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Presentació

Presentar una memòria és presentar un conjunt d’esdeveniments i d’imatges que queden en la ment. 
Recordem allò que ha tingut major impacte en nosaltres i també allò que de tan quotidià es fa sempre 
present.

Quan presentem la memòria de l’Institut Borja de Bioètica-URL presentem la feina ben feta dels 
professionals que hi han contribuït, del personal de l’Institut, dels diversos col·laboradors i del Patronat 
de la Fundació. També presentem el suport i l’acolliment de les persones que s’han interessat i han 
participat en les diferents activitats i en les iniciatives promogudes per la nostra institució.

En definitiva, presentar una memòria es recollir agraïdament la dedicació i la il·lusió de moltes per-
sones per tal de difondre la bioètica i contribuir, amb la recerca en aquest àmbit, a un món més just i 
més humanitzat.

L’Institut segueix present en diverses institucions internacionals, en moltes de les quals hi és des 
del seu inici, i en algunes de les quals ha contribuït en la seva fundació, com és el cas de l’EACME (Eu-
ropean Association of Centres of Medical Ethics). En l’Assemblea d’aquest any, que em va resultar par-
ticularment interessant, vàrem treballar el tema de la fragilitat, la vulnerabilitat, i la participació social. 

L’any 2014 ha estat un any de canvi en la direcció de l’Institut Borja de Bioètica-URL.  La Sra. Núria 
Terribas, a qui agraïm la seva dedicació d’anys, va deixar l’IBB el mes de setembre. 

El Patronat nomenà nova directora general a la Dra. Montserrat Esquerda i Aresté.  Es va nomenar 
també a Helena Roig i Carrera com a directora adjunta de l’IBB.

Amb la nova direcció es vol reforçar el caire universitari i l’especialització en bioètica clínica de la 
nostra institució. 

La memòria d’allò viscut és impuls per al futur. Ens esperona la necessitat que tenen les nostres 
societats d’una reflexió, recerca i aportació des de la bioètica, i que s’expressa en la quantitat de de-
mandes rebudes en aquest sentit. Ens comprometem, amb il·lusió, a aportar el que som per contribuir 
a la millora de les nostres societats.

Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j.
Presidenta del Patronat
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L’Institut Borja de 
Bioètica-URL

L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ 
PRIVADA, és una entitat amb personalitat 
jurídica pròpia quins objectius són:

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

•  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.

•  Prestar un servei a la societat en general 
que, amb l’evolució de la ciència i els aven-
ços 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 dife-
rents àmbits d’actuació com són la recerca, 
la docència i formació continuada, l’assesso-
rament i cooperació amb institucions públi-
ques i privades i a través de tota la seva ac-
tivitat 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 2014 en tots 
aquests camps.

Qui som?

Composició del Patronat 2014

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

José Luis Fonseca, o.h.: Vocal 

Miguel Martín Rodrigo, o.h.:  Vocal

Natalia Alicia Pérez Neira: Vocal

Llorenç Puig i Puig, s.j.  
(Delegat dels Jesuïtes a Catalunya): Vocal

Joaquim Porcar i Alarcón: Vocal

Josep M. Ventura i Ferrero: Vocal

Joan Viñas i Salas: Vocal

Directora

Núria Terribas Sala  
(Directora fins setembre 2014)
Llicenciada en Dret. Directora del Màster uni-
versitari en bioètica de la Universitat Ramon 
Llull.

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 Rafael-
Germanes 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 que publica l’IBB.

• 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-
logia clínica. Màster en Desenvolupament 
Organitzacional Sanitari. Responsable de 
Comunicació Assistencial de l’Institut d’Es-
tudis de la Salut.
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• JORDI CRAVEN-BARTLE
Doctor en Medicina i Cirurgia. Director del 
Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-
lona.

• VICTÒRIA CUSÍ i SÁNCHEZ
Doctora en Medicina i Cirurgia. Coordina-
dora 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 Bioèti-
ca.

