“Maltractaments a la
Gent Gran”

18 de maig 2017
De 10h a 12h
Casal Municipal
c/ Llança, 4 de Vilanova i la Geltrú
Informació i inscripcions: Consell Comarcal del Garraf,
tl: 93 810 04 00, ext. 1210 o mail: nserrano@ccgarraf.cat
Organitza

Col·laboren

Dijous 18 de maig de 2017. 10h a 12h
Casal Municipal. C/ Josep Llanza, 4. Vilanova i
la Geltrú.
PRESENTACIÓ
Aquesta jornada s’emmarca dins el pla de treball del Consell Comarcal del Garraf en l’àmbit
de la gent gran i correspon a una de les demandes del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Garraf de treballar conjuntament aquells temes
que més els preocupen.
Donar a conèixer i debatre les problemàtiques
que afecten la gent gran, intercanviar experiències i formes d’abordar-les a diferents indrets de
Catalunya i traslladar les seves reivindicacions a
les administracions, són alguns dels objectius
d’aquest pla de treball.
A través d’aquesta jornada volem conèixer, debatre i reflexionar sobre els maltractaments que
pateixen les persones grans i el seu impacte
dins la societat.
També volem destacar projectes i protocols d’ad’actuació dels serveis públics davant aquesta
problemàtica.
La jornada constarà de varies taules amb la
participació d’experts i organitzacions de gent
gran de diferents territoris a Catalunya.

PROGRAMA
10:00h

Cafè de benvinguda

10:15h Presentació institucional a càrrec de la
consellera delegada de gent gran del Consell Comarcal del Garraf, Paqui Carrasquilla i presentació
d’ objectius a càrrec de Nina Serrano, tècnica de
gent gran.
10:20h
“Els maltractes a les persones
grans, una realitat”, a càrrec de Jordi Muñoz,
president d’EIMA
Presenta i modera Paqui Carrasquilla.
10:50h

Taula rodona: “Abordatge i prevenció”

Mireia Ferret, Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú.
Antonia Gahete, gestora de casos de la Unitat de
Cronicitat Garraf (ICS)
Josep Carner, president de la FATEC

11:20h Taula rodona: “Experiències als territoris”
Carla Casas, tècnica Consell Comarcal
Campanya “Tracta’m bé”.

Inscripcions:
www.ccgarraf.cat. Telèfon 93 810 04 00,
ext:1210. nserrano@ccgarraf.cat (Nina Serrano)

d’Anoia.

Dr. Josep Moya, coordinador del projecte “Bon tracte a les persones
grans amb patiment emocional.
Antonia Tamayo, Amics
“Voluntaris socials”

de

11:50h Debat i preguntes.

12:00h Conclusions i cloenda.

la

Gent

Gran,

