Jornada : La prevenció en la Infància i
Adolescència en risc a
Mallorca. Assignatura pendent.

Programa
20 de Març de 2015
Teatre Municipal CATALINA VALLS. Passeig de Mallorca, 9 Palma.

Motivació
La prevenció en la infància i l’adolescència
en risc a Mallorca és actualment una
assignatura pendent a la nostra illa. Malgrat
la literatura científica evidencia de manera
contundent els indubtables beneficis del
treball preventiu, tant pel que fa a estalvi
econòmic com de patiment humà, crida
l’atenció que encara no ens hàgim pres
seriosament
aquest
tema
com
administracions, professionals i entitats que
treballem amb aquest col·lectiu.

Hem de tenir en compte que a Mallorca
trobam uns indicadors molt preocupants de
fracàs evolutiu i patiment dels infants i
adolescents, comptam amb les ràtios més
altes de tot l’estat en fracàs i deserció
escolar (1a), embarassos i interrupcions
voluntàries de l’embaràs en adolescents,
consum de tòxics, menors amb mesures de
reforma juvenil (1a) i de nins amb mesures
de protecció de tutela i guarda.

Tot i que en els darrers anys s’han anat
reforçant els sistemes d’atenció més
especialitzats dirigits als nostres nins i joves
(hi ha hagut un increment significatiu de
recursos tot i que mai no és suficient) crida
l’atenció que en canvi s’hagi reduït i intentat
estalviar en prevenció durant aquests anys
de crisis a la nostra illa. Existeix un buit
normatiu, legislatiu i metodològic en el camp
de la prevenció en aquest sector de
població, així com també una manca de
línies de finançament per donar suport a
programes de prevenció que puguin sorgir
als diferents municipis. Dissortadament la
prevenció és encara testimonial i voluntària,
i depèn de grups de professionals o
iniciatives locals.
Des de l’OIM hem estat treballant durant
aquest darrer any per intentar conèixer totes
les iniciatives de caire preventiu dirigides a
la infància i adolescència en risc, que s’han
dut a terme als diferents municipis de la
nostra illa. D’aquí neix l’informe: La
prevenció en la Infància i adolescència en
risc a Mallorca 2013 -14, que presentarem
en aquesta jornada.

9.00 Inauguració jornada.
9.15 Conferència Inaugural
“Parentalidades Positivas y Vínculos
Seguros. La prevención en Infancia
y Adolescencia”.
Professor Félix Loizaga de la Torre
Universitat de Deusto
Presenta:
Serafín
Carballo,
coordinador OIM

10.30.Conferència
“La Prevención en Infancia y
Adolescencia en Riesgo en Aranda
de Duero y en Castilla y León”
Elías Tristan, coordinador Servicios
Sociales Municipales de Aranda de
Duero
Presenta: Elena Lluch, responsable
planificació IMAS

11.15

Descans

11.45 Taula Rodona. Presentació de
l’Informe: La prevenció en la Infància i
Adolescència en risc a Mallorca 20132014.
Hi participen:
- Miquel Amengual, responsable Secció
Prevenció Comunitària de l’IMAS
- Àngela Ramis, educadora social i
redactora de l’informe
- Serafin Carballo, coordinador OIM
12.45 Clausura i conclusions
càrrec d’autoritats a determinar.

Inscripcions al correu: observatoridelainfancia@imas.conselldemallorca.net
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