Primera jornada de l’Observatori
de la infància i l’adolescència
de Mallorca (OIM)
Polítiques Públiques d’Atenció
a la Infància i Adolescència
en Risc a Mallorca.
La Prevenció
Comunitària.

Polítiques Públiques d’Atenció a la
Infància i Adolescència en Risc a Mallorca.
La Prevenció Comunitària.

Programa
20 de Novembre. Dia Internacional dels Drets de la Infància
Teatre Municipal CATALINA VALLS. Passeig de Mallorca, 9 Palma.

Motivació
Aprofitant el dia internacional de la
Infància i amb l’objectiu de difondre els
drets d’aquest col·lectiu, l’Observatori
de la Infància i de l’Adolescència de
Mallorca, organisme depenent de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del
Consell de Mallorca, pretén impulsar
amb aquesta jornada un espai d’anàlisi
i reflexió.
En aquesta trobada dirigida als diferents
professionals que treballen amb aquest
col·lectiu es durà a terme la presentació
del l’Informe de Conjuntura sobre
l’estat de les necessitats de la infància
i adolescència en risc de la nostra illa.
Es pretén donar a conèixer la nostra
realitat, analitzar que s’està fent amb
aquest sector de població a la nostra illa,

reflexionar sobre el grau d’eficàcia que
tenen tots els esforços que des de les
administracions i la societat civil s’estan
duent a terme dirigits a millorar les seves
condicions de vida i el seu benestar.
S’analitzaran quines propostes de millora
en l’atenció d’aquest col·lectiu es poden
posar sobre la taula en el context de la
forta crisi econòmica que estam patint i
com fer-ho de manera eficient. Aquestes
són algunes de les preguntes que se’ns
plantegen en aquests moments i que
abordarem en aquesta jornada
Per altra banda, volem aprofitar aquest
espai per difondre especialment i donar
a conèixer experiències i projectes de
qualitat de prevenció comunitària amb
infants i joves en risc de la nostra illa.

9.00

Inauguració jornada.
Maria Salom, Presidenta del Consell de
Mallorca. Teresa Martorell Coordinadora
Àrea Menors i Família

9.15

Conferència Inaugural.
Joaquin de Paul Ochotorena. Catedràtic
de Psicologia de la Universitat del
País Basc. Membre de la Fundació
Dargtinton-i: “Els programes d’atenció
a Infants i Adolescents en Risc a
l’Estat Espanyol. Per què és necessària
l’avaluació i les pràctiques basades en la
evidència?”.

10.30

Conferència: Presentació de
l’Informe de Conjuntura de la Situació

de la Infància i de l’Adolescència
en Risc a Mallorca i Presentació de
l’Observatori de la Infància de Mallorca
a càrrec de Serafin Carballo, responsable
de l’Observatori de la Infància i de
l’Adolescència de Mallorca.

11.00
11.30

Descans

13.30
14.00

Debat i conclusions

Panell d’experiències
i projectes innovadors d’atenció
comunitària amb infants i adolescents
en risc a Mallorca.

Cloenda de la Jornada:
Catalina Cirer, Presidenta de l’IMAS.

Inscripcions al correu: observatoridelainfancia@imas.conselldemallorca.net

disseny: elhornocreativo.com

General Riera 113
07010 Palma
T. 971 436 104

