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Presentació

Presentar una memòria sempre és motiu de goig, ja que és el recull de molta vida i il·lusions. Darrera
de cada activitat i esdeveniment hi ha un equip humà que el fa possible, uns professionals que creuen
en el sentit de la seva feina, i uns destinataris a qui és vol oferir un servei i una formació de qualitat.
El 31 de desembre de 2011 ens deixava el nostre fundador, el P. Francesc Abel s.j. Encetàvem
2012 amb l’esperança de donar continuïtat a la tasca bioètica començada per ell, creient que el millor
homenatge que li podem retre és el de treballar amb il·lusió i rigor per oferir a les nostres societats un
servei des de la reflexió, recerca, docència i formació bioètica, creient en el treball interdisciplinari i
procurant la col·laboració amb altres institucions i entitats des del marc de la Universitat Ramon Llull.
Acabàvem 2012 amb la mort el 31 de desembre del Dr. Moisés Broggi, president honorífic del patronat
de l’Institut. Agraïm el seu llegat i la seva aportació a la nostra Institució.
Sabem que cada dia es fa més necessari el treball bioètic ja que les noves tecnologies i els nous
avenços ens qüestionen contínuament i necessitem prendre decisions que demanen d’aquest diàleg i
treball interdisciplinari.
Ens sentim urgits a treballar per la justícia i a establir ponts que possibilitin una autèntica humanització
dels serveis sanitaris i de les relacions que s’hi estableixen.
Acabo amb un agraïment a totes les persones i institucions que fan possible el nostre servei. Crec
que avui adquireix nova força el que un dels pares de la bioètica, Van Rensselaer Potter, va expressar
en el títol d’un dels seus llibres Bioètica: un pont cap al futur.
Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronat
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Núria Terribas i Sala
Directora
Benvolguts amics,
L’any 2012 ha estat marcat per molts trets importants a nivell social i de país, però també
especialment per la bioètica, amb fets destacats que a l’Institut Borja l’han afectat especialment.
Més enllà de l’activitat acadèmica i docent que hem dut a terme durant l’any, i que ja podeu trobar
recollida en les pàgines següents sense entretenir-nos ara, voldria destacar en aquesta presentació
l’esforç esmerçat en la preparació de l’acte homenatge al Dr. Francesc Abel, que com tots sabeu ens
va deixar el darrer dia de 2011. També voldria destacar la pèrdua d’una altra gran figura des de la
perspectiva humana i acadèmica, com ha estat la del Dr. Moisés Broggi i Vallès, president d’honor del
nostre Institut, qui també el darrer dia de l’any 2012, ens deixava als 104 anys.
Pel que fa a l’acte homenatge al Dr. Francesc Abel, àmpliament ressenyat en les pàgines interiors
de la memòria, l’Institut va voler complir amb el seu deure moral i acadèmic de recordar la seva figura
des de diferents perspectives, amb un acte molt participatiu i sentit per tots aquells que s’hi varen
voler sumar. Uns quants amb un paper més protagonista, fent glosa de la seva persona en diferents
vessants; tots els altres en testimoni silenciós del seu agraïment vers la persona, professor, company o
amic, amb qui varen compartir coneixement i experiències humanes i d’aprenentatge. Una part d’aquest
sentit homenatge ens va permetre gaudir de nou de la seva imatge i paraula amb un material audiovisual
escollit i editat per l’ocasió, que ens quedarà pel record. Alhora també, i amb un esforç notable de feina
de triatge i edició de textos, varem poder comptar amb la magnífica edició d’una part de l’obra d’en
Francesc Abel, amb la monografia d’editorial Proteus, Francesc Abel i la bioètica: un llegat per a la vida.
Més enllà dels homenatges, la seva figura i la seva aportació a la bioètica ens acompanyarà sempre.

L’altra figura insigne que hem perdut l’any 2012 ha estat el Dr. Moisés Broggi i Vallès. Sense ser
conscients de la proximitat de la seva mort, en els seus darrers dies l’Institut va tenir l’oportunitat
de fer-li obsequi d’un bust de bronze, obra de l’artista Marta Solsona, que li varem poder entregar
personalment a domicili, en agraïment a la seva sempre generosa aportació a la bioètica, formant part
del nostre Patronat des dels seus inicis, i amb una visió positiva en la valoració de la feina que fem i la
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transcendència de la bioètica en l’àmbit de les ciències de la salut. Amb plena lucidesa i des de la seva
càlida senzillesa, va agrair l’obsequi tot i que no es va considerar mereixedor. La figura rellevant del Dr.
Broggi, des de totes les seves vessants com a metge i gran humanista, ha estat àmpliament descrita en
articles i escrits de tota mena en les setmanes i mesos posteriors a la seva mort, i segurament la seva
personalitat en si mateixa ja ho diu tot. Permeteu-me, però, que destaqui si més no dos trets essencials
de la seva persona, que malauradament són escadussers en els nostres temps: saviesa i humilitat. La
seva petja quedarà també per sempre entre nosaltres i en la història de la medicina del nostre país.
Gràcies a tots per la vostra fidelitat, i desitgem que el contingut de la memòria us sigui d’interès un
any més, testimoni humil de la nostra tasca i dedicació a aquesta apassionant disciplina de la Bioètica,
que seguim tirant endavant malgrat les dificultats de tota mena.

MEMÒRIA 2012 I 7

L’Institut Borja de
Bioètica

Xavier Abel i Lluch

Secretari

Joan Carrera i Carrera, s.j.

Vocal

Jordi Craven-Bartle

Vocal

Albert J. Jovell i Fernández

Vocal

Lluís Magriñà i Veciana, s.j.

Vocal

Miguel Martín i Rodrigo, o.h. Vocal
L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ PRIVADA és una entitat amb personalitat jurídica
pròpia quines finalitats principals són:

Pascual Piles i Ferrando, o.h. Vocal

• Reflexionar sobre les qüestions que
s’esdevenen del progrés biomèdic i les
ciències biològiques en general, i la seva
repercussió en la societat i els seus sistemes de valors, així com en relació a la
gestió sanitària.

Directora

• Ésser via de diàleg entre la fe cristiana,
diferents humanismes i cultures i el món
científic, especialment en allò que pertoca
a l’ètica en relació amb la medicina i ciències afins.

NÚRIA TERRIBAS i SALA
Llicenciada en Dret. Directora del Màster universitari en bioètica de la Universitat Ramon
Llull. Directora de la revista Bioètica & debat
des de 1995 fins el 2007.

• Prestar un servei a la societat en general que, amb l’evolució de la ciència i els
avenços biomèdics, es planteja constantment nous reptes, a l’ensems que a
l’Església de la que s’esperen nous criteris
en tot allò que incideix sobre la vida i la
dignitat de la persona.
Aquestes finalitats les desenvolupa en diferents àmbits d’actuació com són la recerca, la docència i formació continuada,
l’assessorament i cooperació amb institucions públiques i privades i a través de tota
la seva activitat en l’àrea d’informació i documentació en bioètica: publicacions, biblioteca, etc., així com també amb la divulgació en
l’àmbit públic i acadèmic. En la present memòria trobareu el detall de l’activitat de l’any
2012 en tots aquests camps.

Composició del Patronat
Moisès Broggi i Vallès

President
d’honor (1908-2012)

Margarita Bofarull i Buñuel,r.s.c.j. Presidenta
Ramon M. Nogués i Carulla

Vicepresident

Xavier Pomés i Abella

Vocal

Joaquim Porcar i Alarcón

Vocal

Josep M. Ventura i Ferrero

Vocal

Joan Viñas i Salas

Vocal

Membres col·laboradors
• JOAN BERTRAN MUÑOZ
Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista
en Medicina Interna. Adjunt del Servei de
Medicina Interna de l’Hospital Sant RafaelGermanes Hospitalàries del Sagrat Cor a
Barcelona. Màster en Bioètica.
• ESTER BUSQUETS i ALIBÉS
Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Filosofia. Directora de la revista Bioètica &
debat des de 2008.
• JUAN ANTONIO CAMACHO DÍAZ
Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de Secció
del Servei de Nefrologia infantil de l‘Hospital
Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona).
Màster en Bioètica.
• FRANCISCO JOSÉ CAMBRA LASAOSA
Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de la
Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues
(Barcelona). Màster en Bioètica.
• XAVIER CLÈRIES i COSTA
Doctor en Psicologia. Especialista en Psico-
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logia clínica. Màster en Desenvolupament
Organitzacional Sanitari. Responsable
de Comunicació Assistencial de l’Institut
d’Estudis de la Salut.
• JORDI CRAVEN-BARTLE
Doctor en Medicina i Cirurgia. Director del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
• VICTÒRIA CUSÍ i SÁNCHEZ
Doctora en Medicina i Cirurgia. Coordinadora del Servei d’Anatomia Patològica de
l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues
(Barcelona). Màster en Bioètica.
• PAU FERRER i SALVANS
Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista
en Farmacologia Clínica. Màster en Bioètica.
• SABEL GABALDÓN FRAILE
Metge Psiquiatra. Cap de Secció de Psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues (Barcelona). Màster en Bioètica.
• JOAN ORDI FERNÁNDEZ
Doctor en Filosofia. Llicenciat en Teologia.
Professor de Filosofia de l’Institut Superiorde Ciències Religioses de Vic i de l’IES
Montbui.
• CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Dret. Màster en Medicina Pericial i
Forense. Especialista en Dret Sanitari.
• BEGOÑA ROMÁN i MAESTRE
Doctora en Filosofia. Professora titular de
la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona.
• JULIANA PLANA BORRÀS
Doctora en Bioquímica. Llicenciada en Farmàcia, Teologia i Filosofia. Especialista en
Pastoral de la Salut.

