
Suport i assessorament als professionals i a la xarxa en casos 
de maltractament a persones grans.

Sensibilització/formació als equips de professionals en relació 
a la detecció i abordatge en situacions de maltractaments.

Per casos complexes, proposta de treball amb la metodologia 
de conferencia de cas, i elaboració conjunta d’un pla de treball.

Treball en xarxa, amb els diferents serveis, per l’agilització dels 
recursos necessaris.

Treball en xarxa comarques gironines.
Comissió referents comarcals

Futur Elaborar una eina validada amb un llenguatge comú,
que ens permeti la detecció,  graduació i cribatge de 
maltractaments i dels factors de risc. 

maltractamentsgentgran@altemporda.cat

Comissió de suport
casos complexes
maltractaments

Comissions

Comissió Maltractaments a Persones Grans
Quan i qui pot activar el

circuit
Descripció del cas Contactar amb la

Comissió

Qualsevol
professional

Es convocarà reunió de
forma extraordinària
quan el tema sigui

urgent i inajornable

Qualsevol professional Via correu electrònic

Assessorament Suport

Activació

Urgent No Urgent

Es convocarà reunió de
forma ordinària amb els

terminis previstos de
convocatòria

Qualsevol
situació

assistencial
que necessiti:

ELS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS DES D’UNA MIRADA
PREVENTIVA I COMUNITÀRIA:

Taula Comarcal maltractaments a les persones grans a l’Alt Empordà

OBJECTIUS: Aterrar el protocol de la Guia territorial a la comarca, sistematitzant un circuit, un continum en l’atenció, 
creant una xarxa de professionals i serveis.
Promoure una xarxa de treball i acció comunitària que facilitin la prevenció i detecció de situacions de maltractaments.
Potenciar la mirada preventiva sobre el fenomen dels maltractaments, tant des de la perspectiva de la intervenció 
professional com a nivell de la conscienciació ciutadana.

Taula Comarcal

Antecedents:

Guia territorial de les comarques gironines per l’actuació 
contra els maltractaments.

Grup de treball seguiment protocol contra 
maltractaments persones grans demarcació Girona.

Aquesta taula neix de la voluntat de garantir una
major eficàcia en la prevenció, detecció i abordatge 
integral i multidisciplinari d’aquestes situacions.

En el marc del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària 
(PAISS) de l’Alt Empordà vam definir com una de les 
línies prioritàries els maltractaments a les persones grans. 
D’aquí emergeix la necessitat de constituir la Taula 
Comarcal de Maltractaments.
   
(data de constitució febrer 2019)

Residències i 
centres de dia

Sensibilització
i formació

Salut: Albera Salut, Fundació Salut Empordà, ICS, IAS (Xarxa de Salut Mental)
Serveis Socials: Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal Alt Empordà, SAD (SUMAR), TAD (Tunstall-Televida), Servei de valoració de la dependència
Fundació Tutelar de l’Empordà, Col·legi d’Advocats de Figueres
Mossos d’Esquadra
Universitat de Girona
Entitats: Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà, Càritas, Creu Roja, Associació malalts d’Alzheimer (AMA), Fundació Vergés Ginjaume.
Residències, Centres de dia i SAIARS Centres de Serveis de la Comarca

Qui som: Autores: Sandra Devesa

PROPERES ACCIONS

Fundació 
Salut Empordà

Glòria Pla
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