
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I 

DRETS HUMANS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Índex any 2011

 

ÍNDEX

ANY 2011

INICIATIVES

Constitució i elecció de la Mesa 2

Preguntes 2

Proposicions no de llei 2

Compareixences 2

INTERVINENTS

Diputats 3

Membres del Govern 5

TEMÀTIC 6



2 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Índex any  2011

 

INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 2.

Elecció del càrrec de secretari/secretària de la Mesa.
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.

PREGUNTES

RGE núm. 1829/11 i 1832/11, relatives a drets dels menors
i a justícia juvenil.
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 86-88.

RGE núm. 1830/11 i 1838/11, relatives a atenció dels serveis
socials i a Pla estratègic de serveis socials.
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 88-90.

RGE núm. 1828/11, 1833/11 i 1836/11, relatives a inversions
en serveis socials, a suport a la dependència i a atenció a les
persones amb discapacitat.
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90-93.

RGE núm. 1834/11, 1835/11 i 1837/11, relatives a suport a
les famílies, a noves prestacions per a colAlectius vulnerables
i a prestacions per a colAlectius vulnerables.
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 93-96.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2283/11, relativa al foment de l’autoocupació i
la iniciativa emprenedora per fer front a l’atur juvenil.
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 26-29.

RGE núm. 2358/11, relativa a la participació activa en la
promoció d’accions amb motiu de l’any 2012 de
l’envelliment actiu i de solidaritat entre generacions.
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 29-33.

RGE núm. 3127/11, relativa a ajut a la crisi humanitària a
Somàlia.
DS núm. 8 (27 d’octubre), pàg. 102-106.

RGE núm. 3184/11, relativa a tercer sector.
DS núm. 8 (27 d’octubre), pàg. 106-110.

RGE núm. 2282/11, relativa a mesures per accedir al
mercat de treball per part dels joves.
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 119-124.

RGE núm. 2359/11, relativa a promoció de mesures per
defensar les víctimes de violència de gènere.
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 114-119.

RGE núm. 4339/11, relativa a títol o carnet de família
monoparental a les Illes Balears.
DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 130-133.

RGE núm. 4357/11, relativa a 20 de novembre, Dia
universal de la infància.
DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 133-137.

RGE núm. 4356/11, relativa a ajudes destinades a les
entitats juvenils i a les seves activitats.
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 142-146.

RGE núm. 4503/11, relativa a personació del Govern al
judici penal de la darrera víctima de la violència masclista.
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 146-148.

RGE núm. 4658/11, relativa a reconeixement de la tasca de
Laura Pollán i les Damas de Blanco a Cuba.
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 148-150.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1929/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre les línies
d’actuació en matèria de treball i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern.
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6-19.

RGE núm. 1920/11 i 1941/11, del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, sobre les línies d’actuació en matèria
de treball i les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern.
DS núm. 4 (29 de setembre), pàg. 38-50.

RGE núm. 1925/11 i 1940/11, del conseller de Presidència,
sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i
cooperació i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord amb
el programa polític del Govern.
DS núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 54-64.

RGE núm. 1915/11 i 1944/11, de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació en
matèria d'immigració i cooperació i les directrius generals
de l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del
Govern.
DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 70-81.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2359/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció de mesures per defensar les víctimes de violència
de gènere, DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 116-117 i 119.

RGE núm. 4503/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la tercera víctima de la violència masclista, DS núm.
11 (15 de desembre), pàg. 146-147.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al foment de l’autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer
front a l’atur juvenil, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 27-28
i 29.

Compareixences
RGE núm. 1929/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre les línies
d’actuació en matèria de treball i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 2 (15 de setembre), pàg. 9-11 i 16-17.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3184/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a tercer sector, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 107-109.

RGE núm. 2359/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció de mesures per defensar les víctimes de violència
de gènere, DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 114-115 i 118.

RGE núm. 4503/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la tercera víctima de la violència masclista, DS núm.
11 (15 de desembre), pàg. 147-148.

Compareixences
RGE núm. 1925/11 i 1940/11, del conseller de Presidència,

sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i cooperació
i les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 59-60 i 63.

RGE núm. 1915/11 i 1944/11, de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació en matèria
d'immigració i cooperació i les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 6 (13
d’octubre), pàg. 74-76 i 79-80.

BAUZÁ I COLOM, ROSA MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3127/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 103-104 i 105.

RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 20 de novembre, Dia universal de la infància, DS núm. 10 (24
de novembre), pàg. 134-135 i 137.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 1920/11 i 1941/11, del conseller d’Educació,

Cultura i Universitats, sobre les línies d’actuació en matèria de
treball i les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern, DS núm. 4 (29 de setembre), pàg.
41-42, 47 i 50.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2282/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per accedir al mercat de treball per part dels joves,
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 121-122.

