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Presentació

Presentar la memòria d’un any vol dir presentar agraïdament esforços, recerques, desitjos transformats en realitat per la feina ben feta, conviccions. En definitiva una memòria ens parla de vida, d’activitats, de projectes i objectius realitzats.
Des del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica hem procurat que la institució doni resposta a les
demandes i necessitats de la nostra societat i de la nostra universitat.
Som conscients de la importància, cada cop creixent, de la disciplina que promocionem.
Es necessiten criteris ètics per a un repartiment just dels recursos limitats, per a un tractament respectuós i coherent amb la dignitat de les persones. Això implica, entre d’altres objectius i actuacions,
cercar i promoure el bé personal i comunitari, no danyar persones ni col·lectivitats, respectar l’autonomia de les persones i procurar la justícia en les nostres actuacions.
Des de l’Institut Borja de Bioètica tot això ho procurem des de la promoció, l’assessorament, la docència i la investigació en bioètica.
L’any 2013 ens obliga a fer memòria agraïda del membre del nostre patronat Dr. Albert Jovell. Després d’una lluita admirable contra la malaltia descansa en pau. Al Dr. Jovell li devem molt des de les seves valuoses aportacions a la sanitat pública, a la defensa dels drets dels usuaris del sistema nacional
de salut. El Dr. Jovell era director de l’Institut Global de Salut Pública i Política Sanitària, membre de la
Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya i president del Fòrum Espanyol de Pacients.
Sentim profundament la seva pèrdua i ens esforçarem per mantenir el seu llegat en defensa dels
drets dels pacients i d’una medicina més humanitzada.
En aquesta memòria cal també retre homenatge a un dels capdavanters de la bioètica, el Dr. Edmund
Pellegrino, que va morir el 13 de Juny de 2013.
El Dr. Pellegrino, va ser President de la Catholic University of America i senior scholar del Georgetown’s Kennedy Institute of Bioethics.
Va ser fundador i director del Center for Clinical Bioethics de la Universitat de Georgetown. Pellegrino
va rebre el Premi Beecher del Hastings Center l’any 2003 a una carrera dedicada a l’excel·lència en els
estudis i la investigació ètica. L’any següent, va ser nomenat pel Comitè Internacional de Bioètica de la
UNESCO i president del Consell Presidencial de Bioètica entre els anys 2005-2009.
Era membre emèrit de la Pontificia Acadèmia per a la Vida. Fundador i editor del Journal of Medicine
and Philosophy. Va començar a ensenyar ètica mèdica als residents de la Universitat de Kentucky el
1959 i va continuar com a mentor d’estudiants fins arribar als 90 anys.
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L’Institut Borja de Bioètica va tenir el plaer de conèixer al Professor Pellegrino i analitzar amb ell la
seva visió personal de la medicina, publicant-ne el llibre Filosofia de la Medicina. En torno a la obra de
E.D. Pellegrino del Dr. Francesc Torralba i Roselló.
Recollim un llegat que volem oferir responsablement.
Desitjo que aquesta memòria sigui també un signe d’agraïment a tots els qui l’han feta possible.
El futur demana que treballem amb esperança per un món més just. La bioètica ens proporciona
l’oportunitat d’obrir i transitar camins compromesos, dialogants, inclusius i humanitzadors.
Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronat
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Núria Terribas i Sala
Directora
Benvolguts amics,
De nou ens retrobem en aquestes pàgines de la nostra memòria, volent deixar testimoni escrit de la
feina feta enguany, força prolífica i amb la satisfacció de la bona acceptació i valoració pels destinataris
de la nostra activitat.
Tal com s’esmentava, un any més hem de lamentar la pèrdua de persones de gran vàlua per a nosaltres i per a la bioètica en general, sent especialment sentida la del bon amic i gran persona i professional,
Dr. Albert Jovell. A ell dediquem també aquesta memòria.
Tot i el detall que trobareu més endavant, si voldria destacar tres fets, sense que això tregui importància a tota la resta d’activitat de l’any.
En primer lloc esmentar la satisfacció i orgull que per l’Institut ha estat el reconeixement al treball
de recerca “Consideracions sobre l’objecció de consciència”, guardonat amb un dels premis de Diario
Médico “Mejores Ideas 2013”. Ha estat un document molt reflexionat i treballat pel grup interdisciplinar
de l’IBB, amb la voluntat d’aportar criteris vàlids per una correcta comprensió i aplicació de l’objecció
moral en el context sanitari per part dels professionals.
Segonament, destacar també la participació de l’IBB en la publicació “30 años de VIH. Balance y
nuevas perspectivas de prevención”, com a projecte dins del marc de col·laboració del Campus d’Excel·
lència Internacional “Aristós Campus Mundus 2015” entre la Universitat Ramon Llull, Universitat de
Comillas i Universitat de Deusto. La rellevància de la publicació bé mereixia una presentació formal
que es va fer de manera simultània a Barcelona, Madrid i Bilbao, seus respectives de la universitats
participants.
En tercer lloc, voldria deixar constància com a dada rellevant la creixent presència i visibilitat de l’Institut en l’àmbit de les xarxes socials, que l’any 2013 ha fet un salt qualitatiu amb la participació molt
activa a Facebook i Twitter. Aquesta important presència ha suposat també un increment molt notable
de les visites a les webs de l’IBB, no només a la institucional sinó també i de manera molt destacada
al portal de bioètica que tenim a disposició de tot el públic interessat. En un món global i obert com
el nostre, les comunicacions esdevenen una eina essencial de transmissió del coneixement i de participació col·lectiva. La bioètica no pot ser aliena a aquesta realitat i pensem que és bo i positiu fer-se
present aportant no només informació sinó també criteri i rigor.
Finalment, i com a darrer esment per a donar-li la prestància que mereix, agrair molt sincerament tot
l’esforç, dedicació i eficàcia del personal i col·laboradors de l’IBB, sense els quals res del que aquí presentem hagués estat factible. Al capdavall, les persones són sempre al rerefons de l’activitat humana
i és de justícia reconèixer-ne la vàlua quan hi és.
Gràcies a tots i a reveure,
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L’Institut Borja de
Bioètica

Qui som?
Composició del Patronat
Margarita Bofarull i Buñuel,r.s.c.j.: Presidenta
Ramon M. Nogués i Carulla: Vicepresident
Xavier Abel i Lluch: Secretari
Joan Carrera i Carrera, s.j.: Vocal
Jordi Craven-Bartle: Vocal
Albert J. Jovell i Fernández: Vocal (q.d.e.p.)
Lluís Magriñà i Veciana, s.j.: Vocal
Miguel Martín i Rodrigo, o.h.: Vocal
Pascual Piles i Ferrando, o.h.: Vocal
Xavier Pomés i Abella: Vocal

L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ
PRIVADA, és una entitat amb personalitat
jurídica pròpia quins objectius són:
•R
 eflexionar 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.
•É
 sser via de diàleg entre la fe cristiana, diferents humanismes i cultures i el món cien
tífic, especialment en allò que pertoca a
l’ètica en relació amb la medicina i ciències
afins.