• SABEL GABALDÓN FRAILE
Metge Psiquiatra. Cap de Secció de Psiquia-
tria de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplu-
gues (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 Gui-
novarda de Piera, professor d’Escatologia 
a l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Lleida i coordinador del Grup de Lectura 
Obert de Filosofia (GLOF).

• CARMEN RODRIGO DE LARRUCEA
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenci-
ada 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 i BORRÀS
Doctora en Bioquímica. Llicenciada en Far-
màcia, 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 
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Recerca i 
Assessorament

RECERCA

Grup Interdisciplinari de Bioètica 
(GIB)

El Grup Interdisciplinari de Bioètica (GIB) de 
l’IBB, és un grup de recerca que estudia te-
mes actuals de bioètica des de la reflexió 
interdisciplinària i les aportacions que fan 
diversos membres i col·laboradors des de di-
ferents disciplines com la medicina, ciències 
de la salut, filosofia, teologia i dret.

Durant el 2014 el GIB ha continuat treballant 
en la temàtica Distribució de recursos escas-
sos en salut amb anàlisi ètic des del principi 
de justícia, però amb la visió multidisciplinària 
que dóna tenir en el grup economistes de la 
salut i professionals del camp clínic.

Beques

L’IBB convoca anualment beques d’inves-
tigació, dotades amb 4.000 euros cadas-
cuna, per tal d’impulsar la recerca en el 
camp de la bioètica principalment en l’àm-
bit clínic i assistencial. Aquest any es van 
atorgar a:

–  Fundació Campus Arnau d’Escala per l’Es-
tudi previ per a l’elaboració d’una guia dels 
aspectes ètics i jurídics en la recerca en ci-
ències humanes i socials i desenvolupat pel 
Dr. Joan Canimas Brugué, coordinador cien-
tífic de l’Observatori d’Ètica Aplicada, com a 
investigador principal, si bé en col·laboració 
amb altres professionals per cobrir diferents 
vessants de la temàtica.  

–  Caterina Masana Bofarull, pel treball Com 
volem morir quan van maldades? Entre 
la necessitat d’anticipar decisions, la ur-
gència d’improvisar-les i el desig del bon 
morir.

 

INTERNACIONAL

ECEN – European Clinical Ethics Network

Durant aquest any l’Institut ha continuat par-
ticipant a l’European Clinical Ethics Network 
(Xarxa Europea sobre Consulta Ètica) que ha 
mantingut les seves dues reunions anuals. La 
primera va tenir lloc el 23 d’abril de 2014, a la 
facultat de medicina de la Universitat Descar-
tes de París, coincidint amb el ICCEC (Interna-
tional Conference for Clinical Ethics Consulta-
tion), una conferència mundial on es tracten 
qüestions clíniques rellevants. 

 Des del grup directiu impulsor de l’ECEN, cre-
at fa un any, es va proposar algunes qües-
tions d’organització i de projecció d’aquesta 
Xarxa Europea. Una d’elles ha estat la deci-
sió de crear un Open Forum Day, una jornada 
d’estudi dins les reunions de l’ECEN, sigui 
invitant experts o altres persones de l‘àmbit 
clínic, donant resposta a la inquietud que té 
aquesta Xarxa d’impulsar i promoure el debat 
sobre consulta ètica a nivell europeu. 

Com a novetat s’ha acollit un nou membre, 
concretament de l’Aarhus University Hospi-
tal de Dinamarca, obrint així la participació 
d’aquest país a la Xarxa Europea. 

La jornada va concloure amb la presentació 
del tema Ètica de l’organització i el paper dels 
Comitès d’Ètica Assistencial per part dels 
membres de Suïssa i Noruega.

La segona trobada va ser el 1 d’octubre de 
2014, a Lille, on és va decidir la continuïtat 
del curs European Summer School on Clinical 
Ethics Consultation & Moral Deliberation que 
va tenir la seva primera edició el 2012 a les 
Dolomites.

ASSESSORAMENT

8 Comissions i comitès assessors, al-
guns d’ells de l’administració pública. 

• Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).
•  Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial 

d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
•  Comissió de Recerca en matèries de políti-

ca científica de la Universitat Ramon Llull.
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•  Societat Catalana de Bioètica de l’Acadè-
mia  de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears.

