
 
 

 
 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
El 8 de juny tindrà lloc a Barcelona la 2a  Jornada  de  Comitès  d’Ètica  i  Espais  de  Reflexió  Ètica  de  Serveis  
Socials impulsada pel Comitè  d’Ètica  dels  Serveis  Socials  de  Catalunya i organitzada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, la  Fundació  Campus  Arnau  d’Escala i  l’Observatori  d’Ètica  Aplicada a 
l’Acció  Social,  Psicoeducativa  i  Sociosanitària. 
 
Aquesta   jornada   s’adreça   preferentment   a   professionals  membres   de   Comitès   d’Ètica   i   d’Espais   de  
Reflexió Ètica en Serveis d'intervenció Social, i també a altres persones interessades en formar part. 
 
Amb aquesta trobada el   Comitè   d’Ètica   dels   Serveis   Socials   de   Catalunya vol donar a conèixer els 
darrers documents de recomanacions elaborats per aquest comitè sobre qüestions ètiques de caràcter 
transversal per a tots els  àmbits  d’intervenció  social. 
 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
 
9:00 hores   
BENVINGUDA 
 
9:10 hores  
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA  
  
A càrrec de Begoña Roman Maestre, presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.  
Doctora en filosofia i professora titular d'ètica de la Universitat de Barcelona. 
 
9:25 hores   
PRESENTACIÓ DELS DARRERS DOCUMENTS DE RECOMANACIONS ELABORATS PEL COMITÈ D'ÈTICA 
DELS SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA 
 
 Guia en la protecció i suport a l'exercici de la capacitat: més enllà de la incapacitació 

 
A càrrec d’Anna M. Prats Malràs, representant de la Taula del Tercer Sector Social i directora de la 
Fundació Tutelar Tomàs Canet. 

 
 Document de reflexió sobre contencions 

 
A càrrec de  Xavier Cardona Iguacen, llicenciat en medicina i professor de bioètica a la Universitat 
Ramon Llull. 

http://dixit.gencat.cat/ca/comite_etica
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/guia_proteccio_suport_exercici_capacitat
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/reflexio_contencions


 
 
 La intimitat als centres residencials de persones amb diversitat funcional. A propòsit de l'ús, l'accés 

i la supervisió dels espais 
 
A càrrec de Joan Canimas Brugué, doctor en Filosofia.  

 
 La separació del nadó de la seva mare en el moment del naixement per causa de maltractament 

prenatal o per la previsió del futur desemparament del nadó   
 
A càrrec de Joan  Mayoral Simón,  subdirector  general  d’Atenció  a  la  Infància  i  l’Adolescència  de  la  
Direcció  General  d’Atenció  a  la  Infància  i  l’Adolescència. 

 
11:00 hores   
Pausa 
 
11:30 hores   
PRESENTACIÓ  DE  LA  EINA  “REPOSITORI  SOBRE  CASOS  TRACTATS  PELS  ESPAIS  DE  REFLEXIÓ  ÈTICA  
DELS  SERVEIS  SOCIALS  DE  CATALUNYA” 
  
A càrrec de Lluís Marroyo Molina, Observatori  d’Ètica  Aplicada de la Fundació  Campus  Arnau  d’Escala. 
 
12:00 hores   
EL  TREBALL  DE  CAS.  PRESENTACIÓ  D’UN  CAS  I  DEBAT  GRUPAL  SOBRE  UNA  PROBLEMÀTICA  ÈTICA.     
 
13:30 hores  
EXPOSICIÓ DE MESURES I POSICIONAMENTS ADOPTATS EN ELS GRUPS DE TREBALL. SESSIÓ 
PLENÀRIA. 
 
14:00 hores 
CLOENDA DE LA JORNADA  
  
A càrrec de Begoña Roman Maestre, presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.   
 
 
PERSONES DESTINATÀRIES DE LA JORNADA 
 
Preferentment  professionals  membres  de  Comitès  d’Ètica  i  d’Espais  de  Reflexió  Ètica  en  Serveis  
d'intervenció Social, i també persones interessades en formar part. 
 
 
DATA, HORARI I LLOC 
 
 Dia 8 de juny de 2018. De les 9 a les 14.15 hores.  
 
 Sala  d’actes  de  la  Casa  del  Mar.  Carrer  Albareda,  1-13, de Barcelona.  

Com arribar-hi? 
 
 
 
 
 
 

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/intimitat_centres_residencials_persones_diversitat_funcional
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/intimitat_centres_residencials_persones_diversitat_funcional
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/separacio_nado_mare_naixement
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/separacio_nado_mare_naixement
https://www.google.es/maps/dir/''/@41.3734914,2.1718879,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a25a7ba71ded:0x6a284577a7ecf024!2m2!1d2.1740766!2d41.3734914


INSCRIPCIONS 
 
Les persones interessades a assistir a aquesta jornada poden fer la inscripció mitjançant el formulari 
que trobaran en aquest enllaç.  
 
L’admissió  es  farà  per  rigorós  ordre  d’arribada. 
 
Es lliurarà certificat a les persones assistents.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://dixit.gencat.cat/ca/aux_intern/formulari_jornada_etica/index.html
http://dixit.gencat.cat/ca/aux_intern/formulari_jornada_etica/index.html