Joaquim Porcar i Alarcón: Vocal
Josep M. Ventura i Ferrero: Vocal
Joan Viñas i Salas: Vocal

Directora
NÚRIA TERRIBAS i SALA
Llicenciada en Dret. Directora del Màster universitari en bioètica de la Universitat Ramon
Llull.

•P
 restar 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.
Aquests objectius els 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 2013 en tots
aquests camps.

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.
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• ESTER BUSQUETS i ALIBÉS
Diplomada en Infermeria. Llicenciada en
Filosofia. Directora de la revista Bioètica &
debat que publica l’IBB.

• CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicencia
da en Dret. Màster en Medicina Pericial i Forense. Especialista en Dret Sanitari.

• 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.

• BEGOÑA ROMÁN i MAESTRE
Doctora en Filosofia. Professora titular de
la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona.

• 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 Psicologia 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 a l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Vic i a l’IES Guinovarda de Piera, professor d’Escatologia
a l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Lleida i coordinador del Grup de Lectura
Obert de Filosofia (GLOF).

10 I MEMÒRIA 2013

• JULIANA PLANA i 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

Comunicació Corporativa
MARIA JOSÉ ABELLA SÁNCHEZ

Biblioteca i Centre de Documentació
MARTA PERPIÑÁN ARIAS

Administració i comptabilitat
SÍLVIA PERABÁ CANALES

Recerca i
Assessorament

Universitat Rovira i Virgili pel treball Una perspectiva antropològica al principi d’autonomia
dels pacients diagnosticats de Trastorn Mental Sever: el cas català.

RECERCA

INTERNACIONAL

Grup Interdisciplinari de Bioètica (GIB)

ECEN – European Clinical Ethics Network

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, i
les apor
tacions que fan diversos membres
i col·laboradors des de diferents disciplines
com la medicina, ciències de la salut, filosofia, teologia i dret.

•E
 n el camp de la recerca internacional
l’Institut és membre de l’European Clinical
Ethics Network que manté les seves dues
reunions anuals. Aquest grup reflexiona sobre les diferents maneres d’enfocar i treballar en consulta ètica dins l’àmbit clínic a
diferents països d’Europa així com conèixer
millor l’organització i desenvolupament dels
comitès d’ètica assistencial prenent cons
ciència de la diversitat de realitats i experiències que ens puguin oferir aquests països nord- europeus.

Actualment el GIB està treballant en una nova
temàtica Distribució de recursos escassos
en salut però que ja l’any 1995 l’Institut va
tractar en un congrés internacional publicant
les seves ponències en el llibre Distribución
de Recursos Escasos y Opciones Sanitarias/
Allocation of Resources and Choices in Health
Care (Ed. Mapfre, 1996). Donat el context actual es va considerar la possibilitat de tornar
a fer una reflexió a fons sobre el tema, amb
anàlisi ètic des del principi de justícia, però
amb la visió multidisciplinària que dóna tenir
en el grup economistes de la salut i profes
sionals del camp clínic.

Beques
L’IBB convoca anualment beques d’investigació, dotades amb 4.000 euros cadascuna,
per dur a terme treballs de recerca específics
o relacionats amb temes de bioètica. Aquest
any es va atorgar a la Sra. Elisa Alegre Agis,
com a investigadora principal amb la supervisió i coordinació del Dr. Josep M. Comelles
Esteban, del Departament d’Antropologia
Social i Cultural i Antropologia Mèdica de la

• També ofereix el Curs “European Summer
School on Clinical Ethics Consultation &
Moral Deliberation”, on els participants europeus poden desenvolupar la seva competència en el camp de l’ètica clínica.

ASSESSORAMENT

15 Comissions i comitès assessors, al-

guns d’ells de l’administració pública.

• Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).
• Comissió de Deontologia del Col·legi de
Metges de Barcelona.
• Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
• Comissió de Recerca en matèries de política científica de la Universitat Ramon Llull.
• Comissió de Plasmafèresi del Banc de Sang
i Teixits (BST) de Catalunya.
• Comitè Científic de la revista Estudios de
Derecho de la Facultad de Derecho y Cien
cias Políticas de la Universidad de Antioquia
de Medellín (Colòmbia).
• Consell assessor de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya.
• Comitè assessor del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, òrgan consultiu
del Departament de Salut sobre malalties
cròniques.
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•S
 ocietat Catalana de Bioètica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears.
• Consell editorial de la revista internacional Ethos. International Journal of Applied
Ethics.
• Comitè editorial de SD Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Editorial Elsevier).
• Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL).
• Fundación INGADA, Instituto Gallego del
TDAH y Trastornos Asociados: Nova cooperació.
• Consell Assessor de Salut i Benestar del
Principat d’Andorra.
• Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el
Progrés del Sistema Sanitari (CASOST). Generalitat de Catalunya.

•G
 rup de Treball “Conflictes d’interès en
l’àmbit biomèdic” promogut per Justícia i
Salut.
• Projecte sobre “Limitació del tractament de
suport vital (LTSV)” promogut per l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona i finançat per Fundación Mutua Madrileña.
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Comitès d’Ètica Assistencial i d’Investigació Clínica, als que dóna suport i assessorament.
• CEA de Althaia, Xarxa Assistencial (Manresa).
• CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant
Boi).
• CEA de l’Hospital de l’Esperit Sant (Santa
Coloma de Gramenet).
• CEA del Benito Menni Complex Assistencial
en Salut Mental (Sant Boi).
• CEA d’Atenció Primària de Salut, promogut
per l’IDIAP Jordi Gol i Gurina i l’Institut Català de la Salut (ICS).