•  Consell editorial de la revista internacional 
Ethos. International Journal of Applied Et-
hics.

•  Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universi-
tat Ramon Llull (CER-URL).

•  Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari (CASOST). Ge-
neralitat de Catalunya.

•  Comitè Nacional de Bioètica (Andorra).

6 Convenis signats amb universitats o 
centres de recerca

•  Comitè d’Avaluació de Medicaments d’Uti-
lització Hospitalària (CAMUH), depenent de 
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recer-
ca Mèdiques (AATRM) del Servei Català de 
la Salut.

•  Conveni de col·laboració amb la Fundación 
Rioja Salud, a través del Centro de Investi-
gación Biomédica de La Rioja (CIBIR).

•  Conveni de col·laboració amb FEBiotec (Fe-
deración Española de Biotecnólogos).

•  Conveni de col·laboració amb la Universidad 
de Desarrollo (Santiago de Xile) - Centro de 
Bioética de la Facultad de Medicina per a 
impartir el Magíster Interuniversitario de 
Bioética.

•  Conveni de col·laboració amb la Universidad 
Ces (Colòmbia) per a la cooperació acadè-
mica i cultural en l’àmbit de la bioètica.

•  Conveni acadèmic de col·laboració docent 
amb la Facultat Ciències de la Salut (Blan-
querna-URL).

12 Comitès d’Ètica Assistencial i d’In-
vestigació Clínica, als que dóna suport i as-
sessorament.

•  CEA de Althaia, Xarxa Assistencial (Manre-
sa).

•  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 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).
•  CEIC de Clínica EUGIN.
•  Asociación Nacional de Comités de Ética de 

Investigación (ANCEI).
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Docència univer-
sitària i Formació 
continuada

CURSOS PROPIS

Els nostres cursos s’ofereixen en línia a tra-
vés 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) – Comis-
sió de Formació continuada del Sistema Naci-
onal de Salud.

Intensiu d’ètica i bones pràctiques clíni-
ques per a l’inici d’un estudi d’investiga-
ció (online)

L’objectiu primordial d’aquest curs és donar 
una formació bàsica als investigadors clínics 
en la metodologia dels diferents tipus de re-
cerca, especialment en l’aplicació de les Nor-
mes de Bona Pràctica Clínica. El curs intensiu 
es fa online i es troba a disposició permanent 
dels investigadors, que el podran fer segons 
disponibilitat i amb el temps de dedicació que 
necessitin a través del nostre campus docent.

Iniciació en bioètica

Cursos bàsics en bioètica 
que ofereixen una alterna-
tiva al Màster universitari 
en bioètica com a formació 
continuada de postgrau.

MàSTER UNIvERSITARI EN BIOÈTICA 
(biennal)

El Màster universitari en bi-
oètica (Primer Màster Oficial 
Europeu) ofereix una forma-
ció bàsica per a poder identi-
ficar, clarificar i resoldre els 
principals problemes que 
planteja la vida humana en 
l’assistència sanitària i la 
recerca des d’una perspec-
tiva ètica que permetrà als 
alumnes fer-ne una aplica-
ció directa en el seu àmbit 
professional.

Acte de graduació de la 8ª promoció del 
Màster universitari en bioètica de l’Insti-
tut Borja de Bioètica-URL

L’acte de graduació i lliurament de títols 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, acom-
panyat per Margarita Bofarull, rscj, presidenta 
del patronat de l’IBB i Núria Terribas, directo-
ra.

El Dr. Andreu  Segura, doctor en Medicina, es-
pecialista en Medicina Preventiva i Salut Pú-
blica, i, actualment, responsable de l’Oficina 
del pla interdepartamental de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya, va impartir la 
conferència Ètica de la Prevenció.

