
JORNADA  

De la detecció a la 

prevenció: atenció als 

maltractaments a les 

persones grans 

Dilluns, 27 d’abril, a les 11.30 h 

Berga 

 

Pavelló de Suècia 

Introducció 

El Consell Comarcal del Berguedà, 

amb el suport de la Diputació de Bar-

celona i equips de professionals del 

territori us presentem la Guia per fer 

front als maltractaments a les perso-

nes grans del Berguedà. Es tracta 

d’una eina que té per objectiu definir 

les pautes d’actuació dels diferents 

serveis implicats i també establir el   

circuit de coordinació entre els 

agents del nostre territori. 

 

Diversos factors sociodemogràfics 

han contribuït a fer que la vellesa es-

devingui una etapa de vulnerabilitat 

en la qual augmenta el risc de patir 

situacions de maltractament. 

 

El maltractament a les persones 

grans és un fenomen encara poc visi-

ble i poc detectat, per això volem 

també posar l’accent a facilitar eines 

per a prevenir-lo. 

Programa 

 

11.30 h Inauguració de la jornada 

 
Maribel Iglesias 
Consellera comarcal de l’Àrea d’Atenció a 

les Persones del Consell Comarcal del Ber-

guedà. 

 

Sergi Roca 
President del Consell Comarcal del Bergue-

dà. 

—  —  —  —  —  — 

 

11.45 h Presentació de la Guia per fer 

front als maltractaments a les perso-

nes grans del Berguedà 
 

Marcel Balasch 
Director de projectes. Spora Sinergies 

 

Montserrat Pedrals 

Treballadora Social de l’Equip Bàsic d’Aten- 

ció Social de la Zona 5 del Berguedà 

 

Susagna Vilà 

Treballadora Social de la Fundació Hospital 

Sant Bernabé 

—  —  —  —  —  —  — 

 

 



 

 

12.30 h Tracta’m bé. Una campanya 

per promoure els bons tractes en-

vers la gent gran 

 

Carme Colilles 
Coordinadora dels Serveis Socials del Sol-

sonès. 

 

Sònia Pallarès 
Educadora dels Serveis Socials del Solsonès 

 

Maribel Bella 
Tècnica del Servei d’ Informació i Atenció 

a les Dones (SIAD) del Solsonès. 

 
La campanya “Tracta’m bé” va néixer al 

Solsonès l’any 2012, amb la voluntat de 

donar visibilitat als diferents tipus d’abusos 

que pot patir la gent gran.  

 

Es tracta d’una campanya de llarg recor-

regut, innovadora i que es caracteritza pel 

seu component emocional. 

 

 

Inscripcions a:  

http://goo.gl/forms/tfQ0Ff4b0L 
 

 

 

Organitza: 

Adreces d’interès 

 

 

Consell Comarcal del Berguedà 

 
www.bergueda.cat 

 

Berguedà en xarxa 
 

berguedaenxarxa@bergueda.cat 
 

http://www.bergueda.cat/bergueda-

en-xarxa-2/ 
 

 

http://goo.gl/forms/tfQ0Ff4b0L