Reunió dels membres del CASOST

8

Grups de treball i projectes d’investigació
•C
 omitè d’Avaluació de Medicaments d’Utilització Hospitalària (CAMUH), depenent de
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei Català de
la Salut.
• Seminario de Investigación en Bioética, dirigit per la Dra. Lydia Feito de la Universidad
Complutense de Madrid.
• Conveni de col·laboració amb la Fundación
Rioja Salud, a través del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).
• Conveni de col·laboració amb FEBiotec (Federación Española de Biotecnólogos).
• Xarxa d’Observatoris de Valors de Catalunya.
• Projecte transversal de l’Institut d’Estudis
Catalans “Ciència, Tecnologia i Ètica”.
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Comitè d’Ètica Assistencial d’AP de l’IDIAP Jordi Gol en
el seu comiat l’any 2013

• CEA de l’Hospital Materno-Infantil Sant
Joan de Déu (Esplugues).
• CEA del Grup Mutuam.
• CEA Hospital Comarcal Sant Joan de Déu
(Martorell).
• CEIC de la Xarxa de Bancs de Tumors de
Catalunya.
• CEIC del Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona.
• CEIC de l‘Hospital Materno-Infantil Sant
Joan de Déu (Esplugues).
• Asociación Nacional de Comités de Ética
de Investigación (ANCEI).
• Comitè Nacional de Bioètica (Andorra).

Docència universitària i Formació
continuada

Curs intensiu d’ètica i bones pràctiques
clíniques per a l’inici d’un estudi d’investigació (on-line)

CURSOS PROPIS
Els nostres cursos s’ofereixen en línia a través del campus docent de l’Institut (http://
campus.ibbioetica.org/) i estan acreditats
pel Consell Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries (CCFCPS) - Comissió de Formació continuada del Sistema
Nacional de Salud.
Màster universitari en bioètica (biennal)
El Màster universitari en
bioètica (Primer Màster Oficial Europeu) ofereix una
formació 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 que permetrà
als alumnes fer-ne una aplicació directa en el seu camp
professional.

Aquest nou curs ha refós l’anterior seminari
de 32 h., que l’IBB oferia amb el nom de Les
normes de bona pràctica clínica: de l’Ètica a la Tècnica
L’objectiu primordial d’aquest curs és donar
una formació bàsica als investigadors clínics
en la metodologia dels diferents tipus de recerca, especialment en l’aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. Està concebut
en obert i a disposició permanent dels investigadors que poden fer el seguiment on-line.

Acte de Graduació de la 7a promoció del
Màster universitari en bioètica (1a com a
màster universitari) de l’Institut Borja de
Bioètica–URL.

Cursos d’Iniciació en bioètica
Cursos bàsics en bioètica
que ofereixen una alternativa al Màster universitari
en bioètica com a formació
continuada de postgrau.

L’acte de graduació i lliurament de diplomes
va tenir lloc a la sala d’actes del Rectorat de
la Universitat Ramon Llull i va estar presidit
pel rector de la URL, Josep Maria Garrell,
acompanyat per la Gna. Margarita Bofarull,
rscj, presidenta del patronat de l’IBB i Núria
Terribas, directora.
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La Dra. Begoña Roman, doctora en filosofia,
professora d’ètica i col·laboradora de l’IBB, va
impartir la conferència La crisi de l’Estat del
Benestar: un nou repte per a la bioètica.

 arc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de
•P
Llobregat).
• Benito Menni CASM (Sant Boi de Llobregat).
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Cursos sobre Normes de Bona Pràctica
Clínica
• Clínica Eugin (Barcelona).
• Asepeyo (Barcelona). 2 convocatòries online.
• Fundació Sant Joan de Déu (Esplugues de
Llobregat).
• Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de
Llobregat).
• Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
(FPHAG).
Van recollir els títols 37 alumnes, del total de
70 que es van graduar. Cal tenir en compte
que bona part dels absents eren professionals de països llatinoamericans als que la distància va fer impossible la seva assistència
a l’acte acadèmic de graduació. Els alumnes
eren majoritàriament professionals en actiu
de l’àmbit de la salut, com metges i infermeres, però també d’altres disciplines diverses
com fisioterapeutes, biòlegs, treballadors socials, advocats, teòlegs, filòsofs, psicòlegs,
farmacèutics, economistes, o humanistes.
Això ens va fer reflexionar sobre la necessitat de què aquests professionals, amb una
formació sòlida en Bioètica, siguin cada vegada més imprescindibles en l’àmbit clínic i
biomèdic.

CURSOS A PETICIÓ D’ALTRES INSTITUCIONS
L’Institut Borja de Bioètica de la Universitat
Ramon Llull desenvolupa també 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.
I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l’aplicació de
les Normes de Bona Pràctica Clínica.
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Cursos de bioètica
• Hospital Sant Bernabé (Berga).
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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL i
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

5

Cursos de 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, iniciat l’any 2009.
FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

13

Col·laboracions en altres postgraus, sessions docents en cursos, activitats formatives,
sessions orientades a un públic especialitzat o
al públic en general, i participació en seminaris.
• Segona edició del programa del Magíster Interuniversitario de Bioética dins del marc
de conveni de col·laboració que manté l’Institut amb la Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile)–Centro de Bioética de la
Facultad de Medicina. L’Institut aporta la
seva experiència impartint part de les matèries curriculars d’aquest màster, amb classes
als alumnes xilens a través del campus docent de l’Institut i, també, amb classes presencials en aquell país durant el mes de juliol.
També destaquem l’acte acadèmic de graduació de la primera promoció de Magíster
Interuniversitario de Bioética atorgat pel
Centro de Bioètica UDD i l’IBB. Van ser 13
professionals que van concloure amb èxit la
seva formació.

Acte de graduació de la 1a promoció del Magíster Interuniversitario de Bioética

•A
 ssignatures de “Legislació” (Grau en
Infermeria) i “Salut pública i legislació”
(Grau en Fisioteràpia) durant el curs acadèmic 2013-2014. Facultat Ciències de
la Salut (Blanquerna-URL) dins del conveni de col·laboració docent.
•S
 essions docents al Màster universitari
en Cures Pal·liatives de l’Institut Català
d’Oncologia, sobre el tema Suïcidi medicament assistit i eutanàsia i Situacions complexes al final de la vida.
•S
 essions docents sobre l’objecció de consciència i el Menor Madur en el Màster en
Bioètica de la Universidades da Coruña
(UDC), Colegio de Médicos de La Coruña
i Fundación María José Jove.

• Jornada de formació Qüestions Ètiques i
Jurídiques en el Menor a la Fundació Orien
ta. Sant Boi de Llobregat.
• Sessió de formació Problemes legals de
l’actuació d’infermeria en els serveis d’urgències i de cures intensives al Postgrau
d’expert universitari en infermeria d’urgències i emergències de la Facultat de
Ciències de la Salut Blanquerna (URL).
• Sessió docent Ètica de la donació i trasplantament en el VI Curs de donació i trasplantament d’òrgans en Medicina Intensiva organitzat per l’ACMCB.
• Taller de formació a Althaia, Xarxa Assistencial amb la sessió La presa de decisió en el pacient en situació límit.

•D
 ocència en la Unitat temàtica de Bioètica
Clínica “Aspectes ètics” en el Màster on-line en Atenció Integral al Pacient Crònic
del Centre d’Estudis Col·legials (CEC)
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB).
•S
 eminari de Formació sobre Confidencialitat i secret professional per als membres
del Comitè d’ètica dels Serveis Socials
de Catalunya de l’Observatori d’ètica aplicada a la intervenció social del
Campus Arnau d’Escala.
 essió sobre Reptes ètics i legals en repro•S
ducció humana en el XII Curs de Medicina
Legal i Forense per a Juristes organitzat
per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Taller Althaia

• Taller de formació en Ètica de la investigació Clínica al CEIC a l’Hospital Universitari Sagrat Cor.
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• J ornada de l’Institut Borja de Bioètica “Salut 2.0: un canvi de model”. Universitat
d’estiu Ramon Llull.

Jornada IBB-UeRL

Saló Futura. El Saló dels Màsters i
Postgraus.
L’IBB participa cada any en el Saló Futura de
Barcelona dins de l’estand de la Universitat
Ramon Llull per tal de difondre la seva oferta
formativa.
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Jornades i
Conferències
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS i JORNADES
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Conferències, ponències, i taules rodones realitzades
NACIONAL
• II Jornada del grup d’ètica de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFIC) i l’Institut Borja de Bioètica: Dilemes ètics del metge de família en l’acompanyament fins la mort.
REPENSANT EL FINAL DE LA VIDA DES DE
L’ATENCIÓ PRIMARIA; AUTONOMIA I VOLUNTATS ANTICIPADES.

DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA). V Jornadas AECPAL “Uniendo esfuerzos, tejiendo
redes”.
• LA BIOÈTICA: DISCIPLINA IMPRESCINDIBLE
PELS AVENÇOS DEL SEGLE XXI. Cicle de
conferències Amics de la UNESCO.
• ÈTICA I RECERCA CIENTÍFICA EN UN MÓN
GLOBALITZAT. Lliurament del V Premi de
Recerca en Drets Humans. Generalitat de
Catalunya.
• MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS: CRÈIXER PERSONALMENT I PROFESSIONALMENT. IV Jornada d’Estiu de la Professió Infermera: el
desenvolupament personal i professional
de les infermeres i els infermers.
• FORMACIÓ EN BIOÈTICA DELS METGES.
ASSIGNATURA PENDENT. Fundació Patronat
Científic del Col·legi de Metges de les Illes
Balears (COMIB).

Enric Benito, president del Col·legi, Antoni Bennasar,
Núria Terribas i Alfonso Ballesteros, director Fundació
Patronat Científic COMIB

•C
 OL·LOQUI “OPINIÓ QUIRAL”: ES CONVERTIRÀ EL CÀNCER EN UNA MALALTIA CRÒNICA?. Fundació Vila Casas. Observatori de
la Comunicació Científica de la Universitat
Pompeu Fabra.
• EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES. Aula d’Extensió Universitària d’Aules
Sènior de Mataró. I també, Aula d’Extensió
Universitària Barri Montbau.
• ¿ON QUEDA L’ÈTICA QUAN SIGUEM EFI
CIENTS?. 12 Congrés de la Societat Catalana de Trasplantaments.
• ASPECTES HUMANÍSTICS I ÈTICS DAVANT
L'AVENÇ TECNOLÒGIC DE L'ÚS DE LES RADIACIONS IONITZANTS EN MEDICINA. Jornada “La Protección Radiológica en 2012”.
• PLANIFICACIÓ ANTICIPADA DE LES DECI
SIONS AL FINAL DE LA VIDA. DOCUMENT

• DESIGUALTATS EN SALUT. XXVIII Jornades
de Bioètica. Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i l’IBB.
• CASOS PRÀCTICS EN MESURES RESTRICTIVES. II Jornada CEA “Entorn les mesures
restrictives. Restriccions, les podem restringir?” del CEA del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu.
• LA COMPETÈNCIA: EINES D’AVALUACIÓ I ASPECTES LEGALS QUE INCIDEIXEN. V Seminari de Bioètica. CEA Althaia, Xarxa Universal Universitària de Manresa.
• EL MODEL DE CURA EN TOLSTÓI. IV Congreso Internacional de Bioética “Ética de las
relaciones humanas. ¿Qué es humanizar la
asistencia?”. Red de Investigación Bioética
del Departamento de Filosofía Teorética y
Práctica de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona.
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•C
 OL·LOQUI “OPINIÓ QUIRAL”: EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LA SIDA”. Fundació
Vila Casas. Observatori de la Comunicació
Científica de la Universitat Pompeu Fabra.
• COMITÈS D’ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ. II
Congreso de Bioética “Aspectos éticos en
el manejo de la información”. Comité de
Ética de la Investigación y Bienestar Animal
del Instituto de Salud Carlos III.
•A
 cte acadèmic de presentació del llibre
“30 años de VIH-SIDA, balance y perspectivas de prevención”.

L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Rectorat de la URL presentat per la Dra. Anna
Berga, secretària general de la URL i coordinadora del CEI Aristos Campus Mundus
2015, i la Gna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del Patronat de l’Institut Borja de
Bioètica.
La jornada va oferir una taula rodona on van
intervenir: el Dr. Bonaventura Clotet, director
de l’Institut de Recerca de la SIDA IrsiCaixa,
el Dr. Joan Bertran, membre col·laborador
de l’IBB i coautor del llibre; i Victòria Saura,
treballadora social de la UCP-PSSJD.

L’IBB, conjuntament amb la Universitat Ramon Llull, van presentar aquest llibre editat
per la Universidad Pontificia de Comillas,
dins del projecte de Campus d’Excel·lència
Internacional Aristos Campus Mundus
2015.
L’acte de presentació del llibre es va fer de
forma simultània a la seu de la Universitat
Ramon Llull (Barcelona), a la Universitat de
Deusto (Bilbao) i a la Universitat Pontificia
de Comillas (Madrid) amb motiu del Dia
Mundial de la Lluita contra la SIDA.