Secretaria
SÍLVIA PERABÁ CANALES (Cap de secretaria)
ANNA ALONSO VILALTA
NOELIA CARRO ESPAÑOL
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Comunicació
MARIA JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ

Biblioteca i Centre de Documentació
MARTA PERPIÑÁN ARIAS

Administració i comptabilitat
SÍLVIA PERABÁ CANALES

Investigació i
Assessorament
RECERCA
Grup Interdisciplinari de Bioètica (GIB)
El Grup Interdisciplinari de Bioètica (GIB) de
l’IBB, és un grup de recerca de caràcter permanent que estudia temes actuals de bioètica
des de la reflexió interdisciplinària, comptant
amb les aportacions que fan diversos membres i col·laboradors des de diferents disciplines com la medicina, ciències de la salut,
filosofia, teologia i dret.
L’any 2012 varen presentar el document Consideracions sobre l’objecció de consciència
sobre el que va iniciar la seva reflexió l’any
2010, oferint a la societat elements de judici
entorn de l’objecció de consciència. Es tractava de reflexionar els seus aspectes ètics i jurídics, tenint en compte que és un dret reconegut per les societats democràtiques i liberals
i, alhora, fer palesos els possibles límits ètics
i jurídics del seu exercici, sobretot en l’àmbit
de la salut i en el context d’una societat moralment plural.
El document consta de quatre parts: unes
reflexions ètiques entorn de l’objecció de
consciència (A); la perspectiva jurídica (B);
l’objecció de consciència en l’àmbit dels
professionals de la salut (C), i situacions de
possible conflicte de valors en l’àmbit sanitari, diferents de l’objecció de consciència (D).
Aquestes quatre parts estan emmarcades, a
l’inici del document, per una justificació del
tema i un apunt històric sobre el seu passat
i el seu present; i es tanquen proposant deu
conclusions que tenen, segons es diu explícitament, valor de síntesi per comprendre la
posició del Grup Interdisciplinari de Bioètica
de l’Institut Borja de Bioètica sobre aquest
tema tan actual.
La difusió del document es va fer a través de
les webs i xarxes socials i es va publicar com
a monogràfic especial en la revista Bioètica &
debat.

Portada del monogràfic de B&D

Beques
L’IBB convoca anualment beques d’inves
ti
gació per tal de donar a conèixer treballs de
recerca específics relacionats amb temes de
bioètica. L’any 2012 se’n va concedir només
una sobre la temàtica:
• Paz y Bioética: las políticas eugenési
cas en el siglo XXI. La Sra. Soledad Arnau
Ripollés ens va presentar aquest estudi
des de la novetat del tema de la diversitat
funcional, poc analitzada encara des de la
perspectiva de la bioètica, i de la necessitat de difondre-la des del coneixement de
la realitat de les persones en aquesta situació.

Internacional
ECEN – European Clinical Ethics Network
En el camp de la recerca internacional
l’Institut ha continuat
la seva participa
ció
a la Xarxa Europea
d’Ètica Clínica (European Clinical Ethics
Network - ECEN) crea
da en el 2005 i que
aquest any ha tingut
les seves reunions
de treball a Iasi (Romania) durant els dies 1 i 2 de març, i els dies
7 i 8 de setembre a les Dolomites (Itàlia).
Aquest grup en les seves dues reunions
anuals va posar en comú una reflexió sobre
les diferents maneres d’enfocar i treballar en
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consulta ètica dins l’àmbit clínic a diferents
països d’Europa.
En la primera trobada d’enguany, es va organitzar una jornada oberta per a estudiants
de postgrau a la Universitat de Iasi sobre les
polítiques de salut i ètica a Romania (Ethics
and health policies–a Romanian perspective
& a global perspective) organitzades pel Centre for Health Policy and Ethics (CHPE) d’Iasi
i alguns membres de la Xarxa Europea ECEN
varen participar-hi activament. A aquesta trobada hi va assistir la Dra. Juliana Plana, membre col·laborador de l’IBB, que va intervenir
amb la conferència “Ethical Aspects on Organ
Donation and Transplantation in Spain”, destacant el treball pioner que es fa des de Catalunya i comentant alguns dels aspectes ètics
més rellevants.
L’endemà va haver una sessió de treball, amb
intercanvi molt profitós i constructiu, sobre
com recolzar des de l’ECEN les iniciatives a
nivell de formació en bioètica que provenen
de Romania i Moldàvia.
Una de les propostes que s’han llançat, per
part d’alguns membres de la Xarxa Europea,
és la de posar en consideració la possibilitat
de crear un grup directiu impulsor de l’ECEN.
Al respecte, es va iniciar un diàleg que va continuar en la següent trobada al mes de se
tembre a les Dolomites (Itàlia) coincidint amb
el curs d’estiu “European Summer School a
Clinical Ethics Consultation & Moral Deliberation” que per primer any organitzava l’ECEN.
Els participants europeus en el curs van poder desenvolupar la seva competència en el
camp de l’ètica clínica creant una xarxa de
coneixement i d’intercanvi valuós a nivell internacional.

ASSESSORAMENT
Els membres col·laboradors de l’Institut Borja
de Bioètica participen en comissions i comitès
assessors, alguns d’ells de l’administració
pública. Tot seguit els detallem:
• Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC): Begoña Román (vocal) i Núria Terribas (vocal i
membre de la Comissió Permanent).
El Dr. Ramon M. Nogués, vicepresident del
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patronat de l’IBB i membre col·laborador
va ser nomenat el 2012 Vocal de l’àmbit
docent i investigador de la bioètica en el
CBC.
Comissió de Deontologia del Col·legi de
Metges de Barcelona: Victòria Cusí, Jordi
Craven-Bartle.
Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona: Ester Busquets.
Comissió de Recerca en matèries de política científica de la Universitat Ramon Llull:
Núria Terribas.
Comitè Científic de la revista Estudios de
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia de Medellín (Colòmbia): Núria Terribas.
Consell assessor de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya: Núria Terribas.
Comitè assessor del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, òrgan consultiu
del Departament de Salut sobre malalties
cròniques: Núria Terribas.
Societat Catalana de Bioètica de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: Sabel Gabaldón (vicepresident).
Consell editorial de la revista internacional Ethos. International Journal of Applied
Ethics.
Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull:
Núria Terribas.
Comitè editorial de SD Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down
(Editorial Elsevier): Núria Terribas.
Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL): Núria Terribas.
El 2012 la Universitat Ramon Llull va crear
aquest Comitè que possibilita a tots els
centres que ho requereixin accedir a consulta, assessorament i dictamen dels projectes de recerca a implementar.
Consell Assessor de Salut del Principat
d’Andorra: Núria Terribas, com a membre “ad hoc” per a l’assessorament en la
constitució del Comitè Nacional de Bioètica
d’Andorra.

Participació en grups de treball i projec
tes d’investigació
• Comitè d’Avaluació de Medicaments
d’Utilització Hospitalària (CAMUH), depe-

nent de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia
i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei Català de la Salut.
Les funcions del CAMUH inclouen: avaluar
tractaments d’alta complexitat o aprovats
en situacions excepcionals o condicionades pel tipus de patologia minoritària; definir indicacions (tipus de pacients i condicions d’ús i dispensació); definir criteris de
resposta terapèutica; identificar els resultats en termes de salut i eficiència; elaborar, emetre i difondre els informes tècnics
corresponents a cada avaluació.
El Dr. Pau Ferrer Salvans, especialista en
farmacologia i membre col·laborador de
l’IBB, forma part del grup multidisciplinari
de professionals sanitaris encarregats de
valorar i emetre informes de valoració sobre
els fàrmacs avaluats en base a l’evidència
disponible.
• Seminario de Investigación en Bioética.
Núria Terribas forma part dels investigadors experts en bioètica que es reuneixen
periòdicament en aquest seminari dirigit
per la Dra. Lydia Feito de la Universidad
Complutense de Madrid. L’objectiu és debatre sobre temes importants, promoure la
reflexió conjunta i desenvolupar projectes
d’investigació i elaboració de documents.
• Assessorament al Departament de Benestar Social i Família en el desplegament de
la dimensió ètica de la Llei 21/2007 de
serveis socials.
En aquest àmbit, i donant continuïtat a la
tasca d’assessorament i suport al Departament, ja iniciada l’any 2009, enguany
s’ha centrat l’atenció en ajudar a elaborar les bases i criteris per a la constitució d’espais de reflexió ètica en serveis
d’intervenció social (ERESS). Les persones
responsables i coordinadores han estat la
Dra. Begoña Román i la Sra. Núria Terribas.
S’han tingut diferents reunions de treball i
s’ha elaborat un esborrany del document
per a l’acreditació d’aquests grups. En la
mateixa línia de col·laboració i assessorament, l’IBB ha desenvolupat un seguit
d’activitats docents que es detallaran en
l’apartat corresponent.
• Conveni de col·laboració entre la Fundación
Rioja Salud, a través del Centro de Inves-

tigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) i
l’Institut.
Aquest conveni de col·laboració en activitats d’investigació d’interès general té com
a objectiu el desenvolupament d’activitats
conjuntes i complementàries entre el personal científic del Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja (CIBIR) i l’IBB, amb
l’objecte de aprofundir en l’estudi i coneixement d’aquelles àrees d’interès comú.
En el marc del Conveni, durant l’any 2012,
s’han mantingut reunions de treball per a
la implementació d’un projecte de recerca
sobre “Desenvolupament del professionalisme mèdic en residents que realitzen
la formació mèdica especialitzada”, en el
que participaran els hospitals de Bellvitge,
Materno-Infantil Sant Joan de Déu, Parc Sanitari Sant Boi, Althaia Xarxa Assistencial
i Hospital Esperit Sant. Aquest projecte
s’iniciarà l’any 2013.
• Conveni de col·laboració amb FEBiotec
(Federación Española de Biotecnólogos) i
l’Institut Borja de Bioètica per tal de promoure i divulgar la formació i activitats que
siguin d’interès per ambdues institucions.
• Xarxa d’Observatoris de Valors de Catalunya.
Es va aprovar per Acord de Govern el “Pla
Nacional per a la promoció dels Valors a
Catalunya per a una nova cultura cívica”
quina execució recau en la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família. Aquest
grup de treball va demanar la participació
de l’Institut Borja de Bioètica donat la tasca
destacada en investigació, formació i divulgació en matèria de valors.
• Projecte transversal de l’Institut d’Estudis
Catalans “Ciència, Tecnologia i Ètica”.
Aquest projecte es promou a través de l’IEC
però vehicula a tot un seguit d’institucions
catalanes que tenen a veure amb aquest
tema en les seves diferents vessants.
L’Institut hi participa en un grup de treball
sobre “Ètica, medicina i salut”, a través de
la seva directora Núria Terribas. Es tracta
d’un projecte ambiciós quina finalitat és
l’elaboració d’un document que no només
serà valuós des del punt de vista acadèmic
sinó també rellevant i adequat per a poder
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convertir-se en punt de referència social i
polític al nostre país. L’execució del projecte tindrà una durada de 3 anys i posteriorment serà presentat al Parlament de Catalunya. En Josep Amat, membre de l’IEC, i
en Josep M. Esquirol, de la Universitat de
Barcelona, són els coordinadors del projecte.
• Nou Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.
Transcorreguts vint anys de l’elaboració
del primer codi d’ètica dels quatre col·legis
d’Infermeria de Catalunya, el Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va considerar necessari la seva renovació per adaptar-lo a les necessitats i
problemes ètics actuals. A tal fi el Consell
d’Infermeres va nomenar 16 infermeres expertes i coneixedores del tema pertanyents
als col·legis d’infermeria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i entre elles, la
col·laboradora de l’IBB, Ester Busquets.
El projecte per l’elaboració d’un nou codi es
va planificar amb una durada de dos anys
i en dues etapes. La primera ha consistit
en una recerca qualitativa (grups focals) i
quantitativa (enquesta on-line a tots els
col·legiats de Catalunya) amb l’objectiu de
conèixer quins són els valors ètics actuals
de les infermeres així com els problemes
que amb més freqüència se’ls hi presenten
en el seu treball quotidià amb l’objectiu de
que el nou codi s’adaptés a la realitat del
nostre país.
• Observatori de la diversitat funcional.
Des de la iniciativa de l’Associació Amputats Sant Jordi, juntament amb el Consell
d’Associacions de Barcelona, la Federació
Catalana de Voluntariat Social i la Taula del
Tercer Sector, l’Institut Borja de Bioètica va
participar en l’elaboració del primer document de bases que havia de servir per impulsar l’Observatori de la diversitat funcional com a eina per avançar cap a la cultura
de les capacitats i la igualtat d’oportunitats
de les persones amb discapacitat física i
sensorial.
Aquest document de bases, que fou presentat en el I Fòrum de la Diversitat Funcional celebrat el 9 de novembre en el
marc dels actes de commemoració del
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20è aniversari de l’Associació Amputats
Sant Jordi, recollia com a objectius generals els següents:
- Ser un observatori representatiu i aglutinador de totes aquelles persones i organitzacions que treballen per a la millora de la
mobilitat física i orgànica.
- Estimular una cultura ètica en el conjunt
de la societat, entorn a les persones amb
diversitat funcional, fonamentant valors
de solidaritat i la justícia social.
- Obrir un debat a la comunitat per tal de
valorar les problemàtiques del dia a dia de
les persones amb diversitat funcional.
- Fer present l’Observatori de la Diversitat
Funcional en l’elaboració de futurs marcs
normatius en matèria d’autonomia personal, en el context de la diversitat funcional
física i sensorial.
La intenció és que la constitució formal de
l’Observatori i la seva posada en marxa i
funcionament es duguin a terme durant el
2013 i 2014, amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Comitès d’Ètica Assistencial i
d’Investigació Clínica
L’Institut Borja de Bioètica dóna suport i assessorament a diverses institucions sanitàries del país a través dels seus professionals que participen en diferents CEAs i CEICs.
A continuació els relacionem:
•
•
•

•

•

•

CEA de Althaia, Xarxa Assistencial (Manresa): Núria Terribas.
CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant
Boi): Núria Terribas i Sabel Gabaldón.
CEA de l’Hospital de l’Esperit Sant (Santa
Coloma de Gramenet): Núria Terribas (secretària).
CEA del Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental (Sant Boi): Núria Terribas.
CEA d’Atenció Primària de Salut, promogut per l’IDIAP Jordi Gol i Gurina i l’Institut
Català de la Salut (ICS): Ester Busquets.
CEA de l’Hospital Materno-Infantil Sant
Joan de Déu (Esplugues): Fco. José Cam-

•
•
•
•
•

bra, Victòria Cusí, Ester Busquets i Sabel
Gabaldón (coordinador).
CEA del Grup Mutuam: Núria Terribas.
CEA Hospital Comarcal Sant Joan de Déu
(Martorell): Ester Busquets.
CEIC de la Xarxa de Bancs de Tumors de
Catalunya: Núria Terribas (presidenta).
CEIC del Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona: Núria Terribas (vocal).
CEIC de l‘Hospital Materno-Infantil Sant
Joan de Déu (Esplugues): Pau Ferrer (secretari) i Sabel Gabaldón (vocal).

•

Asociación Nacional de Comités de Ética
de Investigación (ANCEI): Pau Ferrer.
Aquesta Associació neix com una necessitat expressada per una part important
de les persones que formen part dels diversos Comitès d’Ètica de la Investigació
existents al nostre país. Però també té
vocació de ser l’associació que representi els Comitès d’Ètica de la Investigació
davant els Organismes i Institucions de
les administracions públiques amb competències sobre els mateixos i davant les
Organitzacions Internacionals amb ells relacionades.

De esq. a dreta. Javier Arias (vicepresident), María Concepción Martín (secretaria), Inés
Galende (presidenta), César Loris (tresorer), Iciar Alonso (vocal), Emma Fernández (vocal)
i Pau Ferrer (vocal)
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Docència universi
tària i Formació
continuada
• Màster universitari en bioètica
El Màster universitari en
bioètica ofereix una formació complementària del
grau, bàsica per a poder
identificar, clarificar i resoldre els principals problemes
que planteja la vida humana
en l’assistència sanitària i la
recerca des d’una perspectiva ètica. A partir d’una metodologia teòrica i alhora pràctica, permet que els alumnes assoleixin les competències necessàries
per a la gestió i resolució dels conflictes ètics,
des d’una visió global de les matèries, que
els permetrà fer-ne una aplicació directa en el
seu camp professional.
El 1er curs del màster tracta les matèries bàsiques de fonamentació de la bioètica i la seva
essència interdisciplinària i, el 2on curs, enfoca
més directament les assignatures cap a la bioètica clínica o ètica aplicada a la medicina, creant
un pont de diàleg entre el saber científic i els valors humans.
Enguany, l’IBB ha continuat la novena edició
d’aquest Màster, un dels més consolidats a
nivell de l’estat espanyol en aquesta disciplina, impartint ja la tercera promoció com a
Màster oficial.
• Cursos d’Iniciació en Bioètica
L’Institut Borja de Bioètica
imparteix aquests cursos bàsics de postgrau en bioètica
que són complementaris i
ofereixen una alternativa al
Màster universitari en bioètica com a formació continuada de postgrau.
L’objectiu d’aquests cursos
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és proporcionar coneixements específics de
la bioètica. L’antropologia filosòfica, l’ètica i
els drets humans, les habilitats de comunicació en els processos assistencials o el diàleg
bioètic, són assignatures clau que conformen la
fonamentació de la bioètica. Aquesta formació
s’imparteix anualment en dues convocatòries,
a la primavera i la tardor (presencial i on-line).
• Les normes de bona pràctica clínica: de
l’Ètica a la Tècnica
Aquest seminari de 32 hores, que ja fa quatres anys
que imparteix l’IBB, va ser
un dels cursos programats
al 2012 si bé només en convocatòria on-line. L’objectiu
primordial d’aquest curs és
completar la formació dels
investigadors clínics en la
metodologia dels assaigs
clínics, i en l’aplicació de les
Normes de Bona Pràctica Clínica, en compliment de la normativa vigent.
Els nostres cursos s’ofereixen en línia a través del campus virtual de l’Institut i estan
acreditats pel Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions Sanitàries
(CCFCPS) - Comissió de Formació continuada
del Sistema Nacional de Salud.
CURSOS REALITZATS A PETICIÓ D’ALTRES
INSTITUCIONS
L’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, a més de les seves activitats programades, desenvolupa cursos
a petició d’institucions o centres sanitaris
que sol·liciten formació en bioètica per als
seus professionals de la salut o de l’àmbit
social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades
propostes formatives com podria ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el
diàleg bioètic en els CEAs.
També es fan cursos sobre Normes de Bona
Pràctica Clínica personalitzats adaptant els
continguts, programes i durada, tenint en
compte les necessitats de l’entitat que ho
sol·licita.

