II JORNADA D’ÈTICA EN L’ACCIÓ
SOCIAL A LES TERRES DE LLEIDA

Itineraris de respecte
en la intervenció social
LLEIDA. 15 DE MARÇ DE 2019

OBJECTIUS DE LA JORNADA


Oferir un espai de trobada i d’intercanvi que permeti aprofundir en els conceptes
d’intimitat i respecte en la intervenció social, a partir de la participació de persones
expertes en el tema.



Descobrir els diferents itineraris en l’àmbit del respecte per tal d’aplicar-los en el dia a
dia de la pràctica professional.



Fomentar el diàleg i el debat sobre la detecció, gestió i deliberació en els conflictes
ètics.

PROGRAMA DE LA JORNADA
8:45 hores

Acollida de les persones assistents i lliurament de la documentació.
9:15 hores

Inauguració de la jornada.
A càrrec de:


Joan Santacana. Director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.



Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de
Lleida.



Doctora Montse Esquerda. Directora General de l’Institut Borja de Bioètica Universitat Ramon Llull.

9:30 hores

Conferència inaugural: “El respecte: abast i límits”.
A càrrec de Joan Canimas. Doctor en filosofia. Professor de la Universitat de Girona i
professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Comitè d’Ètica
dels Serveis Socials de Catalunya.

10:30 hores.

Pausa. Cafè.
11:00 hores

Tallers de treball.


Taller 1: “Com detectar i gestionar els conflictes ètics”.
A càrrec de Jesús Vilar. Diplomat en magisteri i doctor en pedagogia. Professor d’ètica i
pedagogia social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
(Universitat Ramon Llull). Membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat
Ramon Llull.



Taller 2: “Decisions difícils, decisions deliberades: casos pràctics en ètica”.
A càrrec de Montse Esquerda. Doctora en Medicina, pediatra i llicenciada en
psicologia. Màster en bioètica i dret. Directora General de l’Institut Borja de BioèticaUniversitat Ramon Llull. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu.



Taller 3: “Els itineraris de la intimitat: presencialitat i informació”.
A càrrec de Joan Canimas. Doctor en filosofia. Professor de la Universitat de Girona i
professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Comitè
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

13:00 hores

Posada en comú dels temes tractats als tallers de treball.
Cloenda.
Relatoria dels tres tallers realitzats.
Tancament i agraïments a càrrec d’Iris Valle. Coordinadora de DIXIT Lleida Centre de
Documentació de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
PERSONES DESTINATÀRIES DE LA JORNADA


Professionals i estudiants interessats en l’ètica aplicada en l’àmbit social.

DATA, HORARI I LLOC


Dia 15 de març de 2019. De les 8:45 a les 13:30 hores.



Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida
(Carrer de Jaume II, 67, Lleida)

INSCRIPCIÓ
Les persones interessades a assistir a aquesta jornada poden fer la inscripció mitjançant el
formulari que trobaran en aquest enllaç.
En el moment de la inscripció, cal triar a quin dels tres tallers de la jornada es vol participar.
Es lliurarà certificat a les persones assistents.

ORGANITZEN

Amb el suport de:

