
Jornades ODDM
20 anys treballant
pels drets de la infància
a les Illes Balears
Prevenció Comunitària i Innovació en Protecció Infantil

Palma. 8, 9 i 10 novembre
Sala d’actes Hospital Son Llàtzer

Enguany es compleixen vint anys de la creació de l’ODDM. Al 
llarg d’aquest temps, l’ODDM ha treballat per la defensa dels 
drets dels infants i els adolescents de les Illes Balears i ha 
promogut millores en l’atenció a aquest col·lectiu. 

Actualment hi ha dos àmbits que es consideren molt 
rellevants. El primer és la necessitat de donar un fort impuls 
a la prevenció comunitària. L’any 2015, les Illes Balears han 
estat la segona comunitat autònoma en la taxa de 
notificacions de maltractaments als infants i també en la 
taxa de gravetat dels casos notificats de maltractaments. 
Aquesta dada obliga a treballar molt intensament en l’àmbit 
de la prevenció. El segon àmbit és el de la necessitat 
d’innovació en protecció infantil. Els sistemes de protecció de 
la infància s’han d’adaptar per força als nous desafiaments 
de la realitat. Aquestes són les temàtiques de les jornades, 
amb la presentació d’experiències i propostes, tant de 
l’entorn més immediat com europees, que ajudin a avançar 
en la millora de l’atenció als infants i els adolescents.



8 de novembre
De 16:00h Taller 2.
a 19:00h  «De Wissel, el treball residencial amb nines adolescents gens fàcils de protegir:  
 construint un entorn càlid i confortable al centre, fent junts ca nostra»
  Remi Stegen., coordinador del programa projecte Wissel Bèlgica.

9 de novembre
La prevenció comunitària en infància i adolescència vulnerable: estalviar patiment, 
carregant la motxila d’eines per afrontar l’adversitat
 
08:30h  Lliurament de documentació

09:00h Inauguració de la jornada:
   • Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació, Govern de les Illes Balears.
  • Mercè Borràs, regidora de Serveis Socials, Ajuntament de Palma.
 • Caterina Mas, vicepresidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
 • Serafín Carballo, director de l’ODDM.

09:30h  Conferència inaugural:  «L’estat de la prevenció en infància i adolescència vulnerables:  
 nous desafiaments»
    A càrrec de Michael Little. Fundació Dartington (Regne Unit).
 Presenta Serafín Carballo, director de l’ODDM.
10:45h Diàleg amb el ponent 

11:00h Descans

11:30h Taula Rodona: «Bones pràctiques en prevenció en infància i adolescència. Apoderant la  
 comunitat: experiències comunitàries amb experiència» 
 Coordina: Carme Prior, Direcció General de Menors i Famílies, CAIB.  
 Associació Jovent (Palma). «Treballant per la comunitat de sa Indioteria».
                    Bartomeu Suau Serra. President de l’Associació Jovent
 Naüm Son Roca (Palma). «Els miracles també existeixen en el treball comunitari» 
                    Xisca Adrover, educadora social i Piedad Cuadrado, treballadora social. 
 Associació Educativa Ítaca. Hospitalet de Llobregat. Barcelona : “«40 anys de compromís  
 de persones al servei de persones a l’Hospitalet de Llobregat»
                      Roger Caro Pérez, director de projectes, gestió i qualitat. Associació Educativa Itaca              
 Associació Pa i Mel (Sa Pobla). «Prevenció comunitària i interculturalitat».
  Ada Siquier Florit, directora-coordinadora.
12:45h Debat
 
13:00h Taula Rodona: «La prevenció comunitària: una aposta des de les administracions»
 Coordinació: Alonso Medinas, ODDM
 Equips municipals d’intervenció familiar (EMIF). 
  Isabel Petrus, psicòloga. Ajuntament de Ferreries
 Serveis Socials de Palma: una aposta decidida per la prevenció comunitària.
  Marcel·lí Fernández d’Heredia Canelles, responsable d’Infància, Joves,  
 Família i Prevenció Comunitària. Àrea de Benestar i Drets Socials, Ajuntament de Palma.
 La intervenció sociocomunitària amb alumnat en situació de vulnerabilitat. TISOC.
  Begoña Ferretjans, coordinadora del programa, Conselleria d’Educació i Universitat.
  Assumpció Sempere, cap del servei de suport educatiu, Conselleria d’Educació i Universitat.
 
14:00h Debat 

14:15h Presentació dels vídeos seleccionats de la convocatòria sobre experiències de prevenció  
 comunitària en infància i adolescència a les Illes Balears.

De 17:00h Taller 1.
a    19:30h «Apoderant la família per construir un entorn segur i protector per als infants. La  
 conferència de grup familiar»
 Martina Erpenbeck, pedagoga social, supervisora certificada per la EASC   
 (Asociación Europea de Supervisión y Coaching). Experta i formadora en FGC.
 Universitat de Würzburg i Hamburgo. 

10 de novembre
Innovació en protecció infantil: necessitat o luxe

09:00h  La conferència de grup familiar (FGC) .«Una nova metodologia de treball en  
 protecció infantil: apoderant la família i el seu entorn en la protecció de l’infant» 
  Martina Erpenbeck, pedagoga social. 
10:00h Diàleg amb la ponent

10:15h Conferència: «Reptes en la innovació en protecció a la infància»
  Pepa Horno, psicòloga i consultora en infància, afectivitat i protecció.
11:00h Diàleg amb la ponent  

11:15h Descans

11:45h Conferència «De Wissel, una experiència belga en el treball residencial en protecció  
 amb nines adolescents impossibles»
  Remi Stegen, coordinador del programa projecte Wissel Bèlgica.
12:45h Diàleg amb el ponent

13:00h Taula Rodona  «Pràctiques innovadores en protecció infantil»
 Coordina: Joan Escandell, cap d’acolliments de l’IMAS.
 Projecte «RUMBO»: una aposta per un projecte proper als adolescents en conflicte  
 (Gran Canària).
  Verónica Zamora 
 Mirada conscient als centres de protecció: el Puig des Bous
  Toni Echeverría, pedagog i educador social. 
 El coach en acolliment residencial : l’experiència del Temple.
  Magela Sosa, treballadora social i directora del Temple.

14:00h Debat

14:15h Conclusions de la jornada

Informació d’interès
La jornada matinera es podrà seguir per video-conferència des del Saló d’Actes de l’Hospital 
Mateu Orfila (Menorca) i des d’una sala habilitada a l’Hospital Can Misses (Eivissa)

Els tallers, per raons tècniques, només es podran seguir al Saló d’Actes de l’Hospital Son Llàtzer. 

Les inscripcions es poden realitzar a  www.defensadelmenor.net fins el límit de capacitat dels 
espais habilitats per a les jornades.

 Es farà un certificat d’assistència | Les jornades son gratuïtes


