
Destinataris: professionals d’atenció a la gent gran en residències geriàtriques, 
centres sociosanitaris i centres de dia, experts, investigadors, usuaris i familiars o 
tutors d’usuaris d’aquest recursos institucionals. 
 

Inscripcions gratuïtes. 100 places disponibles. Confirmar assistència omplint el se-
güent formulari en línia.  

Auditori Josep Irla 
Edifici Generalitat de Catalunya 
Plaça Pompeu Fabra, 1. Girona  

Els maltractaments són una realitat coneguda però escassament sistematitzada en els 
àmbits professionals que incideixen en l’atenció a la gent gran.  
 

Amb aquesta jornada volem recollir les aportacions d’experts, acadèmics i professionals 
per tal de contribuir a estimular la posada en pràctica de models d’atenció basats en el 
tracte adequat des de l’àmbit institucional. 

El tracte adequat a la gent gran des de les 
institucions. Cap a nous models d’atenció 

Amb el suport i la 
col·laboració de: 

13 d’octubre de 2014 
8.40h-14.30h 

 

8.40h. BENVINGUDA  
 Montserrat Roura, Directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Benestar Social 
 i Família. 
 

8.50h. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA  
 Miquel Gusart, psicòleg, membre del Grup de treball de les persones grans de la Comissió tècnica 
 de seguiment dels protocols d’actuació en casos de violència de la demarcació de Girona, i cap del  
 Servei d'Atenció a les Persones de Girona del Departament de Benestar Social i Família. 
 

9.15h.  CONFERÈNCIA “Dinàmiques que condicionen les relacions amb les persones grans a les  
 institucions”, Joan Roma i Vergés, president d’Innova, Institut per a la innovació organitzativa i  
 social. 
 

10.30h. DESCANS 
 

11h. TAULA RODONA “Reflexions al voltant d’un model d’institució que fomenti el tracte 
 adequat a les persones grans que viuen en centres assistencials” 
 

 “El model d’atenció centrat en la persona”, Esther Celda, gerontòloga, directora del Centre  
 Sociosanitari La República de l’Institut d’Assistència Sanitària.  
  

 “Voluntats anticipades i protecció jurídica”, Eduard Morales, responsable de l’Assessoria  
 Jurídica de l’Institut d’Assistència Sanitària. 
  

 “Psicogeriatria i mesures de contenció”, Joan Rodríguez, fisioterapeuta de la Residència Mont- 
 sacopa i professor de la Universitat de Vic. 
  

 “L’encaix institució-família”, Alba Tarrés, psicòloga, membre del grup de recerca Envelliment,  
 Cultura i Salut (UdG) i psicòloga a la residència geriàtrica Les Vetes (Salt). 
 

 Moderada i dinamitzada per Glòria Pla, psicòloga del Programa de Promoció de l’autonomia per- 
 sonal i atenció a la dependència de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 

13.30h. CLOENDA INSTITUCIONAL 
 Dolors Gordi, Secretària de Família, Departament de Benestar Social i Família. 
 
Organitza: Fundació Campus Arnau d’Escala i el Grup de Treball de les persones grans de la Comissió tècnica de seguiment dels 
protocols d'actuació en casos de violència de la demarcació de Girona. 