Enguany com a cursos a petició s’han dut a
terme:
Cursos d’Iniciació en Bioètica per a professionals de la salut:
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD)
(Sant Boi): febrer-març (25 alumnes).
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD)
(Sant Boi): juny-juliol (25 alumnes).
- Consorci Sanitari de l’Anoia (Igualada): octubre-novembre (25 alumnes).
- CIPO (Sabadell). Curs “Ètica professional
en els ser veis socials”: maig (23 alumnes).
Curs de formació sobre Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS):
- La Tutela – Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones
grans (Barcelona): setembre-octubre (20
alumnes).
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL i FAMÍLIA DE LA GE
NERALITAT DE CATALUNYA
Continua el projecte d’activitat denominat Formació i suport en temes d’ètica aplicada en
l’àmbit de Serveis Socials dins del projecte de
cooperació entre el Departament de Benestar
Social i Família i l’Institut Borja de Bioètica.

sessions docents en cursos, activitats formatives, sessions orientades a un públic especialitzat o al públic en general, i participació
en seminaris.
• Universidad del Desarrollo (Chile). Ma
gíster Interuniversitario de Bioética
Aquest any ha continuat
el programa del Magíster Interuniversitario de
Bioética, coordinat pel
Dr. Juan Pablo Beca i
la Dra. Carmen Astete,
dins del marc de conveni de col·laboració que
manté l’Institut amb la
Universidad del Desarrollo (Santiago de Xile)
– Centro de Bioética de
la Facultad de Medicina. L’IBB aporta la seva experiència impartint part de les matèries curriculars d’aquest
màster, amb classes als alumnes xilens a
través del campus virtual de l’Institut i, també, amb classes presencials en aquell país,
durant el mes de juliol.
Les docents de l’IBB varen ser la Dra. Begoña Román i la Sra. Núria Terribas.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN COL·LA
BORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

• Facultat Ciències de la Salut (Blan
querna). Enguany hem de destacar el conveni de col·laboració docent signat entre
l’Institut i la Facultat de Ciències de la Salut (Blanquerna-URL) pel qual l’IBB aportaria els coneixements i l’experiència per a la
impartició de les assignatures de “Legislació” (Grau en Infermeria)) i “Salut pública
i legislació” (Grau en Fisioteràpia) durant
el primer quadrimestre del curs acadèmic
2012-2013. Aquest conveni apropa ambdues Institucions de la Universitat Ramon
Llull, amb afinitat en les seves disciplines
acadèmiques, en un marc de col·laboració
institucional. La coordinació de les assignatures l’assumeix la Sra. Núria Terribas,
si bé compta amb la col·laboració en la docència de la Sra. Carmen Rodrigo i el Sr.
Francesc José Maria.

Durant el 2012, l’Institut Borja de Bioètica ha
participat en activitats de formació que comprenen col·laboracions en altres postgraus,

• Hospital de l’Esperit Sant. Sessió clínica
La formació en bioètica dels metges.. assignatura pendent en l’Acte de comiat de

Com a part del pla de formació dels treballadors i educadors socials vinculats als Serveis
Socials de Catalunya els cursos enguany han
estat: L’Ètica en la direcció i planificació en
serveis socials; L’Ètica en la direcció i planificació en centres d’atenció a la gent gran,
a càrrec de la Dra. Begoña Román; La confidencialitat i tractament de dades personals,
a càrrec de Núria Terribas; L’Ètica en el sistema de serveis socials: els comitès d’ètica,i
Jornada de bones pràctiques adreçada als
professionals dels equips de valoració de la
discapacitat i de la dependència, a càrrec de
l’Ester Busquets.
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residents. La FHES – Fundació Hospital de
l’Esperit Sant va celebrar un acte de comiat
de la tercera promoció de Metges Interns
Residents (MIR) de Medicina Interna (MI) i
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT).

Els residents en primer terme amb els tutors (Drs.
A. Culla esq.i I.Claret, dreta), i al centre Núria Te
rribas; el cap d’estudis i cap del Servei de Medici
na Interna, Dr. M. Torres; i la directora gerent, Dra.
Maite Esteva

• Acadèmia de Ciències Médiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears. Sessió
docent Ètica de la donació i trasplantament
en un entorn de crisis en el V Curs de donació i trasplantament d’òrgans en Medicina
Intensiva organitzat per l’ACMCB.
• Hospital Santa Creu i Sant Pau. Sessió
sobre Aspectes bioètics a la Taula rodona
“Insuficiència respiratòria” en el XVLI Curs
de Pneumologia Resposta a problemes clínics, organitzat per l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
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Jornades i
Conferències

CAPIO Hospital General de Catalunya. Sant
Cugat del Vallès, 28-3-2012.

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS i JOR
NADES
Conferències, ponències, i taules ro
dones realitzades
NACIONAL
• ÈTICA i SALUT PÚBLICA. Núria Terribas.
Taula rodona. Els dijous de salut pública.
Agència de Salut Pública del Departament
de Salut. Barcelona, 23-2-2012.
• OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA EN L’ÀMBIT
SANITARI. Núria Terribas, Begoña Román.
Taula rodona. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Societat
Catalana de Bioètica. Barcelona, 7-32012.
• DONACIÓ EN “ASISTÒLIA PROGRAMADA
(MAASTRICH III). EXPERIÈNCIA DELS PROGRAMES PIONERS A ESPANYA”. Núria Terribas. Taula rodona. Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial de
la SOCMIC. Barcelona, 13-3-2012.
• ENVELLIMENT ACTIU. UN REPTE PER AL FUTUR. Ester Busquets. Taula rodona. Jornada Envelliment Actiu i Solidaritat Intergeneracional. Fundació Agrupació Mútua. Fundació Pere Tarrés. Barcelona, 15-3-2012.
• EL DRET A DECIDIR… DEURE A DECIDIR,
EN EL CONTEXT DE SALUT. Núria Terribas.
Programa de Conferències de la Salut de
l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa de la Fundació Universitària
del Bages. Manresa, 20-3-2012.
• L’ÈTICA DEL TREBALL SOCIAL EN TEMPS
DE CRISI. Ester Busquets. Dia Mundial
del Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Barcelona, 303-2012.
• REPENSAR L’ATENCIÓ SANITÀRIA DES DE
LA BIOÈTICA. Ester Busquets. Taula rodona.
XIX Congrés Nacional Català d’Urgències i
Emergències “Persones cuidant persones”.

Ester Busquets en la jornada

• BIOÈTICA i DEBAT SOBRE L’AVORTAMENT
EN UNA SOCIETAT PLURAL. Juliana Plana.
Unió Democràtica de Catalunya. Terrassa,
14-4-2012.
• SALUD Y RECURSOS LIMITADOS DESDE
LOS PROFESIONALES SANITARIOS. Joan Viñas. XXVI Seminario Interdisciplinar “Salud,
justicia y recursos limitados”. Cátedra de
Bioética Universidad Pontificia de Comillas.
Assistència Gna. Margarita Bofarull. Salamanca, 21-4-2012.
• ÈTICA ASSISTENCIAL EN TEMPS DE CRISI.
Núria Terribas. Acte in memoriam “Francesc Abel, impulsor de la bioètica”. Xarxa
de Laics. Badalona Serveis Assistencials.
Badalona, 25-4-2012.
• ASPECTOS ÉTICOS EN LA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA A NIÑOS Y ADOLESCENTES. Núria Terribas, Sabel Gabaldón. Taula rodona.
57 Congreso de la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA). Biología y ambiente en el trastorno
mental de niños y adolescentes. Barcelona,
12-5-2012.
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• ELS COMITÈS D’ÈTICA ASSISTENCIAL COM
A MODEL EN L’ÀMBIT DEL SERVEIS SOCIALS. Begoña Román. Associació Pluridisciplinar per al Diàleg Bioètic. Esplugues,
23-5-2012.
• FORMACIÓN EN BIOÉTICA DE LOS MÉDICOS… ASIGNATURA PENDIENTE. Núria Terribas. Taula rodona. IV Escuela de Verano
de Residentes de Medicina Interna. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Sant Cugat del Vallès, 22-6-2012.
• QÜESTIONS ÈTIQUES EN SALUT MENTAL
INFANTIL i JUVENIL. Sabel Gabaldón. Taula rodona “Aspectes ètics en l’assistència
psiquiàtrica amb nens i adolescents”. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Jornada de
l’Institut Borja de Bioètica. Barcelona, 9-72012.
• ASPECTES LEGALS EN L’ATENCIÓ ALS PACIENTS MENORS D’EDAT: CONFIDENCIALITAT, CONSENTIMENT i ALTRES. Núria Terribas. XXVII Jornades de Bioètica “Nous reptes per a la Medicina del segle XXI”. Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i
l’IBB. Lleida, 8-10-2012.
• METODOLOGIES DE PRESA DE DECISIÓ.
Ester Busquets. Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD). Barcelona, 1110-2012.

