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Presentació 

 

En els últims anys ha emergit un nou i greu problema social: el maltractament a les 
persones grans. Malgrat tot, és necessari advertir que no es tracta tant d’un fenomen 
nou sinó de la sortida de la seva invisibilitat. En efecte, cada vegada més emergeixen a 
la superfície casos de maltractaments a persones longeves o grans i això passa en un 
ample ventall de modalitats, des de la negligència i l’abandonament a la violència física 
o l’espoli econòmic.  

Es així com des dels serveis socials bàsics, els dispositius de salut i salut mental o els 
cossos de seguritat de l’Estat i  la pròpia fiscalia es venen detectant situacions en les que 
les persones grans són objecte de robatoris, enganys, cops, amenaces o insults. I tot això 
passa sense que, fins ara, les administracions públiques hagin pres decisions i 
alternatives d’una manera decidida mitjançant la implementació de mesures legals, 
socials o sanitàries.  

En aquest marc, ha sorgit una iniciativa per part de professionals vinculats amb el Consell  
Comarcal del Baix Llobregat. Aquesta iniciativa és el SEAP, Servei Especialitzat d’Atenció 
a les Persones Grans. El servei és de naturalesa interdisciplinar (social, jurídica i sanitària) 
i ha aconseguit construir un discurs i una metodologia que està facilitant la actuació de 
la Fiscalia i el món de la judicatura.  

Aquesta jornada es centrarà en la presentació del SEAP, la seva metodologia  i una breu 
memòria dels casos en els que ha intervingut. Es comptarà, a més a més, amb la 
participació de professionals d’altres disciplines per debatre i reflexionar críticament 
sobre la lacra social que és el maltractament a les persones grans. 

 

 

  



Programa 

 

De 17.30 a 18 h. Presentació de la Jornada: 

   Dr. José Ramón Calvo Fernández 

President del Institut de Cooperació Internacional de la Reial 
Acadèmia Europea de Doctors 

   Eva M. Martínez Morales 

   Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

18 – 18.30 h. Experiència del bon tracte a les persones grans i persones en 
situació de fragilitat. 
 
Moderador: Dr. José Ramón Calvo Fernández 
President del Institut de Cooperació Internacional de la Reial 
Acadèmia Europea de Doctors 

 
Dr. Josep Moya Ollé 
Psiquiatra i psicogeriatra del Servei Especialitzat d’Atenció a les 
Persones (SEAP) del Baix Llobregat. 
Col·laborador del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

 
Ester Fornells Admella 
Coordinadora del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones 
(SEAP)  
Coordinadora del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (SEAIA) del Baix Llobregat. 
 

 
18.30 – 19.15 h. Taula de diàleg-1 
    
   Maria Rosa Rubio Ramos 

Fiscal Delegada de l’Especialitat Civil i de Protecció Jurídica de les 
Persones amb Discapacitat per la Comunitat Autònoma de 
Canàries. 
Vocal del Consell Fiscal. 

 
   Mònica Rincón Acereda 

Psicòloga Forense del Institut de Medicina Legal i Ciències 
Forenses de Las Palmas 

 
Manuel Murillo Rosado 



Director de Comunicació de la Real Acadèmia Europea de 
Doctors (RAED) 

 
 
19.15 – 20 h.  Taula de diàleg-2 
 
   Almudena Castro-Girona Martínez 
   Notària directora de la Fundació Aequitas del CGN. 

Presidenta de la Comissió de Drets Humans de la UINL 
 
   Dr. Xavier Altarriba Mercader 

PhD in Neurosciences amb Phd in Sociology. Analyst Programmer             
 
   Dr. Antón Costas Comesaña 

Catedràtic d’Economia.  
President de la Fundació Cercle d'Economia 
 

 
 

 
 


