III JORNADA
“ UNA MIRADA A LA PROTECCIÓ DE LES
PERSONES MAJORS”
DIA MUNDIAL DE LA PRESA DE CONSCIÈNCIA DE L'ABÚS
I EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES MAJORS

PROGRAMA
8.45-9.00

Lliurament de documentació

9.00-9.30

Inauguració de la jornada

9.30-10.30

Abordatge als maltractament a les persones majors
Jordi Muñoz Iranzo, advocat i membre fundador de EIMA

10.30-11.30

Promoció del bon tracte i prevenció dels maltractaments a persones
majors als centres assistencials
Maria Antonia Font Oliver, infermera i directora Residència de Felanitx
Gregorio Molina Paniagua, director Centre Residencial SAR Quavitae
de Capdepera
Julia Gallo Estrada,Dra. i professora titular Dep. d'Infermeria i fisioteràpia
de la UIB
Pausa-cafè

11.30-12.00
12.00-13.00

Les persones majors, víctimes de violència de gènere
Carlos Izquierdo Téllez, magistrat del jutjat de Violència sobre la
Dona núm. 1 de Palma

13.00-14.00

Atenció a les persones majors en situació de risc de maltractament
des de la perspectiva sociosanitària
Carmen Touza Garma, professora titular del Dep. Pedagogia i Didàctiques
Específiques de la UIB
Dra. Beatriz Fuertes de Gilbert Rivera, coordinadora mèdica de l'Àrea
de Geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma
Maria Anabel Recio Evans, coordinadora d'infermeria de la unitat d'Aguts
de Geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma

14.00-14.15

Conclusions i clausura

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials commemora el Dia Mundial de la presa de
consciència de l'abús i el maltractament a les persones majors, organitzant aquesta
III jornada que té per objecte aprofundir en aquest fenomen i entre tots fer-lo més
visible i prevenir el risc de maltractament.

13 DE JUNY DE 2014

CaixaForum, plaça de Weyler, 3. Palma

Dirigit a : Psicòlegs, treballadors socials, diplomats d'infermeria,
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges, educadors socials,
auxiliars de clínica i professionals i estudiants dels àmbits psicosocial
i sanitari.
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA, abans del 9 de juny a l'enllaç
<<http://www.imasmallorca.net/jornadesgentgran >>
Per a més informació:
jamartinez@imas.conselldemallorrca.net tel:971763325 ext:4136/4106
Confirmar l'assistència a la III Jornada abans de dia 10 de juny de 2014