• L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
COORGANITZA LA CONFERÈNCIA RE
GIONAL DE L’EUROPEAN FORUM FOR
GOOD CLINICAL PRACTICE (EFGCP)
“TEMES CANDENTS EN RECERCA
CLÍNICA”. Esplugues de Llobregat,
15 i 16-10-2012.
Els dies 15 i 16 d’octubre es va celebrar
a Barcelona la Conferència Regional de
l’European Forum for Good Clinical Practice
(EFGCP), organitzada per l’Institut Borja de
Bioètica amb el suport de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. La conferència, coordinada des de l’IBB pel Dr. Pau Ferrer i la Sra.
Núria Terribas, va ser una bona ocasió per
compartir a nivell europeu temes de plena
actualitat en recerca clínica i el futur escenari legal que es troba en procés de revisió
a Europa.
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La conferència es
va estructurar en
cinc línies temàtiques: 1) El consentiment informat escrit per als subjectes d’investigació,
incloent l’optimitza
ció de continguts i
els assaigs clínics
pediàtrics. 2) Les ne
cessitats dels sub
Programa de l’EFGCP
jectes d’assaig pel
que fa a la informació i el model de full informatiu proposat per l’EFGCP. 3) Els assaigs
clínics en les situacions d’emergència i com
poder iniciar-los sense demorar l’atenció al
pacient. 4) La nova proposta de regulació
dels assaigs clínics de la Comissió Europea, actualment en debat parlamentari, així
com les seves repercussions a Espanya i 5)
Les possibles actuacions amb la legislació
actual per millorar la dinàmica dels assaigs
clínics.
Cadascuna d’aquestes temàtiques va ser
desenvolupada en una taula rodona amb representants espanyols de diferents països
europeus. Tres tallers de treball simultanis
van permetre, a més, debatre en profunditat temes com una aproximació basada
en el risc de l’assaig per a la informació al
pacient, el paper de les noves tecnologies
per a facilitar el procés del consentiment
informat i les diferències nacionals entre
els diferents països europeus en aquest
procés. A més d’intercanviar opinions entre experts de les diferents nacionalitats
europees, els resultats d’aquests tallers
van ser exposats i debatuts en una sessió
plenària.
Aquesta conferència regional –la primera
que es celebra fora de la seu de l’EFGCP
a Brussel·les– va resultar un èxit, tant pels
seus continguts com per l’assistència (més
de 130 participants), i va suposar una activitat de col·laboració europea de gran interès, en favor dels pacients, de l’ètica i del
progrés de la recerca biomèdica.

• REBUIG DEL TRACTAMENT. LA VISIÓ ÈTICOLEGAL. Núria Terribas. Taula rodona. I Jornada Comitè d’Ètica Assistencial del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat, 28-11-2012.
• GENERANT CONFIANÇA A LA XARXA. Núria
Terribas, moderadora taula rodona. Jornada del COMB “Salut 2.0, la Xarxa al Servei dels Professionals”. Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona. Barcelona, 29-112012.
El ponent Hugh Davies en la seva exposició

• PETICIONES DE AYUDA A MORIR. PRINCIPIO
ÉTICO DE AUTONOMÍA. Núria Terribas. Taula rodona. Ética Médica en el cine “Jornadas para el debate”. Hospital Morales Meseguer. Murcia, 13-12-2012.

INTERNACIONAL
• VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE
BIOÉTICA FRANCESC ABEL
El Dr. Pau Ferrer, dirigint-se als assistents

• LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA EN PEDIATRIA.
REPTES i DIFICULTATS DELS ASSAIGS CLÍNICS. Pau Ferrer. QÜESTIONS ÈTIQUES
DELS ASSAIGS EN PEDIATRIA. Francisco
José Cambra. V Jornada d’Associacions de
Pacients “La investigació clínica en nens.
Reptes i dificultats dels assaigs clínics”. Espai d’associacions. Hospital Sant Joan de
Déu. Esplugues de Llobregat, 25-10-2012.
• ESCENARIS DE LA FORMACIÓ EN BIOÈTICA.
LA FORMACIÓ EN BIOÈTICA LA FORMACIÓ
ESPECIALITZADA. Núria Terribas. IV Seminari
de Bioètica “Del coneixement en Bioètica a la
pràctica clínica”. Comitè d’Ètica Assistencial.
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa F. P., Manresa, 25-10-2012.
• RESPONSABILIDAD DE LA ENFERMERÍA.
Ester Busquets. Seminario Permanente de
Bioética del Colegio de Médicos de A Coruña. A Corunya, 15-11-2012.
• LES ARRELS HISTÒRIQUES DE LA BIOÈTICA
AL NOSTRE PAÍS. In Memoriam Francesc
Abel. Núria Terribas. Moderador: Sabel Gabaldón. VII Jornades CEAS 2012 “Una ètica
basada en la trajectòria vital”. Societat Catalana de Bioètica. Tortosa, 23-11.2012.

Tema central: La adolescencia desde la
bioética
Centro de bioética. Facultad de Medicina
Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo. Institut Borja de Bioètica (URL).
Santiago de Chile, 6 i 7-7-2012.
Aquest seminari internacional, que es fa
anualment dins del conveni de col·laboració
que mantenen ambdues entitats, enguany
va ser dedicat al Dr.
Abel i va tractar el tema
de l’adolescència des
de la bioètica.
L’Aula Magna de Clínica Alemana de Santiago va tornar a comptar amb la col·laboració
de la Dra. Begoña Román, doctora en filosofia, professora titular de la Facultat de Filosofia de la UB i membre col·laborador de l’IBB,
que va desenvolupar la conferència “El desenvolupament moral”.

Pòster promocional

La Sra. Núria Terribas va assumir en el programa les conferències,“Intimitat, confidencialitat i secret” i “Drets de l’adolescent”.
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ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS i
JORNADES
NACIONAL
• Jornada d’estudi i reflexió ètica sobre el
tractament i acompanyament del morir en
els centres de l’OHSJD. Coordinació de
Bioètica de la Província OHSJD. Gna. Margarita Bofarull, Núria Terribas. Barcelona,
6-2-2013.
• Sessió sobre “Patent europea i investigació
amb embrions”. J. Isern Patentes y Marcas.
Núria Terribas, Pau Ferrer. Barcelona, 7-32012.
• Acte acadèmic d’investidura de Doctor Honoris Causa al Dr. Charles L. Cooney. Universitat Ramon Llull. Margarita Bofarull.
Barcelona, 5-7-2012.
• Jornada 2 de Recerca “ACM 2015” sobre
Focus Área 4 “Salud y Biociencias”. Universitat Ramon Llull. Pau Ferrer. Barcelona,
9-7-2012.
• Conferència “Enhancing Multicultural Ethical Competence in Social Science Research” a càrrec de la Dra. Celia B. Fischer.
Aristos Campus Mundus Universitat Ramon
Llull. Victòria Cusí, Pau Ferrer. Barcelona,
27-7-2012.
• Acte de comiat de la rectora Dra. Esther
Giménez-Salinas de la Universitat Ramon
Llull. Universitat Ramon Llull. Núria Terribas. Barcelona, 24-9-2012.
• 50è aniversari de l’Escola Universitària
d’Infermeria Sant Joan de Déu. Núria Terribas. Barcelona, 28-9-2012.
• Acte de presa de possessió del Dr. Josep
M. Garrell i Guiu com a nou rector de la
Universitat Ramon Llull. Núria Terribas. Barcelona, 5-10-2012.
• Acte de lliurament dels premis i beques sobre
bioètica 2012. Fundació Victor Grífols i Lucas.
Núria Terribas. Barcelona, 29-10-2012.
• IV Jornadas de Aspectos Éticos de la Investigación biomédica “Investigación responsable”. Instituto de Salud Carlos III. Pau
Ferrer. Madrid, 23/24-11-2012.
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INTERNACIONAL
• EFGCP Annual Conference 2012. “Informed
Consent – How Less Could Be More: Effecting
a paradigm shift so we do inform participants”.
Pau Ferrer. Brussel·les, 24/25-1-2012.
• How should the future clinical trial authorisation work? Road Map initiative for Clinical Research in Europe: a multi-stakeholder
round table on consensus and strategy development. EFGCP- European Forum for Good
Clinical Practice. Pau Ferrer. Brussel·les,
12-3-2012.
• 2012 EACME ANNUAL MEETING, “Other
Voices, Other Rooms: Bioethics, then and
now”, organitzat per l’European Association
of Centres of Medical Ethics (EACME) i la
Universitat de Bristol. Centre for Ethics in
Medicine. Margarita Bofarull, Núria Terribas. Bristol, 20/22-09-2012.
Organitzada pel Centre d’Ètica Mèdica,
de la Universitat de
Bristol, membre destacat de l’EACME. La
conferència va servir,
per una banda, per
celebrar els 25 anys
de la constitució de
l’Associació Europea
de Centres d’Ètica
Mèdica (EACME); i per
Programa de la
l’altra, per reflexionar
conferència anual
sobre la contribució
de la bioètica a Europa fins al moment i per
pensar com la bioètica es pot continuar desenvolupant i estenent.
L’Institut Borja de Bioètica és una de les
institucions fundadores de l’EACME, una
associació de gran prestigi en l’àmbit de la
bioètica europea creada l’any 1986, de la
que l’IBB forma part del comitè de direcció
i participa regularment en la seva reunió
anual.
Durant els actes de commemoració del 25è
aniversari els organitzadors varem tenir un
record i esment especial pel Dr. Francesc
Abel, un dels seus fundadors i màxims impulsors en aquests 25 anys.

