA
DE LES
PERSONES



runablanca.org

info@runablanca.org