 UÈ ENS MOTIVA A DONAR SANG?. Banc de
•Q
Sang i Teixits.
• Seminari “Ètica, crisi i salut pública”. Fundació Víctor Grífols i Lucas, Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS).

INTERNACIONAL
• VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Tema central: ¿Cómo y cuándo limitar el tratamiento?
Centro de bioética.
Facultad de Medicina
Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile). Institut Borja de
Bioètica-URL.

Pòster promocional
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La Dra. Begoña Ro
mán, doctora en filo
so
fia i membre col·la
bo
rador de l’IBB, va
ser l’encarregada d’obrir

aquest seminari internacional amb la conferència
inaugural “Finitud de la vida. Sentit de la mort”.
Núria Terribas, directora de l’IBB-URL va impartir les ponències “Marc normatiu i participació del pacient en LET” i “Les voluntats
anticipades”.
• 5TH CONGRESS OF THE PORTUGUESE RADIA
TION ONCOLOGY SOCIETY. El Dr. Jordi Craven-Bartle va participar a la taula rodona Are
we the same radiation Oncologists? Trends
and Vision of future. I també en les conferències: The last generation Technology. Ethical
aspects i What Kind of information the elderly want to know?; Sociedade Portuguesa
de Radioterapia Oncologia (SPRO).

• Acte de presentació del nou Codi d’Ètica
de les infermeres i infermers de Catalunya.
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Les infermeres i infermers catalans
renoven el seu codi d’ètica 26 anys
després

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I
JORNADES
NACIONAL
• J ornada “De professió investigador(a): Consells per guiar la teva carrera científica”.
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
• XXV Aniversari Cátedra de Bioética de la
UPCO. Universidad Pontificia de Comillas.
• Investigación con muestras biológicas, información y consentimiento informado e
intervención de los Comités Éticos de Investigación. Comité Ético de Investigación
Clínica de Aragón. Instituto Roche.
• XXVII Seminario Interdisciplinar “Neuro
ciencia, Neuroética y Bioética”. Cátedra de
Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas.
• Acte d’investidura de Doctor Honoris Causa
al Dr. Luis Rojas Marcos, professor de Psiquiatria a la Universitat de Nova York. Universitat Ramon Llull.
• Cicle de Jornades Repensar l’estat del Be
nestar. “La cohesió social: valor i objectiu
d’un estat del benestar”. Fundació Poblet.
• Homenatge al Dr. Moisès Broggi. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
• Presentació de l’activitat del CEA de l’Hospital General de Catalunya.
• Jornada d’inici de curs de la FCS Blanquerna-URL. Facultat de Ciències de la SalutBlanquerna.
• Acte inaugural del curs acadèmic 20132014. Universitat Ramon Llull.

Membres de la comissió redactora, Ester Busquets entre
ells, a l’Acte de presentació a l’auditori de CosmoCaixa
de Barcelona

• L liurament premis i beques d’investigació
sobre bioètica 2012-2013. Fundació Víctor
Grífols i Lucas.
• 2ª Jornada de Debat “Adequació de l’esforç
terapèutic en el pacient crònic complex amb
malaltia avançada”. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
• Acte d’Investidura de Doctor Honoris Causa
al Dr. Hans Siggaard Jensen, professor de
filosofia de la ciència i director del programa
de recerca educativa. Departament d’Educació Universitat d’Aarhus/Campus de Copenhaguen. Universitat Ramon Llull.
• VIII Jornades CEA 2013 “Fent front a l’estrès ètic del professional”. Societat Catalana de Bioètica, Hospital Universitari Parc
Taulí.
• Acte inaugural de la Càtedra WeCare: Atenció al final de la vida”. 1st International
Workshop on End of Life Care “Wish to
hasten death: a clinical vision of a new-old
syndrome?. Càtedra WeCare Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut, Universitat
Internacional de Catalunya, Institut Català
d’Oncologia i Altima, Serveis Funeraris Integrals.
• IV Jornada Multidisciplinària “Embaràs en
l’adolescent”. Grup de Treball de Pediatria
Social de la Societat Catalana de Pediatria.
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•A
 cte de presentació del document “Reflexions sobre l’ètica en la identificació, el registre i la millora de l’atenció de les persones
en situació crònica de complexitat clínica i
malaltia avançada”. Comitè de Bioètica de
Catalunya.

INTERNACIONAL
•E
 FGCP Annual Conference 2013 & 20th
Anniversary. “Virtual Future: the ethical dimensions of emerging technologies in clinical trials and research”. EFGCP-European
Forum for Good Clinical Practice.
• The Fourth European Workshop on Training
for Research Ethics Committees. EFGCPEuropean Forum for Good Clinical Practice.
• IV International Study Meeting “The Child as
a Person and as a Patient: Therapeutic Approaches Compared”. The Pontifical Council
for Health Care Workers. The “Good Samaritan” Foundation. Vaticà.
• Jornada de la Evangelium Vitae “Creyendo
tenemos vida”. Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización.
• EANL Annual Meeting. European Association for Neuroscience and Law (EANL).
• Ordinary General Meeting of EUREC. European Network for Research Ethics Committees (EUREC).
• 2013 EACME ANNUAL CONFERENCE. “Personalised Medicine”–Medicine for the person? . Ethical challenges for medical re
search and practice”.