ACTE D’HOMENATGE AL DR. FRANCESC ABEL i FABRE, s.j., FUNDADOR i PRESIDENT DE
L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA (URL). Esplugues de Llobregat, 7-6-2012.

L’Auditori de l’Edifici docent de Sant Joan
de Déu va acollir l’acte d’homenatge al Dr.
Francesc Abel, s.j., fundador i president de
l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat
Ramon Llull, traspassat el 31-12-2011.
Paraules com singular, carismàtic, compromès, modest, savi, home de fe, dialogant,
científic, humanista, sacerdot, metge -però
ginecòleg i obstetra-, autèntic, conseqüent,
autònom, català a temps complet i lliure, precursor, pioner i bioeticista, entre altres, varen
omplir tot l’acte en memòria del Dr. Abel, que
va constar de tres parts ben diferenciades.
La primera part, de benvinguda i presentació
de l’acte, va anar a càrrec de la Gna. Margarita Bofarull, r.s.c.j., presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica que, des de
l’agraïment institucional i com va dir des del
“coneixement i reconeixement” al Dr. Abel,
va anar introduint les diferents personalitats
que componien la taula. Varen ser uns breus
parlaments a càrrec de diverses personalitats
que van glossar la figura del Dr. Abel des de
diferents òptiques.
El Dr. Josep M. Garrell, Vicerector de Política
Universitària i secretari general de la URL, va
dirigir-se a l’auditori en nom de la rectora de
la Universitat, Dra. Esther Giménez-Salinas, i
va recordar els primers contactes personals
amb el Dr. Abel a nivell institucional que varen ser dins del Pla Estratègic de Recerca i
Innovació de la Universitat, on moltes de les
coses que el Dr. Abel va citar en aquella reunió s’han acabat materialitzant. Va destacar
la integració de l’Institut dins el projecte uni-

El Dr. Josep M. Garrell, Vicerector de Política Uni
versitària i secretari general de la URL,
durant la seva intervenció

versitari de la Ramon Llull i la seva vinculació
com a “institut de pensament fronterer”.
El Dr. Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, va dir unes paraules principalment en nom d’aquesta institució
però també com amic personal del Dr. Abel. Va
glossar la seva figura com a precursor, pioner
i membre molt actiu durant aquests darrers
20 anys del Comitè de Bioètica de Catalunya. Va fer un elogi evident del seu esforç per
fer no “una bioètica mimètica i academicista”, va dir, “sinó una bioètica preparada per
a la decisió o per a estar a la capçalera del
malalt”. Va fer una defensa fefaent del seu
llegat històric que ha de continuar en l’obra
de l’Institut. En definitiva “parlar del Dr. Abel
és parlar de bioètica catalana”.
El Dr. Josep M. Laïlla, president de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia, ho va
fer des de la vessant mèdica de la seva relació
de companys i amics durant molt anys quan el
Dr. Abel dirigia el Servei d’Orientació i Planificació Familiar a l’Hospital Sant Joan de Déu i
ell tenia al seu càrrec el Servei d’Obstetrícia i
Ginecologia del mateix hospital. Van treballar
plegats en el Comitè d’Ètica Assistencial de
l’Hospital que el Dr. Abel va crear. I també a la
SEGO on el Dr. Abel va impulsar la Comissió de
Bioètica. Pel Dr. Laïlla, el Dr. Abel era “la vida
basada en l’evidència”.
El Gmà. Miguel Martín, o.h., de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i vocal del Patronat de
l’Institut Borja de Bioètica, va parlar des de
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la perspectiva hospitalària i de la implantació
del debat bioètic dins de la Institució, de la
seva vinculació a l’Orde, materialitzada l’any
1995 amb l’atorgament de la Carta de Germandat. Va esmentar també la relació amb
la revista Labor Hospitalària, de l’impuls dels
Serveis de Salut Mental a Sant Boi o del primer Màster de Bioètica que es va impartir per
a professionals de Sant Joan de Déu. Del seu
parlament destaquem la idea de que el Dr.
Abel “llegia la vida en clau de fe”.
P. Alfonso Llano, s.j., de l’Instituto de Bioètica
– CENALBE - de la Pontifícia Universidad Javeriana de Colòmbia i amic personal, va dir unes
paraules des d’una òptica més intimista i del
coneixement mutu amb el Dr. Abel, 30 anys
enrere a Buenos Aires, en una trobada on va
presentar una ponència amb el títol Bioètica,
una nueva responsabilidad. D’aquí va sorgir la
voluntat del P. Llano de formació i compromís
amb la Bioètica, una disciplina que va promoure a Colòmbia i a Amèrica Llatina. Per al P. Llano “se fue un grande de la bioética”.
I finalment el Dr. Xavier Abel com a patró de
l’Institut, però també com a portaveu de la
Família Abel-Fabre, va dedicar unes paraules
destacant algunes anècdotes de la seva personalitat com a home familiar i entranyable,
afable amb sentit de l’humor, per saber escoltar i fer seves les angoixes dels altres i
sobretot “la seva passió per la bioètica al cap
i al cor”.
La segona part de l’acte, va consistir en la
presentació d’un audiovisual sobre el Dr.
Abel, elaborat per l’Instititut Borja de Bioètica
en estreta col·laboració amb el director de cinema i guionista Antoni Verdaguer. La presentació, consistent en un muntatge amb material cedit per Televisió de Catalunya, estructurat en petits capítols temàtics amb fragments
d’entrevistes al Dr. Abel en diferents programes, va marcar el to més emotiu de l’acte
i va permetre als assistents tornar a veure i
escoltar al Dr. Abel, amb el seu to pedagògic i
sempre interessant.
La tercera part va estar centrada en una conferència magistral a càrrec del Dr. Carlos Alonso Bedate, s.j., especialista en Biologia Molecular i Genètica, i Vicepresident del Comitè de
Bioètica d’Espanya. El Dr. Bedate va fer una
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semblança de la figura
del Dr. Abel i una reflexió sobre el moment
actual de la bioètica a
Espanya i a Europa.
De la seva intervenció
volem destacar algunes de les seves frases
més significatives que
il·lustren el to del seu
discurs: “el Dr. Abel
era el prototip bioètic”,
Dr. Carlos Alonso
Bedate, s.j., durant la
“no tenia estratègies
seva conferència
prèvies i sabia escoltar
i preguntar”; “la bioètica ha d’estar cimentada en la roca de la concòrdia i no en terrenys relliscosos”; “quan la
bioètica s’incorpora a la vida política corre el
perill de convertir-se en un gueto”; “la bioètica i el biodret han de ser amics”.
Com a darrer element d’aquest homenatge, es
va fer la presentació del llibre Francesc Abel
i la bioètica, un llegat per a la vida (veure
capítol de Publicacions), a càrrec de la directora de l’IBB, Sra. Núria Terribas. El llibre editat
conjuntament per l’Institut i Editorial Proteus
és una extensa obra que ofereix un recull de
textos seleccionats del Dr. Abel, classificats
per capítols temàtics i recollint continguts de
diferents etapes de l’activitat del Dr. Abel. En
paraules de la directora, “aquesta publicació
compleix amb el deure moral i acadèmic de
l’Institut de fer pública una modesta mostra
de l’immens llegat que en Francesc Abel ens
deixa amb la seva obra”.

Hble. Dr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Genera
litat de Catalunya, amb la Sra. Núria Terribas, sos
tenen el llibre Francesc Abel i la bioètica, un llegat
per a la vida

Finalment va fer la cloenda de l’acte l’Hble.
Dr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Genera-

litat de Catalunya, que va voler testimoniar la
presència de l’IBB i la figura carismàtica del
Dr. Abel amb el reconeixement del seu paper
pioner de la bioètica a Catalunya i les seves
aportacions ja sigui en les diferents comissions i assessorament amb el Departament
de Salut com en l’elaboració de lleis que han
estat cabdals com la dels drets d’informació
concernent la salut i l’autonomia del pacient i
la documentació clínica.
Va ser nombrosa l’assistència de personalitats de l’àmbit acadèmic, científic, religiós,
alumnes, personal, amics i familiars, que van
voler retre homenatge a la seva persona.

La sala de l’auditori de l’edifici docent durant l’acte
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Publicacions
Llibres
FRANCESC ABEL i LA BIOÈTICA, UN
LLEGAT PER A LA VIDA (Francesc Abel
y la Bioética, un legado para la vida)
Institut Borja de Bioètica (URL), y Proteus,
(Ed.) Barcelona, 2012. 1.155 pp.
L’Institut Borja de
Bioètica (Universitat
Ramon Llull) i Editorial Proteus van publicar Francesc Abel i la
bioètica, un llegat per
a la vida, una extensa obra que ofereix
un recull de textos
(reproduïts en la seva
llengua original) del Dr.
Francesc Abel i Fabre,
pioner de la Bioètica a Catalunya, àmbit en què
va treballar i aprofundir durant 35 anys.
El llibre, de 1.160 pàgines, recull diferents temàtiques que s’agrupen en forma de capítols
que comencen per la bioètica i la fonamentació, passant per l’inici de la vida; genètica;
família, reproducció i sexualitat; avortament,
adolescència i embaràs; drets del pacient;
comitès d’ètica; educació sanitària i docència
en bioètica; recursos limitats i justícia social;
limitació terapèutica; estat vegetatiu persistent i mort cerebral; eutanàsia i final de la
vida; cartes d’identitat i codis deontològics i,
finalment, Bioètica a Catalunya i Espanya.
L’obra, amb tot aquest ventall, vol transmetre la reflexió i anàlisi del Dr. Abel,que parteix
sempre d’un esperit de diàleg entre les ciències i les humanitats, de respecte per totes
les opcions i de fidelitat als seus valors cristians, amb una visió avançada al seu temps
i lúcida vers les necessitats d’una societat
plural i diversa. És l’expressió del seu llegat a
tots nosaltres.

