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Projecte Mentories: 
atenció psicosocial per a fills i filles de víctimes 

de violència de gènere 
 

 
 

Joan Ferrer 
  Psicòleg  

      Projecte Mentories 
 
 
 
La violència domèstica afecta tant a les dones com als seus fills i filles. Les 
lleis desenvolupades contra la violència de gènere contemplen mesures 
concretes per atendre les dones, però són poques les mesures i els serveis 
dirigits als menors. Això sorprèn, sobretot si calculem que són més 
nombrosos els nins i nines víctimes d’aquesta violència que les dones que la 
sofreixen.  

Com a resposta a aquesta situació, la Fundació IReS -Institut de 
Reinserció Social- associació sense ànim de lucre i d’àmbit estatal 
constituïda l’any 1969, i que dirigeix la seva actuació fonamentalment a 
l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col�lectius en situació 
de risc social o amb dificultats socioeconòmiques, inicià un servei d’atenció 
per als menors víctimes de la violència de gènere l’any 2001 a Catalunya. 

IReS realitza la seva activitat a les Illes Balears i Catalunya en diferents 
àmbits a través de serveis i programes específics d’atenció, i també 
orientats a l’acció preventiva. Els quatre grans àmbits d’actuació de l’entitat 
són: acció social en el sistema judicial; accions contra la violència familiar i 
de gènere; inclusió social;  i infància, joventut i família. 
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A Mallorca, la Fundació IReS mitjançant un conveni de col�laboració amb 
l’Àrea d’Educació, Igualtat i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma, té en 
funcionament des de març de 2008 el Projecte Mentories, un servei 
d’atenció psicosocial dirigit a infants que han patit violència de gènere a 
l’àmbit familiar. 

Posteriorment, la Fundació IReS mitjançant una subvenció de la Direcció 
General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, 
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears posa en funcionament 
el Projecte Mentories  per a la resta dels municipis de Mallorca. 

Paral�lelament al Projecte Mentories, la Fundació IReS ofereix un aervei 
municipal d’atenció a persones que maltracten dins l’àmbit de la relació de 
parella. S’ha d’entendre tots dos serveis com una resposta integral i 
complementària per fer front a la violència de gènere atenent les víctimes, 
dones, els seus fills i filles, i les persones que exerceixen la violència. Amb 
el present text es vol donar a conèixer el desenvolupament del Projecte 
Mentories a Palma i a tota l’illa. 
 
Projecte Mentories 
 
A través del servei d’atenció psicosocial dirigit a infants que han patit 
violència de gènere en l’àmbit familiar, es pretén una intervenció a partir de 
dos eixos primordials: la prevenció i el suport i acompanyament. 
 

• Prevenció, perquè a través del treball psicoeducatiu es pretén 
evitar la interiorització de rols i formes de relació associats a la 
violència, disminuint així la possibilitat de repetició dels models 
violents en la vida adulta de l’infant. 

• El suport i l’acompanyament es concreta en el treball per a la 
contenció i enfortiment de les habilitats de l’infant per enfrontar el 
trauma de la violència. 

 
El servei està format per una psicòloga, dos psicòlegs i una educadora 
social. Els professionals del servei assumeixen un rol de mentor o guia, que 
permet treballar per oferir als infants un nou referent que propicia 
conductes adultes més adequades. 
 
Metodologia de treball 
 
El servei de prevenció i suport a nins i nines víctimes de la violència familiar 
a través de la figura del mentor/a es durà a terme mitjançant una triple 
perspectiva del treball: 
  

• Treball en grup: consisteix en la participació en sessions grupals amb 
altres nins i nines víctimes de la violència familiar, agrupats per 
franges d’edat. Les sessions tindran una periodicitat setmanal i, en 
total, es realitzaran 20 sessions. Totes les sessions tindran una 
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durada entre 90 minuts i 2 hores. Els grups es divideixen en tres 
franges d’edat:  de 5 a 9,  de 10 a 14 i de 15 a 18 anys.  

 
• Treball individual: inclou les tutories individualitzades dels nins/es 

atesos i d’una manera especial en aquells casos en què sigui més 
necessària l’ajuda i el suport del referent. 

 
• Treball interfamiliar: paral�lelament al grup d’infants, funcionarà un 

altre grup de suport a les mares o tutors. Es treballaran les capacitats 
parentals i els models relacionals, facilitant la comprensió dels canvis 
que farà l’infant i així poder ajudar-lo en la seva recuperació. 

 
Requisits d’accés  
 

• Edats dels usuaris del projecte de 5 a 18 anys. 
• Consentiment per part de l’adult referent per tal que el menor 

participi en el programa d’activitats. 
• Compromís per part de l’adult referent de participar en les 

activitats proposades per als adults, així com facilitar la 
participació dels infants. 

 
Via d’accés  
 

• Directament, prèvia demanda de consulta per telèfon (de 10 a 14 
h de dilluns a divendres). 

• Mitjançant derivació d’altres recursos (telèfon, fax o correu 
electrònic), acompanyat d’un protocol de derivació.  

 
 
Grups  
 
El servei va començar el mes juny de 2008 a Palma amb un primer grup de 
nines i nins de 4 a 9 anys i les seves mares. Tant a l’àmbit grupal com a 
l’individual i a l’interfamiliar els objectius treballats han anat dirigits al 
reconeixement de les emocions, enfortir l’autoconcepte i l’autoestima, i 
fomentar la capacitat de superació positiva del que han viscut. En les 
sessions amb menors tan joves s’han utilitzat dinàmiques i tècniques 
especialment dissenyades per la seva edat: jocs, dibuixos, mímica, 
expressió corporal, etc. El resultat ha estat profitós per als deu menors que 
hi han participat. El grup de mares també ha manifestat estar satisfet amb 
el procés realitzat i com han evolucionat els seus fills i filles. 

Recentment, a mitjans d’octubre, vàrem iniciar un nou grup, també a 
Palma, per a menors d’edats d’entre 10 a 14 anys i les seves mares. El 
treball amb aquestes edats afegeix als objectius anteriorment descrits 
aprofundir en altres aspectes, com per exemple la sexualitat,  la resolució 
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de conflictes  i els rols de gènere. El grup té previst acabar en març del 
2009. 

Està programat iniciar el proper grup amb infants de 5 a 9 anys aquest 
novembre. També està previst iniciar un grup de joves de 15 a 18 anys en 
una data propera. 

Per finalitzar, comentar l’interés d’anar avaluant l’experiència del 
Projecte Mentories a Mallorca, donat que és una experiència innovadora al 
nostre arxipèlag i és necessari ampliar els recursos d’atenció als menors 
víctimes de violència de gènere. 
 
 
Dades de contacte 
 
Fundació IReS 
Passatge Santa Catalina de Siena, 2, 1r F, Palma 
Telèfon i fax: 971 722 856 
e-mail: mentoriesbalears@iresweb.org 
 


