
8.30- 9 Lliurament de documentació

9.00- 9.30 Benvinguda oficial i inauguració de la jornada

L’atenció centrada en la persona. Un enfocament pel bon 
tracte a les persones majors.
Teresa Martínez Rodriguez, psicòloga experta en gerontologia social. 
Conselleria de Benestar Social i Habitatge del Principat d’Astúries

divendres, 15 de juny de 2012
DIA MUNDIAL DE LA PRESA DE CONSCIÈNCIA DE
L’ABÚS I DELS MALTRACTAMENTS A GENT GRAN

CaixaForum plaça Weyler,3 (Palma)

II JORNADA

DIA MUNDIAL DE LA PRESA DE
CONSCIÈNCIA DE L’ABÚS I EL MALTRACTAMENT

A LES PERSONES MAJORS

14 DE JUNY DE 2013 

CaixaFòrum, plaça de Weyler, 3. Palma

“UNA MIRADA A LA PROTECCIÓ 
DE LES PERSONES MAJORS”

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials té entre les seves funcions la d’atendre les necessitats 
socials de la població, en especial les dels col lectius més desfavorits, i també la d’impulsar 
les iniciatives de caràcter social que puguin incidir favorablement en el benestar de la 
població i en les desigualtats socials.
Per segon any consecutiu, celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i del 
Maltractament a les persones majors a través d’una jornada de formació per conscienciar i 
sensibilitzar els professionals sobre la importància de protegir els drets i la dignitat 
d’aquestes persones.
Els maltractaments als majors és un fenomen complex, ocult, de gran impacte social i de 
greus conseqüències per a les persones que els pateixen.

La justícia espanyola enfront a l’abús i els maltractaments a les 
persones majors, incidència a les Illes Balears. Present i futur

José Diaz Cappa.  Fiscal de les Illes Balears

11.30 - 12 Coffee-break

12 - 13 L’impacte del maltractament  en la salut mental de les persones 
majors
Tomàs Blanes. Psiquiatre

13 -14

Robert Fernández García. Psicòleg
Joan Mut Vives. Educador
Núria Vaquer Reixach. Treballadora social

14 -14.15 Conclusions i clausura

PROGRAMA

Dirigit a: 

9.30 -10.30  

10.30- 11.30  

Per a més informació:
miamer@imas.conselldemallorca.net  / jamartinez@imas.conselldemallorca.net

(Abans de dia 11 de juny de 2013) INSCRIPCIÓ GRATUÏTA a l’enllaç

-Professionals que treballen en l’àmbit sociosanitari
-Entitats i associacions que treballen en l’atenció a  persones grans
-Estudiants 
-Familiars cuidadors

<< http://www.imasmallorca.net/miradaproteccio >>

Programa de Prioritat Social de l’IMAS. Valoració del risc de 
desprotecció i intervenció prioritària en persones majors.

.


