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EL CONSUM D’ALCOHOL EN MENORS I ELS MUNICIPIS
Benvolguts i benvolgudes batles i batlesses de Mallorca,

FAPA Mallorca, en la línia de treball en prevenció que duim fa anys amb el programa FERYA (una 
plataforma oberta on també hi ha altres federacions i entitats) agraïm poder reunir-nos amb vostès 
per transmetre la nostra inquietud, preocupació i plantejar possibles línies d'actuació sobre el tema 
que els presentam.

Els darrers anys estem veient com s’instaura entre molts de joves una cultura d’oci basada, quasi 
exclusivament, en el consum d’alcohol, un fet que durant les festes populars es fa molt evident. 
Com a pares i mares, no podem callar davant una tendència que és perjudicial per als nostres fills 
i filles, pel que consideram imprescindible:

·         Donar visibilitat al problema de salut per als nostres fills i filles que suposa el consum 
d’alcohol i la promoció d’aquest consum que reben durant les festes populars i altres 
esdeveniments que es celebren a espais públics;

·         La coherència i implicació de tota la societat, incloses famílies i administracions, per 
impedir, reduir i no facilitar aquestes situacions;

·         El treball coordinat i eficient entre tots els sectors implicats per avançar en solucions 
eficients.

Hi ha moltes evidències científiques que mostren que aquest consum té conseqüències negatives 
en la seva salut i maduració, així com molts altres riscos, tant directes (coma etílic, agressions 
sexuals, accidents...) com a llarg termini (addicció, càncer, salut mental...).

Encara que tots som conscients que els menors no han de beure alcohol, algunes dades de 
l’enquesta ESTUDES (estudiants de 14 a 18 anys) presentades el febrer del 2016 ens mostren un 
panorama molt diferent:

·         el 77% dels menors consumeixen alcohol,

·         l'inici de consum dels joves és als 13,8 anys,

·         el 32% dels adolescents fan un consum de risc el cap de setmana (fins el 37% en el cas 
de les nines),

·         el consum compulsiu (binge drinking) augmenta del 14% al 37% entre els 14 i els 16 anys.

El consum d’alcohol, és un problema col·lectiu, no només individual, i ha de ser entès i abordat 
dins dels contextos on té lloc. Les festes, per exemple, un valor cultural i de convivència molt 
important per a tots i que hem de mantenir, potenciar i protegir, queden desvirtuades per aquest 
consum d’alcohol, que sovint hi fan molt de joves de forma paral·lela i no lligada a la pròpia festa. 
Les festes etíliques s’han arribat a convertir en normalitat, perjudicant als menors d’edat, tant pel 
consum directe com pel missatge que reben i que lliga de manera molt evident diversió a alcohol. 
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És molt difícil per als joves anar en contra del seu entorn social, de la publicitat i de les normes 
formals i informals del seu voltant.

Tots som responsables de l’educació que reben els joves i alhora, amb les nostres accions i 
omissions, tots som models que influeixen en aquesta educació. Els pares i mares som els 
primers responsables de la seva salut i educació, però els municipis també són molt importants pel 
que representen com a llocs de convivència, el lloc on els més petits aprenen a jugar, a divertir-se, 
a fer amics, on els joves aprenen a fer-se ciutadans. 

Les diferents administracions, en especial els Ajuntaments, han d’ésser coherents amb la 
protecció dels menors, tant amb les seves actuacions com amb la seva permissivitat o autorització 
de certes activitats. El seu missatge i accions vers el consum d’alcohol en menors han d'ésser 
clars, efectius i prioritaris, ja que dels municipis depèn la gestió de l’espai públic i de les normes de 
convivència.

FER FRONT JUNTS AL PROBLEMA DEL CONSUM D’ALCOHOL EN MENORS

Com a FAPA Mallorca, com a pares i mares dels joves dels seus municipis, som conscients de la 
importància del ajuntaments com a element clau i imprescindible per desenvolupar un model 
social que permeti la convivència i la salut de les persones, pel què els demanam que facin una 
passa més i treballem de manera coordinada amb tots els sectors implicats en la solució a aquest 
problema.

Els demanam, amb el vist-i-plau de la DG de Salut Pública, entitat que la coordina, que s’integrin 
com a Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca en la Plataforma per un Oci de Qualitat de les 
Illes Balears (POQIB), un espai que s’ha creat per dur a terme aquest treball en xarxa i de 
col·laboració entre tots els sectors implicats.

La POQIB es una coalició que incorpora representants de l'administració, de la policia i dels equips 
de salut, juntament amb representants de l'industria i de la societat civil. Pensam que és 
imprescindible una participació directa dels batles i batlesses de Mallorca per consensuar línies i 
directrius d’actuació d’una política comuna 

el problema és de tots i l'hem d'arreglar entre tots, per això els oferim el nostre suport i compromís, 
assumint la nostra part de responsabilitat com a famílies en la salut i l'educació dels nostres fills.

Agraïm el vostre temps i confiam en poder treballar junts.

Vicenç Rodrigo

President FAPA Mallorca


