
JORNADA 

 

Llenguatge, comunica-

ció i coordinació en l’a-

bordatge de situacions 

de maltractaments a 

les persones grans 

PROGRAMA 
 

9:45h. Recepció dels assistents  

 

10h. Inaguració. Sra. Mercè Tabueña, presidenta 
d’ EIMA.  

 

   
10h. Conferència “Els maltractaments a les 
persones grans i els mitjans de comunica-
ció”. Sr. Joan Manuel Perdigó. Subdirector d'El Pe-
riódico de Catalunya. 

 

 
10:30h-12:45.  Taula rodona. Moderador Sr. 
Jordi Muñoz. Advocat i membre d’EIMA. 

 
“Les dificultats de la coordinació dels equips 
com a eina de protecció” Sra. Montserrat Co-
ma. Metgessa de família. Institut Català de la Salut. 

 
“Experiències de comunicació i coordinació 
entre professionals” Sra. Olalla Montón. Treba-
lladora Social CAP Roger de Flor- EAP Dreta de 
l’Eixample. 

 
“Coordinació i col·laboració amb la policia” 
Sr. Ferran Resina. Sotsinspector. Mossos d’esqua-
dra. Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat 
Ciutadana. 

 
“Comunicació amb Jutjats i Fiscalia”. Sra. 
Anna Rovira Cairó. Advocada. 

Dijous, 27 de novembre de 2014  

Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Sagrada Fami-

lia . C/ Provença, 480. 08025 Barcelona   

 

Inscripcions gratuïtes. Places limitades. Confir-

mar assistència a la següent direcció (indicant nom 

complert i professió) : associacio.eima@yahoo.es  

 

Blog d’EIMA: http://

eimamaltrato.wordpress.com/  

     

L’Associació per la investigació del maltractament 

a les persones grans (EIMA)  organitza aquesta 

jornada dirigida tant a professionals com a pobla-

ció general amb l'objectiu de poder abordar la 

problemàtica dels maltractaments a les persones 

grans des del prisma de la importància del llen-

guatge vers aquest col·lectiu i de la comunicació 

entre els diferents professionals que hi treballen 

per millora la seva qualitat de vida i benestar.  

 
“Comunicació i voluntariat amb la gent 
gran” Sr. Josep Gamell. Voluntari del Programa de 
“Grans Actius”. Federaració Catalana del Volunta-
riat Social. 

 
“Programa de bon tracte a les persones 
grans” Sra. Eva Cabanillas. Treballadora Social. 
Ajuntament Prat de Llobregat. 
 
12:45-13h. Representació teatral  "Bon trac-
te en tot moment". Comissió de Treball dels 
Grups de Teatre de la Gent Gran de Sarrià – Sant 
Gervasi  
 

13h. Cloenda.  Sra. Mercè Tabueña, presidenta d’ 
EIMA.  
 