GALMÉS I VERGER, LLORENÇ (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 1920/11 i 1941/11, del conseller d’Educació,

Cultura i Universitats, sobre les línies d’actuació en matèria de
treball i les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern, DS núm. 4 (29 de setembre), pàg.
46 i 49-50.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3184/11, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a tercer sector, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 109.

RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 20 de novembre, Dia universal de la infància, DS núm. 10 (24
de novembre), pàg. 135-136.
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RGE núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes destinades a les entitats juvenils i a les seves
activitats, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 142 i 145.

RGE núm. 4658/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconeixement de la tasca de Laura Pollán i les Damas de
Blanco a Cuba, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 149-150.

Compareixences
RGE núm. 1925/11 i 1940/11, del conseller de Presidència,

sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i cooperació
i les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 56-57 i 61-62.

RGE núm. 1915/11 i 1944/11, de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació en matèria
d'immigració i cooperació i les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 6 (13
d’octubre), pàg. 72, 78 i 80.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al foment de l’autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer
front a l’atur juvenil, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 26-27
i 29.

RGE núm. 2282/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per accedir al mercat de treball per part dels joves,
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 119-121 i 124.

RGE núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes destinades a les entitats juvenils i a les seves
activitats, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 144-145.

Compareixences
RGE núm. 1929/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre les línies
d’actuació en matèria de treball i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 2 (15 de setembre), pàg. 12-14 i 18.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2358/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la participació activa en la promoció d’accions amb motiu de
l’any 2012 de l’envelliment actiu i de solidaritat entre
generacions, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 31.

RGE núm. 3127/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 102-103, 105 i 106.

RGE núm. 4339/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a títol o carnet de família monoparental a les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 130-131 i 133.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 1829/11 i 1832/11, relatives a drets dels menors

i a justícia juvenil, DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 86 i 87-88.
RGE núm. 1830/11 i 1838/11, relatives a atenció dels

serveis socials i a Pla estratègic de serveis socials, DS núm. 7
(20 d'octubre), pàg. 88 i 89-90.

RGE núm. 1828/11, 1833/11 i 1836/11, relatives a
inversions en serveis socials, a suport a la dependència i a
atenció a les persones amb discapacitat, DS núm. 7 (20
d'octubre), pàg. 90-91 i 92.

RGE núm. 1834/11, 1835/11 i 1837/11, relatives a suport
a les famílies, a noves prestacions per a colAlectius vulnerables
i a prestacions per a colAlectius vulnerables, DS núm. 7 (20
d'octubre), pàg. 93-94 i 95.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2283/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al foment de l’autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer
front a l’atur juvenil, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 28.

RGE núm. 2358/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la participació activa en la promoció d’accions amb motiu de
l’any 2012 de l’envelliment actiu i de solidaritat entre
generacions, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 32.

RGE núm. 3127/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajut a la crisi humanitària a Somàlia, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 104-105.

RGE núm. 3184/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a tercer sector, DS núm. 8 (27
d’octubre), pàg. 106-107 i 109-110.

RGE núm. 2282/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per accedir al mercat de treball per part dels joves,
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 122-123 i 124.

RGE núm. 2359/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció de mesures per defensar les víctimes de violència
de gènere, DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 117-118.

RGE núm. 4339/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a títol o carnet de família monoparental a les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 132-133.

RGE núm. 4357/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a 20 de novembre, Dia universal de la infància, DS núm. 10 (24
de novembre), pàg. 135-136.

RGE núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes destinades a les entitats juvenils i a les seves
activitats, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 143-144.

RGE núm. 4503/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la tercera víctima de la violència masclista, DS núm.
11 (15 de desembre), pàg. 146-147 i 148.

RGE núm. 4658/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconeixement de la tasca de Laura Pollán i les Damas de
Blanco a Cuba, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 150.
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Compareixences
RGE núm. 1929/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d’Ocupació, sobre les línies
d’actuació en matèria de treball i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 2 (15 de setembre), pàg. 11-12 i 17-18.

RGE núm. 1920/11 i 1941/11, del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, sobre les línies d’actuació en matèria de
treball i les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern, DS núm. 4 (29 de setembre), pàg.
44-45 i 48.

RGE núm. 1925/11 i 1940/11, del conseller de Presidència,
sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i cooperació
i les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa polític
del Govern, DS núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 57-58 i 62.

RGE núm. 1915/11 i 1944/11, de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació en matèria
d'immigració i cooperació i les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 6 (13
d’octubre), pàg. 73-74 i 78-79.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4339/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a títol o carnet de família monoparental a les Illes
Balears, DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 131-132 i 133.