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, en forma part del
comitè de direcció i participa regularment en
la seva reunió anual.
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Publicacions
•B
 ertran Muñoz J. Atención integral a pacientes con SIDA en fase avanzada y terminal en situación de marginación social.
20 años de experiencia. En: Torre J de la,
editor. 30 años de VIH-SIDA. Balance y nuevas perspectivas de prevención. Madrid:
Universidad Pontificia de Comillas; 2013. p.
277–82.
L’IBB ha col·laborat
en el llibre 30 AÑOS
DE VIH-SIDA. Balance
y nuevas perspectivas
de prevención.
L’obra editada per la
Universidad Pontificia
de Comillas, dins del
projecte Aristos Campus Mundus 2015,
constitueix el primer
projecte d’investigació entre aquestes universitats dins l’àrea
temàtica dels Valors Socials i l’Ètica quin
objectiu és oferir una perspectiva global del
VIH-SIDA des de diversos contextos i problemes socials concrets i pretén mostrar
un trencaclosques el més ajustat possible
de les diverses cares de la SIDA des d’allò
més concret i des de la seva evolució en els
darrers trenta anys. Hi van participar investigadors de 15 centres universitaris d’arreu
del món i 12 països.
•B
 usquets i Alibés E. Breu història de l’ètica.
Bioètica & debat. 2013;19(69):20–1.
•B
 usquets i Alibés E. Breu presentació del
nou Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Bioètica & debat.
2013;19(70):10–4.
• Busquets i Alibés E.
Espais de reflexió
ètica en serveis
d’intervenció social.
Bioètica & debat.
2013;19(69):11–5.
•C
 animas i Brugué J
(coord )., Terribas i
Sala N, Ferrer Salvans P. Guía Inves-

tigación Clínica 2013. Aspectos éticos y
jurídicos a tener en cuenta en los estudios
clínicos en Fase II y III. Canimas i Brugué J,
editor. Girona: Documenta Universitària;
2013.
• Cusí i Sánchez V. El Consentimiento Informado, un proceso importante para pacientes y profesionales de la salud. Guía metabólica. 2013.
• Esquerda M, Gabaldón S, Gean E. [Ethical
deliberations on genetic testing in children
and adolescents]. Rev. Neurol. [Internet].
2013 Sep 1 [cited 2014 Apr 7];57(5):237–
9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23975531.
• Fundación Vila Casas, Terribas i Sala N.
VIH/SIDA. Epidemiología y prevención. Opinión Quiral [Internet]. 2013; 34(1):1–4.
Available from: http://www.fundaciovilacasas.com/es/salud-opinion-quiral/opinionquiral-num-341-epidemiologia-y-prevenciondel-vih/sida/_pub:64/
• Hernández González A, Rodriguez Nuñez
A, Cambra Lasaosa FJ, Quintero Otero S,
Ramil Fraga C, Garcia Palacios M V, et al.
Knowledge of health care ethics in paedia
tric residents. An. Pediatr. (Barcelona). Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos,
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz,
España. Electronic address: artucadiz@ono.
com.: Asociación Española de Pediatria. Published by Elsevier Espana; 2013 Oct 5.
• Plana i Borràs J, Terribas i Sala N. Marcs
legals en relació amb aspectes ètics i bioètics en el treball social. Revista Treball
Social [Internet]. 2013;(199):20–34. Available from: http://www.tscat.cat/images/
rts/rts199/marcslegals.pdf
• Román Maestre B. El Comitè d’Ètica de
Serveis Socials de Catalunya: institucionalitzant el diàleg i la deliberació. Revista Treball Social [Internet]. 2013;(199):46–54.
Available from: http://www.tscat.cat/images/rts/rts199/comiteetica.pdf
• Román Maestre B. La importància de l’ètica en el serveis socials. Bioètica & debat.
2013;19(69):3–6.
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•R
 omán Maestre B. Los comités nacionales de bioética. Jurisprudencia Argentina.
2013;IV(Fascículo 11):45–52.

mitjançant subscripcions anuals. Les revistes
publicades i distribuïdes durant el 2013 han
estat les següents:

• Román Maestre B. Tomando en serio el respeto al paciente: una cuestión “compleja”.
Revista Medicina de Familia y atención primaria. 2013; 17(Supl. 1):6–10.

Num. 68 (gener-abril 2013)
Comitès d’ètica nacionals

• T erribas i Sala N, Fundació Vila Casas. Cáncer. ¿Se convertirá el cáncer en una enfermedad crónica?. Opinión Quiral. 2013;
33(2):1–4.
• T erribas i Sala N,
Plana i Borràs J.
Cancer Treatment
in Patients with
Religious
Constraints. En: Ballová V, Provencio
Pulla M, editors.
ESMO
Handbook
of Cancer Treatments in Special
Clinical Situations [Internet]. ViganelloLugano: European Society for Medical Oncology Press; 2013. p. 103–10. Available
from:http://www.esmo.org/content/download/21132/351892/file/2013-ESMOHandbook-of-Cancer-Treatments-in-SpecialClinical-Situations-Table-of-Contents.pdf
• T erribas i Sala N. Autonomia i voluntats anticipades. En: CAMFIC, editor. Dilemes ètics
del metge de família en l’acompanyament
fins la mort. Barcelona: CAMFIC; Institut
Borja de Bioètica; 2013.
• T erribas i Sala N. Francesc Abel y la bioetica...un legado para la vida. Jurisprudencia
Argentina. 2013;IV(Fascículo 11): 65–72.

REVISTA
Des de l’any 1995 la revista Bioètica & debat és la tribuna oberta de l’IBB. La seva línia
editorial és plural i té per objectiu ésser una
eina de participació tractant temes d’actualitat amb un caràcter obert i impulsant el debat
bioètic des de diferents visions.
S’editen tres exemplars i, a més del format
digital, la publicació es distribueix impresa
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Editorial: Democràcia i bioètica
Un Comitè de bioètica fet a mida (Victòria Camps)
El Comitè de Bioètica de Catalunya:
vint anys (Marc Antoni Broggi i Trias)
Neuroètica:
un
terme necessari?
(José Ramón Amor
Pan)
Atenció primària i bioètica. El repte de l’excel·
lència (Francesc Borrell i Carrió)
Notícies bioètiques
Cas pràctic: Adequació de mesures i distòcia
social (CEA Parc Sanitari Sant Joan de Déu)
Biblioteca: Ajudar a morir bé, un repte a
l’abast (Joan Mir i Tubau). Novetats biblioteca
Cinema: Com tot, com qualsevol. Les sessions (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda d’activitats
Núm. 69 (maig-agost 2013)
Ètica i Serveis Socials
Editorial: Adéu a Edmund D. Pellegrino
La importància de
l’Ètica en els Serveis Socials (Begoña Román Maestre)
Els reptes ètics en
l’acció social (Joan
Canimas i Brugué)
Espais de Reflexió
Ètica en Serveis d’intervenció social (Ester
Busquets i Alibés)
Notícies: Ciutadania activa contra l’exclusió
social (Àngels Guiteras i Mestres)
Cas pràctic: No acceptació de la incapacitació total (Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona)
Biblioteca: Breu història de l’ètica (Ester Busquets i Alibés). Novetats biblioteca

