RESUM DE LA REUNIÓ A MENORCA DE LA POQIB

El passat dia 16 de setembre ens vàrem reunir a la seu de la Conselleria de Salut
de Maó, els representants de la POQIB.
ASSISTENTS
 Representants dels sectors:
o Pilar Carrasco Pons, Directora insular d’Atenció Social del Consell de
Menorca, Núria Pons, Pime Menorca,
o Marta Febrer en representació de:
 ASHOME,
o CAEB Menorca
 Natalia Roig Sintes, FAPMA Menorca,
 Conselleria de Salud i Consum: Maria Antònia Font Oliver, Directora General
de Salut Pública i Participació
 PADIB: Francisca Bibiloni, Cristina Mayol
 IREFREA: Mariano Sbert
No assisteixen, per diverses raons, les representants dels ajuntaments de
Ciutadella i de Maò.
Ordre del dia:
 Presentació de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears
Na Francisca Bibiloni, Coordinadora del PADIB explica el que és la POQIB i la
història de la seva constitució.
 Evolució de les iniciatives preses des de la POQIB
Na Cristina Mayol fa una presentació exhaustiva del que han estat les iniciatives
que s’han dut a terme des de la POQIB i com en el seu moment es va fer un estudi
que va determinar que al voltant del consum de l’alcohol sorgien problemes
associats: de transit, de convivència veïnal, violència, relacions sexuals de risc, i
de consum d’alcohol en menors de 18 anys malgrat estes prohibida la seva venda
i dispensació. És a partir d’aquí que hi va haver consens per determinar que un
objectiu prioritari era l’evitar la dispensació de begudes alcohòliques al menors.
Es per assolir aquest objectiu que s’han dut a terme accions que inicialment es
feien individualment per a cada membre de la POQIB, com per exemple la
utilització de polseres distintives als “Tot inclòs”i que han derivat a la realització
d’accions coproduïdes per a diferents membres de la POQIB no sols del mateix
sector si no en xarxa diferents administracions públiques, amb les famílies, la
industria i el moviment veïnal i juvenil. En són exemples:
o Els tallers de Dispensació Responsable de Begudes
Alcohòliques.(Consell de Mallorca, Ajuntaments, Associacions)
o El model d’Ordenança Municipal (Consell de Mallorca, FELIB, PADIB,
Ajuntaments)
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El cartell de protecció al menor no venent alcohol (PADIB, Industria,
Policies Tutors, CONVIVEXIT, Centres Escolars, FAPA, Ajuntaments,
...)
o La campanya per prevenir el botellot a Alcúdia (PADIB, Industria,
Policies Tutors, CONVIVEXIT, Centres Escolars, FAPA, Ajuntaments,
...)
o L’elaboració d’un Model de Gestió de Festes Populars que
actualment es dur a terme col·laborativament amb diversos
representants d’ajuntaments de Mallorca i on es recullen exemples
de bones pràctiques.
o La proposta anual d’un pla d’accions preventives conjuntes i la
recollida i avaluació de les accions realitzades.
Les assistents comenten i demanen aclariments sobre alguns de les accions
presentades i en relació al Pla de Comunicació insisteixen amb la importància de
donar màxima difusió i visibilitat a lo que es fa en matèria preventiva des de la
POQIB. Un compromís que s’ha d’assumir des de la Conselleria i per part de tots
els membres. S’ha de posar en valor la presencia a les xarxes socials: Twitter,
Instagram, facebook, ...
o

 Propostes de dinamització de la POQIB a Menorca.
Es continua la reunió parlant de com es pot dinamitzar la POQIB a Menorca
potenciant la presencia activa a les sessions del Plenari per mitjà de
videoconferència i la importància de poder crear un grup de feina a Menorca.
Es parla de que estaria molt bé una trobada conjunta amb tots els municipis per a
comentar les necessitats detectades, conèixer les iniciatives que es duen a terme i
coproduir accions conjuntes.
Na Marta Febrer, representant d’ASHOME comenta que si bé no existeix un
problema tan important com a d’altres illes en la relació turisme alcohol si que
puntualment per les festes de Sant Joan es produeix la vinguda de menors de
Mallorca no acompanyats i que el establiments hotelers demanen informació de
com poden tractar aquestes situacions. Na Cristina Mayol comenta que ja
existeixen unes accions per part dels policies tutors de Menorca i Mallorca.
Les assistents de Menorca, representant a les famílies i a la industria coincideixen
en que les festes locals són una forma d’iniciació al consum d’alcohol per part del
menors i que aquest fet està molt normalitzat socialment. Consideren que es molt
important una tasca preventiva des de les famílies però també evitant la gran
facilitat de l’accés a l’alcohol per part dels menors.
La Directora General comenta que no totes les accions són preventives, posant
d’exemple la instal·lació de carpes de primers auxilis, i que és molt important
partir de les evidencies científiques.
S’acorda traslladar juntament amb un resum d’aquesta sessió, l’ordre de
creació de la POQIB, els cartells en format PDF, el model d’ordenança
municipal i d’altre material ja elaborat.
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Les assistents es comprometen a tractar el tema dins les seves entitats amb
la finalitat de mantenir una participació més activa a la POQIB i en concret a
la creació d’un grup de treball a Menorca per a coproduir accions conjuntes.
 Torn obert de paraules.
No hi ha més assumptes a tractar i es dona la reunió per conclosa.
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