26 I MEMÒRIA 2012

Capítols de llibres i articles
• Workshop 3-Experiences with national differences in information package constitution.
En: Institut Borja de Bioètica, editor. Conferència Regional de l’European Forum for
Good Clinical Practice (EFGCP): Temes Candents en Recerca Clínica. 15 i 16 d’octubre
de 2012. Hotel Abba Garden. Esplugues
de Llobregat (Barcelona): Institut Borja de
Bioètica; 2012. p. 181- 200.
• Abel i Fabre F. La bioética actual: problemas
y perspectivas. En: Feyto Grande L, Domingo Moratalla T, editors. Investigación en
bioética. Madrid: Dykinson; 2012. p. 23-34.
• Bofarull Buñuel M. Dr. Francesc Abel
i Fabre. Revista Catalana de Teología
2012;37/1:380-382.
• Bofarull Buñuel M. Ètica i tecnologia. Valors
2012(91):12-13.
• Busquets Alibés E. Decisions perilloses?
Una bioètica desafiant. Bioètica & debat
2012;18(67):25-26.
• Busquets i Alibés E. Tolstoi y su modelo de
cuidado. Rol de enfermería 2012;35(2):5.
• Busquets i Alibés E, Camacho Díaz JA, Cambra Lasaosa FJ, Carrera i Carrera J, Cusí i
Sánchez V, Ferrer Salvans P, Gabaldón Fraile S, Nogués Carulla Ramon M, Ordi Fernández Joan, Plana Borràs Juliana, Román
Maestre Begoña, Terribas Sala Núria. Consideracions sobre l’objecció de consciència. Bioètica & debat 2012;18(66):1-19.
• Busquets i Alibés E, Roman Maestre B,
Terribas i Sala N. Bioethics in Mediterranean culture: the Spanish experience. Med
Health Care Philos 2012;15(4):437-451.
• Cusí Sánchez V. Optimitzation of Informed
Consent in Paediatric trials. EFGCP Regional Conference on Hot Topics in Clinical Research 2012 2012:1-15.
• Cusí Sánchez V. 2. Biobancos: necesidades
desde la perspectiva de la investigación pediátrica. En: Investigación pediátrica clínica
y traslacional en la era genómica. Madrid:
Instituto Roche; 2012. p. 129- 134.

• Gabaldón Fraile S. Aspectos éticos de la
investigación psiquiátrica con niños y adolescentes. Revista de psiquiatría infantojuvenil 2012;29(2):84-85.

• Román Maestre B. Para la humanización
de la atención sanitaria: los cuidados paliativos como modelo. Medicina Paliativa
2012(0): 19-25.

• Grup Interdisciplinari de Bioètica. Institut
Borja de Bioètica. Consideracions sobre
l’objecció de consciència. Bioètica & debat
2012 monogràfic 2012;18(66):3-19.

• Román Maestre B, Cabós J. La ayuda psicológica bajo sospecha: de la necesidad de la
filosofía en la práctica psicológica asistencial. Dilemata 2012;4(10):193-21.

• Hooft L, Terribas i
Sala N, Abel i Fabre F. Diálogos y
contrapuntos bioéticos. 18 prestigiosos bioeticistas de
Iberoamérica y Estados Unidos debaten sobre temas
clave de la actualidad. Buenos Aires:
Biblos; 2012.

• Román Maestre B, y Fundació Víctor Grífols i Lucas. La ética de las instituciones
sanitarias: entre la lógica asistencial y la
lógica gerencial. Barcelona: Fundació Víctor
Grífols i Lucas, 2012; 2012.

• Institut Borja de Bioètica. Continuant la tasca d’en Francesc Abel. Bioètica & Debat
2012;18(65):2.
• Institut Borja de Bioètica. Pensar sobre
l’objecció de consciència. Bioètica & debat
2012;18(66):2.
• Institut Borja de Bioètica. Adéu al savi Moisès
Broggi. Bioètica & debat 2012;18(67):2.
• Nogués Carulla RM. De la clínica a la biosfera passant per la demografia. Bioètica &
debat 2012;18(65):11-13.
• Nogués Carulla RM. Objecció de consciència
i sanitat. Bioètica & debat 2012;18(66):2021.
• Ramos Montes J, Gabaldon Fraile S. La confidencialitat en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual i la malaltia mental. Bioètica &
debat 2012;18(67):8-13.
• Román Maestre B. La ética de las organizaciones no gubernamentales por el desarrollo (ONGD) y los nuevos roles de la
sociedad civil. En: Castro Gd, Casares M,
editores. Cambio social y cooperación el siglo XXI Barcelona: Universitat de Barcelona;
2012. p. 33-44.

• Terribas i Sala N. La confidencialidad en la
relación terapéutica. Revista de psiquiatría
infantojuvenil 2012;29(2):83-84.
• Terribas i Sala N.
Derechos del paciente. En: Beca JP,
Astete C, editores.
Bioética clínica Santiago de Chile: Mediterráneo; 2012.
p. 178-191.
• Terribas i Sala N.
Toma de decisiones
en el paciente incompetente. En: Beca JP, Astete C, editores.
Bioética clínica Santiago de Chile: Mediterráneo; 2012. p. 205-219.
• Terribas i Sala N. Las voluntades anticipadas y su utilización en la toma de decisiones. Vectores de investigación. 2012 Segundo semestre;5(5):17-30.
• Terribas i Sala N. In memoriam: Dr. Francesc Abel Fabre, S.J. Journal of Medicine
and Philosophy 2012;37(5):503.
• Terribas i Sala N. Bioética y derecho. En:
Feyto Grande L, Domingo Moratalla T, editores. Investigación en bioética Madrid: Dykinson; 2012. p. 217-232.
• Terribas i Sala N. Un català universal,
pioner de la bioètica. Bioètica & debat
2012;18(65):16-20.
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Revista BIOÈTICA & DEBAT

Aquest any la revista ofereix una nova imatge i
canvis importants, amb un disseny més atractiu i a tot color. La incorporació de fotografies i
noves seccions l’han fet més amena al lector.
Entre els nous espais destaca la presentació
i resolució de casos pràctics analitzats en diferents comitès d’ètica assistencial, o bé sorgits de la reflexió de la pràctica assistencial,
una recomanació cinematogràfica relacionada
amb la bioètica i una secció d’actualitat periodística on hi tenen cabuda les noticies bioètiques més recents.
Les revistes publicades i distribuïdes han estat la núm. 65 (gener-abril 2012) FFrancesc
Abel i Fabre. El recorregut d’una figura rellevant de la bioètica catalana, europea i mundial; el 66 (monogràfic 2012) Consideracions
sobre l’objecció de consciència (document
ressenyat en el capítol de Recerca) i el 67 (setembre-desembre 2012) Ètica i salut pública.

28 I MEMÒRIA 2012

Comunicació
Presència als mitjans de comunicació
• Catalunyareligió.cat. Entrevista a la Gna.
Margarita Bofarull, rscj, nova presidenta del
patronat de l’IBB. 9-1-2012.
• El primer cafè. Ràdio Estel. Entrevista a la
Gna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del
patronat de l’Institut. 13-1-2012.

diència, va opinar Núria Terribas, com a
directora de l’Institut Borja de Bioètica. 318-2012.

Comunicació en línia
Aquest any 2012 hem remodelat la imatge
dels nostres canals de comunicació, la nostra web, portal, campus virtual i butlletí electrònic, per tal de que adoptin un disseny més
visual i amb una estructura de continguts més
clara i senzilla.

• Signes dels Temps. Televisió de Catalunya.
Recordant P. Francesc Abel. Recull de declaracions del Dr. Francesc Abel fetes en alguns dels programes de la televisió pública
catalana. 22-1-2012.
• Catalunya Cristiana. In memoriam. P. Francesc Abel i Fabre. Gna. Margarita Bofarull.
22-1-2012.
• La Vanguardia. El cerebro también vibra
con la experiencia religiosa. Entrevista al
Dr. Ramon Maria Nogués, vicepresident del
patronat de l’IBB i membre col·laborador.
30-1-2012.

Nova imatge corporativa de
la web, portal i butlletí electrònic

• ARA. Cal el permís dels pares per avortar?
Declaracions de Núria Terribas. 27-1-2012.