Cinema: Cercant “l’esperit del capitalisme”.
Capitalisme: una història d’amor (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda d’activitats
Núm. 70 (setembre-desembre 2013)
Trasplantaments de donant viu
Editorial: Les infer
me
res de Catalunya
tenen nou Codi
d’Ètica. El trasplantament de donant
viu: un repte clínic
i moral (Màrius
Morlans
Molina)
Breu
presentació del nou Codi
d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya (Ester Busquets i Alibés)
Adolescència i bioètica (Miquel Verdaguer Turró)
Cas pràctic: Continuació del suport ventilatori artificial (Comitè d’Ètica Assistencial Corporació Sanitària Parc Taulí)
Biblioteca: Per a què serveix realment l’ètica?
(José Ramón Amor Pan)		
Cine: Què significa “autonomia moral”?
Hannah Arendt (Tomás Domingo Moratalla)
Agenda d’activitats
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Comunicació
Corporativa

• ARA. Ètica i clonatge terapèutic. Núria Terribas. Declaracions del Dr. Ramon Maria Nogués, vicepresident del patronat de l’IBB.
17-5-2013.
 l Punt Avui. No•E
més un primer pas.
Declaracions
de
N.Terribas sobre la
clonació humana.
17-5-2013.

RECULL DE PREMSA
•C
 atalunya Cristiana. In memoriam. Dr. Moisès Broggi, cirurgià humanista. Núria Terribas. 13-1-2013
•E
 l Pregó. Moisès Broggi. Ramon M. Nogués.
31-1-2013.
• Revista oficial del Colegio Médico de A Coruña. A Saúde. Enero 2013. Núm. 25. La
enfermería tiene que asumir más competencias. Ester Busquets.
•A
 BC Punto Radio Catalunya. Programa “La
Gran Vida”. Maternitat subrogada. Gna.
Margarita Bofarull. 23-2-2013.

El Punt Avui, 17 de maig de 2013

• TV3. Per Sempre (o no). Volem un fill. Entrevista a N. Terribas sobre l’impacte legal de
les tecnologies de reproducció assistida i
sobre el debat ètic que generen. 3-7-2013.

 atalunya Cristiana. L’objecció de conscièn•C
cia. Joan Carrera, s.j. 10-3-2013.

• ARA. “Les campanyes a la Xarxa per
trobar donants no
són justes”. Entrevista
N.Terribas.
24-8-2013.

•R
 adio ECCA de Gran Canaria. Entrevista a
Núria Terribas. 12-5-2013.
•C
 atalunya Ràdio. Informatius migdia. Declaracions de Núria Terribas sobre la decisió
de l’actriu i directora de cine Angelina Jolie
de fer-se una doble mastectomia per reduir
l’elevat risc de càncer de mama. 15-5-2013.
• T V3. Telenotícies Migdia. Declaracions de
Núria Terribas a propòsit de la notícia “Científics dels EUA clonen cèl·lules humanes
amb finalitats terapèutiques”. 16-5-2013.

ARA, 24 d’agost de 2013

 alut i Força. Diari
•S
Balear.”La Bioètica
continua sent, després de 25 o 30
anys una assignatura pendent”. Entrevista N. Terribas.
23-9-2013.

ARA, 17 de maig de 2013
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Salut i Força, 23 de setembre de 2013

•R
 evista Metges nº 75 del COMIB “La Bioética es una materia que encontramos cada
día en la consulta”. Entrevista N. Terribas.
Desembre, 2013.
•A
 RA. Bèlgica, el paradís de l’eutanàsia. Declaracions de N. Terribas.20-10-2014.
•B
 TV.cat. Terrícoles. Entrevista divulgativa
sobre temes de bioètica. N. Terribas. 2410-2013.
•D
 iario Médico. Especial las Mejores Ideas
de Sanidad. Novembre 2013.
El document CONSIDERACIONS SOBRE
L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA de l’Institut
Borja de Bioètica-URL rep el premi que
atorga Diario Médico a una de les millors
idees del 2013.

“objecció de consciència” i el que es podria
definir com “objecció professional o reticència
moral del professional”.
Consideracions sobre l’objecció de consciència és un text amb reflexions i consideracions que formula les bases morals d’un dret
reconegut per les societats democràtiques i
alhora planteja els possibles límits ètics, deontològics i jurídics del seu exercici en una
societat plural i oberta com és la nostra.
Aquest guardó de Diario Médico és una recompensa als professionals, institucions i
empreses que amb el seu esforç exploren
nous territoris en medicina i assistència sanitària

Membres de l’IBB que van recollir el guardó: Sabel Gabaldón, Núria Terribas, directora; Gna. Margarita Bofarull,
presidenta del Patronat, i Francisco J. Cambra.

El document el·laborat pel Grup Interdisciplinari de Bioètica (GIB), grup de recerca de
l’IBB, va estar premiat pel Diario Médico en la
seva convocatòria de premis anuals com una
de les millors idees del 2013 en la categoria
d’iniciativa legal, ètica i deontològica. El document premiat fa una profunda reflexió del
concepte d’objecció de consciència en l’àmbit
de la salut.

COMUNICACIÓ EN LÍNIA

L’objecció de consciència en el context de
les professions sanitàries pateix una manca
de regulació però també hi ha una casuística
molt diversa tal com s’exposa en aquest document. Aquesta objecció pot tenir diverses formes de manifestació i expressió, i en l’àmbit
de la sanitat planteja moltes dificultats, més
enllà dels temes vinculats a l’inici i final de la
vida. En aquest document el Grup Interdisciplinari de Bioètica fa també una distinció important entre allò que considera pròpiament

WEB

Des del departament de Comunicació Corporativa es treballa per divulgar les activitats de
l’Institut alhora que potenciant la seva presència a les xarxes socials garantint els seus
objectius fundacionals amb cura de la seva
imatge digital.

El departament de Comunicació gestiona tots
els continguts que es publiquen a la web institucional (www.ibbioetica.org). És la nostra
eina de presentació i projecció externa i recull
tota la informació d’interès. Hem publicat 19
notícies i 94 actes d’agenda.

12.131

ha estat el màxim de visites
que ha rebut el web durant el mes de novem-
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bre de 2013, el que representa un 11,93%
del total de visites l’any, mentre que el mínim
de visites ha estat de 6.732 durant el mes de
febrer.

El butlletí electrònic es distribueix a
30.000 usuaris

8.473 la mitjana de visites mensuals al

web.

101.677 ha estat el total de visites

durant aquest any.