RGE núm. 4658/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reconeixement de la tasca de Laura Pollán i les Damas de
Blanco a Cuba, DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 148-149 i
150.

TORRES I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2358/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la participació activa en la promoció d’accions amb motiu de
l’any 2012 de l’envelliment actiu i de solidaritat entre
generacions, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 29-30 i 32-33.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ,  CULTURA I
UNIVERSITATS

Compareixences
RGE núm. 1920/11 i 1941/11, sobre les línies d’actuació en

matèria de treball i les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern, DS núm. 4 (29 de setembre),
pàg. 38-41, 42-44, 45, 46-47, 48, 49 i 50.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Compareixences
RGE núm. 1925/11 i 1940/11, sobre les línies d'actuació en

matèria d'immigració i cooperació i les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 54-56, 60-61 i 63-64.

CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, CARMEN CASTRO I GANDASEGUI

Preguntes
RGE núm. 1829/11 i 1832/11, relatives a drets dels menors

i a justícia juvenil, DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 87 i 88.
RGE núm. 1830/11 i 1838/11, relatives a atenció dels

serveis socials i a Pla estratègic de serveis socials, DS núm. 7
(20 d'octubre), pàg. 89 i 90.

RGE núm. 1828/11, 1833/11 i 1836/11, relatives a
inversions en serveis socials, a suport a la dependència i a
atenció a les persones amb discapacitat, DS núm. 7 (20
d'octubre), pàg. 91-92 i 93.

RGE núm. 1834/11, 1835/11 i 1837/11, relatives a suport
a les famílies, a noves prestacions per a colAlectius vulnerables
i a prestacions per a colAlectius vulnerables, DS núm. 7 (20
d'octubre), pàg. 94-95 i 96.

Compareixences
RGE núm. 1915/11 i 1944/11, sobre les línies d'actuació en

matèria d'immigració i cooperació i les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d'acord amb el programa polític del Govern, DS
núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 70-71, 76-77 i 80-81.

VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ, JOSEP IGNASI
AGUILÓ I FUSTER

Compareixences
RGE núm. 1929/11 i 1946/11, sobre les línies d’actuació en

matèria de treball i les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern, DS núm. 2 (15 de setembre),
pàg. 6-9, 14-16 i 19.
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TEMÀTIC

- A -

Accés al mercat de treball
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 119.

Ajudes a entitats juvenils
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 142.

Any 2012, de l’envelliment actiu i de solidaritat entre
generacions

DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 29.

Atenció dels serveis socials
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 88.

Atur juvenil
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 26.

Autoocupació
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 26.

- C -

Carnet de família monoparental (vegeu Títol o —)

ColAlectius vulnerables (vegeu Prestacions per a —)

Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats
DS núm. 4 (29 de setembre), pàg. 38.
de Presidència
DS núm. 5 (6 d’octubre), pàg. 54.
de Salut, Família i Benestar Social
DS núm. 6 (13 d’octubre), pàg. 70.

Crisi humanitària a Somàlia
DS núm. 8 (27 d’octubre), pàg. 102.

- D -

Damas de Blanco, las
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 148.

Dependència
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

Dia universal de la infància 
DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 133.

Discapacitat (vegeu Persones amb —)

Drets dels menors
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 86.

- E -

Entitats juvenils (vegeu Ajudes a —)

Envelliment actiu (vegeu Any 2012, de l’— i de solidaritat
entre generacions)

Famílies
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 93.

- F -

Família monoparental (vegeu Títol o carnet de —)

- I -

Infància (vegeu Dia universal de la —)

Inversions en serveis socials
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

- J -

Justícia juvenil
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 86.

- M -

Menors (vegeu Drets dels —)

Mercat de treball (vegeu Accés al —)

- P -

Personació a judicis penals
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 146.

Persones amb discapacitat
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 90.

Pla estratègic de serveis socials
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 88.

Pollán, Laura
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 148.

Prestacions per a colAlectius vulnerables
DS núm. 7 (20 d'octubre), pàg. 93.
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- S -

Serveis socials (vegeu Atenció dels — , Inversions en — i
Pla estratègic de —)

Solidaritat entre generacions (vegeu Any 2012, de
l’envelliment actiu i de —)

Somàlia (vegeu Crisi humanitària a —)

- T -

Tercer sector
DS núm. 8 (27 d’octubre), pàg. 106.

Títol o carnet de família monoparental
DS núm. 10 (24 de novembre), pàg. 130.

- V -

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.

Víctimes de la violència de gènere
DS núm. 9 (10 de novembre), pàg. 114.

Violència de gènere (vegeu també Víctimes de la —)
DS núm. 11 (15 de desembre), pàg. 146.
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