EL BON TRACTE A LES PERSONES
GRANS A LES INSTITUCIONS.
EXPERIÈNCIES D’ÈXIT

PRESENTACIÓ
14 JUNY 2019
9 h –13.30 h
CASA CULTURA
PL. HOSPITAL, 6
GIRONA

Després dels bons resultats de les jornades sobre maltractaments a la
gent gran en l’àmbit comunitari (2013) i en l’àmbit institucional (2014),
i la jornada tècnica de caràcter pràctic (2015) complementada amb la
jornada d’estudi de casos (2016) i el seminari sobre l’ètica aplicada
als serveis residencials (2018) programem enguany una jornada on
s’exposen eines per a la prevenció així com mecanismes per a la
integració en els serveis residencials d’atenció a les persones grans.

ORGANITZA
FUNDACIÓ CAMPUS
ARNAU D’ESCALA

MÉS INFORMACIÓ
secretaria@campusarnau.org

Les persones grans que viuen en centres residencials o són usuàries
dels centres de dia es troben en una situació d’elevada vulnerabilitat,
la qual cosa fa augmentar el risc de ser objecte de maltractaments. En
moltes ocasions, els abusos es tradueixen en manca d’autonomia per
prendre decisions i d’independència a l’hora de realitzar activitats de
la vida diària. El paternalisme i la manca de sensibilitat es perfilen
com les causes més freqüents dels comportaments discriminatoris.
L’impacte emocional provocat va en detriment de la qualitat de vida
de la persona usuària dels serveis.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
FORMULARI EN LÍNIA
http://tuit.cat/WfzaZ
90 PLACES DISPONIBLES

Amb la col·laboració de:

Obrirem la jornada amb una conferència que contextualitzi la
problemàtica. A continuació dinamitzarem una taula per tractar les
possibilitats d’implementació de projectes de lluita contra els
maltractaments en el si de les institucions. Com a colofó de la jornada
presentarem experiències d’èxit del territori català.

PROGRAMA
9h
BENVINGUDA

9:20 h
CONFERÈNCIA
INAUGURAL

10 h
TAULA RODONA

Meritxell Benedí, Directora General de Serveis Socials, Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
Cap al bon tracte institucional a les persones grans dins els
serveis d’atenció, Iván Sánchez, Psicogerontòleg, Universitat de Vic,
Residència La Ginesta (Castellcir)
Oportunitats per a la implementació de mesures cap al bon tracte
a les persones grans, moderada per Sonia González, àrea
d’envelliment de la Fundació Campus Arnau d’Escala
Esther Celda, Cap de Servei del Sociosanitari Bernat Jaume,
Fundació Salut Empordà
Josep Moya, Grup EIMA, Associació per a la investigació del
maltractament de les persones grans casos
Jordi Solé, Cap del Servei d’Atenció a les Persones, Serveis
Territorials de Girona, Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

11 h DESCANS
11:20 h PRESENTACIÓ Som com tu. Eina per a la sensibilització sobre els maltractaments en les institucions, Fundació Campus Arnau d’Escala
PROJECTE
12 h EXPERIÈNCIES
D’ÈXIT

Eliminació de les contencions, Roger Busqué, Director Centre
Residencial Gerunda–Sanitas
L’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, Carla Casas i Glòria Fité,
Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, Consell Comarcal de l’Anoia
Els Espais de Reflexió Ètica com a eina per a la lluita contra els
maltractaments, Mireia Bosch, Directora Grup Mutuam Girona

13:15 h
CONCLUSIONS

Lluís Marroyo, Fundació Campus Arnau d’Escala

13:30 h
CLOENDA

Eva Palau, regidora d’Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Ajuntament
de Girona
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Meritxell Benedí, Directora General de Serveis Socials, Departament
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9h
BENVINGUDA

Cap al bon tracte institucional a les persones grans dins els
serveis d’atenció, Iván Sánchez, Psicogerontòleg, Universitat de Vic,