WEB: www.ibbioetica.org/cat/

• ARA. Entrevista a Núria Terribas, directora
de l’Institut Borja de Bioètica. 10-3-2012.
• El Pais. Hermanos que se quieren como si
no fueran. Declaracions de Núria Terribas.
17-5-2012.
• La Vanguardia. Monogràfic especial MediSalud. Derechos del paciente, pero responsabilidades también. Artícle d’opinió.
Núria Terribas.
• COMRàdio. El dia a la COM. Sobre aspectes relacionats amb les contencions que
s’apliquen a les persones grans. Ester Busquets. 25-6-2012.
• ARA. Els menors a partir de 14 anys podran
accedir a les seves dades mèdiques per Internet. Declaracions de Núria Terribas. 178-2012.
• La Vanguardia. La batalla de los médicos.
Sobre l’objecció de consciència o desobe-

Des del nostre web publiquem informació institucional. A través de les seccions de notícies
i de l’agenda actualitzem la informació diària
de la nostra organització com la publicació de
notícies, actes i publicacions de l’Institut. Així
durant el 2012 s’ha comptabilitzat 23 Notícies i 95 actes d’agenda publicats a la pàgina
web. El total de visites ha estat de 75.471, el
que és un clar indicador de l’augment que ha
experimentat el web institucional.
PORTAL: www.bioetica-debat.org
Aquest portal, que aporta molts recursos per
als professionals de la bioètica, ha consolidat
el trànsit que té aquest web interactiu. Així la
comunitat online ha totalitzat 143.804 visites
de les que 833 han sigut nous usuaris registrats al portal. Aquest any 2012 s’han introduït un total de: 196 articles, 44 enllaços a
entitats i recursos, 393 llibres i 324 recursos
d’open access.

MEMÒRIA 2012 I 29

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC Bioetica & debat
(newsletter mensual)
El nostre butlletí electrònic informa de les notícies i les principals novetats de l’Institut, esdeveniments, formació, publicacions, revista,
llibres recomanats i recursos .

XARXES SOCIALS:
• Facebook: L’Institut disposa de 2 pàgines
oficials:
•
- Institut Borja de Bioètica – URL (página institucional)
(https://www.facebook.com/InstitutBorjadeBioetica)
- Biblioteca de l’Institut Borja de Bioètica –
URL
(https://www.facebook.com/BibliotecaIBB)
• Twitter: L’Institut gestiona dos comptes:
- Institut Borja de Bioètica – URL (que gestiona Comunicació): @IBBioetica
https://twitter.com/IBBioetica
- Biblioteca de l’Institut Borja de Bioètica –
URL (que gestiona el servei de Biblioteca):
@BibliotecaIBB
https://twitter.com/BibliotecaIBB
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Biblioteca i Centre
de Documentació
La Biblioteca, especialitzada en bioètica i
matèries relacionades, forma part de la xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon
Llull i, com a tal, del Catàleg Col·lectiu de les
Universitats Catalanes (CBUC) i del Catàleg
de la Xarxa de Biblioteques Universitàries
(REBIUN) de la Conferència de Rectors Espanyols (CRUE). Aquesta pertinença implica el treball cooperatiu en xarxa amb grans
avantatges com la catalogació compartida,
disponibilitat de més recursos d’informació,
accés a través del Servei d’Obtenció de Documents a més recursos electrònics, formació continuada, etc. Des de la Biblioteca de
l’IBB continuem liderant el Grup de Treball
d’Estadístiques del software Millenium de les
Biblioteques de la URL.
Centre d’informació i recursos, gestiona la
informació que s’incorpora al nostre portal
Bioètica & Debat (www.bioetica-debat.org), i
permet a tots els nostres usuaris, tant presencials com virtuals, l’accés a una amplia
sèrie de recursos sobre bioètica en un portal
especialitzat i professional, per tal que puguin
desenvolupar la seva carrera professional en
el camp de la bioètica.
La Biblioteca disposa d’un conjunt de publicacions periòdiques especialitzades en bioètica
molt important, seleccionades al llarg dels
anys, ja sigui a través de la subscripció individual com a través de la subscripció conjunta
des de la URL. Això ens permet oferir una sèrie de títols amb una gran abast temàtic multidisciplinari, que enriqueix als investigadors de
la bioètica, i que ens confereix el fet de ser el
principal centre sobre bioètica dins dels diferents catàlegs dels que formem part.
Centre especialitzat i universitari, facilita
l’accés a bases de dades especialitzades i
multidisciplinàries, obres de referència bàsiques, i a tot tipus de recursos, tant d’accés
lliure com de pagament, relacionats amb la
bioètica a tot tipus d’usuaris des d’alumnes
de secundària, batxillerat i universitaris,
com a professionals de renom en l’àmbit

de la bioètica, tant de l’estat Espanyol com
d’Amèrica Llatina. També hem continuat assessorant als alumnes del Màster universitari
en bioètica pels seus treballs de recerca.
Tanmateix, ofereix els serveis bàsics de qualsevol biblioteca, com són el préstec domiciliari amb les condicions marcades des de
la URL, el préstec interbibliotecari, el servei
d’obtenció de document, cerques bibliogràfiques en bases de dades generalistes o especialitzades, ajuda en la elaboració de bibliografies amb diferents eines com Refworks,
assessorament en temes de publicacions
científiques, etc.
La Biblioteca està present a les xarxes socials
com Facebook (https://www.facebook.com/
BibliotecaIBB) i Twitter (https://twitter.com/
BibliotecaIBB), per tal de donar més visibilitat
a través de les noves eines digitals. També
compartim els diferents enllaços producte de
les diferents cerques a través de la xarxa Delicious https://delicious.com/BibliotecaIBB.
La Biblioteca col·labora amb el Catálogo de
Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de
Ciencias de la Salud Española, també conegut com C17, on les peticions rebudes ens
posiciona com a centre de referència en el
camp de la bioètica en aquest catàleg, rebent
peticions de tot l’Estat Espanyol.
Amb el propòsit d’augmentar el nostre fons
hem establert sinèrgies de col·laboració i adquisició de material de centres com la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de la Universidad de Comillas.
Enguany hem treballat per difondre la nostra
revista Bioètica & debat en diferents repositoris de revistes científiques tant de Catalunya
com d’Espanya, i hem introduït tots els articles de la revista tant en català http://raco.
cat/index.php/BioeticaDebat com en castellà
http://raco.cat/index.php/BioeticaDebat_
es a RACÓ (Revistes Catalanes amb Accés
Obert), i a Dulcinea (Derechos de copyright
y las condiciones de auto-archivo de revistas
científicas españolas) http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php?directorio=d
ulcinea&letra=B&campo=&texto=%25%25%2
5&ini=12&rgs=6
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Hem engegat el projecte d’introducció de la producció científica del personal i col·laboradors
de l’Institut a RECERCAT (Dipòsit de la Recerca
de Catalunya) http://www.recercat.net/handle/2072/184005. I paral·lelament a aquest
projecte hem recollit tota la producció científica produïda per l’Institut d’una manera més
professional a través de l’eina del Refworks.
Aquest any hem col·laborat amb el Grau en
Informació i Documentació de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i hem acollit un alumne del Grau, en Francesc García Grimau, que
ha realitzat el Practicum amb nosaltres del
8 d’octubre al 21 de desembre de 2012. La
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seva col·laboració ha estat molt profitosa.
La formació continuada del personal bibliotecari s’ha efectuat amb la participació en el
Grup de Publicacions Periòdiques del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de
Catalunya, del qual forma part; i els cursos
“Estadísticas de circulación” de Innovative Interfaces; “Eventos anuales de circulación” de
Innovative Interfaces ; i als cursos “E-learning
en l’àrea de salut: Chamilo i Moodle” i “Content curator” al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Monografies incorporades a la biblioteca
2012: 335 llibres.

Dades econòmiques
INGRESSOS

Venda
publicacions
pròpies
8.777,97

Ajuts
institucionals
públics
81.225,00

Activitats docents
151.677,12

Ingressos
extraordinaris
25.151,06

Ajuts financers
privats
116.070,14

Donatius
particulars
1.000,00

Ingressos
immobilitzat
3.230,00

Ingressos
financers
75.516,37

DESPESES
Personal
230.763,31

Despeses per
docència i
recerca
128.699,91

Impostos i
amortitzacions
20.145,66

Centre de
documentació i
Biblioteca
20.984,84

Publicacions
pròpies
23.928,45

Diverses i
Extraordinàries
27.776,75

Despeses
generals
56.656,37
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BALANÇ DE SITUACIÓ (31/12/2012)
ACTIU
Immobilitzat
Immobilitzat financer
Actiu circulant
Existències
Deutors
Tresoreria
TOTAL

Año 2012/€
91.898,30
1.806.449,15
11.440,80
128.570,44
54.402,26
2.093.772,32

PASSIU
Fons propis
Resultats
Creditors
Ing.Anticipats
TOTAL:

Año 2012/€
2.024.650,57
-9.268,71
39.016,80
39.373,66
2.093.772,32

Agraïments
En un any especialment difícil, per la persistència de la crisi econòmica, voldríem agrair de nou l’esforç
de totes aquelles persones i institucions que fan possible tirar endavant la nostra tasca. Per descomptat a tot l’equip humà de l’Institut, tant al personal com als col·laboradors en tasques docents
i de recerca, sense el que no seria possible res del que fem i que també ha fet un esforç personal
d’austeritat. D’altra banda, a les entitats privades i a l’administració pública que, un any més, ens han
fet mereixedors de la seva confiança amb l’atorgament d’ajuts i suport econòmic o d’altre tipus a les
nostres activitats. A tots ells, oferim també el contingut d’aquesta memòria, tot acreditant el nostre
esforç i dedicació en la tasca que ens han confiat.
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