PORTAL DE BIOÈTICA
La Biblioteca gestiona aquesta informació.
Hem introduït 150 articles, 67 enllaços a entitats i recursos, 684 llibres i 926 recursos
d’Open Access permetent als usuaris registrats gratuïtament accedir a uns recursos sobre bioètica en un portal especialitzat i professional com és la nostra comunitat on-line
(www.bioetica-debat.org ).

25.361 ha estat el màxim de visites

que ha rebut el portal durant el mes de desembre de 2013, el que representa un 12,7%
de visites anuals, mentre que el mínim de visites ha estat de 11.351 al mes de gener.

16.651 la mitjana de visites mensuals

al portal.

199.808 ha estat el total de visites

aquest any.

Hem constatat que el Portal ha rebut el doble
de visites que la web al llarg de l’any.

EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
L’IBB impulsa la creació de newsletters digitals, amb la finalitat de divulgar el coneixement i la recerca de la bioètica i també les activitats pròpies de l’Institut, que es distribueix
mensualment.
Aquest butlletí, a més de les notícies publicades al nostre web, recull de forma destacada
les novetats més importants que ha incorporat el portal de bioètica, tals com llibres d’interès, documents d’accés electrònic, articles
o agenda d’activitats de bioètica.
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La nostra imatge digital

XARXES SOCIALS
Twitter: L’Institut gestiona dos comptes:
@IBBioetica
Institut Borja de Bioètica–URL
(que gestiona Comunicació):
https://twitter.com/IBBioetica
@BibliotecaIBB
Biblioteca (que gestiona el Centre
de documentació):
https://twitter.com/BibliotecaIBB

Facebook: L’Institut disposa de 2 pàgines
oficials:
Facebook.com/
InstitutBorjadeBioetica
Facebook.com/
BibliotecaIBB
L’Institut Borja de Bioètica també disposa de
canal a Youtube
( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCSLzqWhwVJr0obBQ7J7iAKA)
i compte a Vimeo
(http://vimeo.com/57445892).

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) que és part integrant
de la nova entitat Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), creada al 2013
i del Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN) de la Conferència de Rectors Espanyols (CRUE). La col·laboració comporta treballar en xarxa amb grans avantatges
com catalogar de manera compartida, disposar de més recursos d’informació, accedir 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, amb la realització de les estadístiques
anuals de REBIUN.
El fons de la hemeroteca, especialitzat en bioètica, ha estat seleccionat acuradament al
llarg dels anys, a través de criteris com índex
d’impacte o les seves aportacions a la matèria, ja sigui a través de la subscripció individual, amb uns 200 títols com a través de la
subscripció conjunta des de la URL, amb més
de 1500 títols. La hemeroteca ofereix una sèrie de títols amb un gran abast temàtic multidisciplinari, que enriqueix als investigadors de
la bioètica, i que ens confereix el fet de ser el
principal centre de bioètica dins dels diferents
catàlegs dels que formem part.
El nostre 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, 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 fi de màster.

La Biblioteca ofereix els serveis bàsics, com
són el préstec domiciliari amb les condicions
marcades des de la URL, el préstec interbibliotecari amb biblioteques de la URL i d’arreu
del món, el servei d’obtenció de documents
amb biblioteques especialitzades, cerques bibliogràfiques en bases de dades generalistes
o especialitzades, ajuda en la elaboració de
bibliografies amb diferents eines com Mendeley, assessorament en temes de publicacions
científiques.
També està present a les xarxes socials com
Facebook(www.facebook.com/BibliotecaIBB)
i Twitter (@BibliotecaIBB), i també a Google
+ (bibliotecabioetica@gmail.com), per donar
més visibilitat a través de les noves eines digitals. També compartim els diferents enllaços
producte de les diferents cerques a través
de l’etiquetador Delicious https://delicious.
com/BibliotecaIBB. A més hem començat a
aparèixer a llistats com el Wiki Sanidad per la
importància de la informació que oferim a través de twitter (http://wikisanidad.wikispaces.
com/Documentalistas+de+salud+(twitter).
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 rebent peticions de tot l’Estat
Espanyol.
També difonem la nostra revista Bioètica &
debat en diferents repositoris de revistes científiques, tant de Catalunya com d’Espanya,
i hem introduït tots els seus articles tant en
català com en castellà a RACÓ (Revistes Catalanes amb Accés Obert), i a Dulcinea (Derechos de copyright y las condiciones de autoarchivo de revistas científicas españolas).
Continuem afiançant-nos en la producció científica del personal i col·laboradors de l’Institut
a RECERCAT (http://www.recercat.net/handle/2072/184005).

La formació continuada del personal bibliotecari s’ha efectuat amb la participació en el
Grup de Publicacions Periòdiques del Col·legi
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Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de
Catalunya, del qual forma part; i els cursos
“WOK Nivel Avanzado” per Thomson-Reuters (4
h.), i “Edició i publicació de revistes a RACÓ”
en el CESCA, Centre de Serveis Científics i
Acadèmics de Catalunya (4 h.), i l’assistència
a les jornades: Acte “10 anys de gestió de la
informació en ciències de la salut” del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya; Jornada “Tendències i models en
l’edició de revistes científiques” de la Universitat de Barcelona, i Segones Jornades sobre
Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013)
de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Aquest any hem col·laborat amb el Postgrado en Organización y Gestión Documental de
la Universitat Jaume I; hem ajudat a l’alumne
Rosario Gàmez en la realització del treball “Organización y gestión de la web de la Biblioteca
del Institut Borja de Bioètica” i, hem participat
a la xerrada “Perfils professionals híbrids en
Informació i Documentació” pels alumnes de
4t de Grau en Informació i Documentació de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona.
Monografies incorporades a la biblioteca
2012: 317 llibres.

Dades
econòmiques
BALANÇ DE SITUACIÓ (31/12/2013)
(Expressat en euros)
ACTIU
Immobilitzat
Immobilitzat financer
Actiu circulant
Existències
Deutors
Tresoreria
TOTAL ACTIU:

Any 2013
88.592,04
1.666.718,27
12.360,00
135.912,84
129.739,57
2.034.211,92

PASSIU
Fons propis
Resultats
Creditors
Ing.Anticipats
TOTAL PASSIU:

Any 2013
2.015.381,86
-62.964,25
37.634,31
44.160,00
2.034.211,92

Agraïments
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Jesuïtes Catalunya
Obra Social “la Caixa”
Generalitat de Catalunya:
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Salut
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