Van recollir el títol 18 alumnes, d’entre els 
51 titulats que es  van graduar en aquesta 
8ª promoció. Cal tenir en compte que bona 
part dels absents eren professionals de pa-
ïsos llatinoamericans als que la distància va 
fer impossible la seva assistència a l’acte 
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acadèmic de graduació. El perfil d’aquests 51 
titulats ha estat de diferents camps si bé ma-
joritàriament de l’àrea de la salut però tam-
bé professionals en actiu d’altres disciplines 
diverses com la biotecnologia, la psicologia, 
l’antropologia, la teologia, la filosofia o el dret 
que confirmen el caràcter multidisciplinari del 
Màster en Bioètica.

CURSOS A PETICIÓ D’ALTRES INSTITU-
CIONS

L’Institut Borja de Bioètica de la Universitat 
Ramon Llull ofereix formació en bioètica “a 
petició” d’institucions o centres sanitaris que 
ho sol·liciten per als seus professionals de la 
salut o de l’àmbit social.

Els cursos es dissenyen específicament per 
donar resposta a determinades propostes for-
matives com podria ser la fonamentació en 
bioètica clínica, les habilitats de comunicació 
amb el pacient, o el diàleg bioètic en els Co-
mitès d’Ètica Assistencial. I també sobre la 
metodologia dels diferents tipus de recerca 
especialment en l’aplicació de les Normes de 
Bona Pràctica Clínica.

6 Cursos de bioètica

•  FHAG semi-presencial (Granollers).
•  Federació ALLEM (Lleida).
•  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
•  Hospital Esperit Sant  (Barcelona): Curs de 

bioètica per als residents.
•  Hospital Esperit Sant (Barcelona): Curs de 

confidencialitat en l’àmbit clínic per als pro-
fessionals de l’hospital. Aquest curs s’im-
parteix online a través del campus docent 
de l’IBB.

•  Mutuam (Barcelona).

1 Curs Pedagogia de la Sexualitat

•  Escoles Fàsia (Barcelona).

CURSOS PER CONvENI AMB EL DEPAR-
TAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Taller de formació en ÈTICA DE LA INVESTIGA-
CIÓ CLÍNICA online (Per a membres de CEICs 
acreditats de Catalunya).

L’IBB posa a disposició dels professionals 
aquesta activitat formativa, molt centrada en 
l’anàlisi teòrico-pràctica dels criteris ètics que 
han de regir la revisió i dictamen dels proto-
cols d’assaigs clínics, partint del marc legal 
que estableix els requisits i criteris de la re-
cerca en l’àmbit de nous medicaments i pro-
ductes sanitaris.

CURSOS PER CONvENI AMB EL DEPAR-
TAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍ-
LIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

5 Cursos de Formació i suport en temes 
d’ètica aplicada en l’àmbit de Serveis So-
cials dins del projecte de cooperació entre el 
Departament de Benestar Social i Família i 
l’Institut Borja de Bioètica.

L’IBB té signat aquest conveni donant con-
tinuïtat a la col·laboració mantinguda des 
de l’any 2009 com a repte de futur. En els 
darrers anys s’està realitzant una important 
tasca a Catalunya per promoure l’ètica en les 
institucions dedicades a l’acció social.

FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB 
ALTRES INSTITUCIONS

8 Col·laboracions en altres postgraus, sessi-
ons docents en cursos, activitats formatives, 
sessions orientades a un públic especialitzat o 
al públic en general, i participació en seminaris.

•  Ha continuat la segona edició del progra-
ma del Magíster Interuniversitario de 
Bioética dins del marc de conveni de col-
laboració que manté l’Institut amb la Uni-
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versidad del Desarrollo (Santiago de 
Chile)–Centro de Bioética de la Facul-
tad de Medicina. L’Institut imparteix 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. 

•  Sessions docents al Màster universita-
ri en Atenció i Cures Pal·liatives ICO/
Uvic/UB en l’assignatura d’Ètica, sobre 
Eutanàsia i suïcidi medicament assistit.

•  Assignatures de “Legislació” (Grau en 
Infermeria) i “Salut pública i legislació” 
(Grau en Fisioteràpia) durant el curs aca-
dèmic 2013-2014. Facultat Ciències de la 
Salut (Blanquerna-URL) dins del conveni de 
col·laboració docent.

•  Sessions docents en la primera edició del 
Curs de Postgrau i d’Extensió Universi-
tària:  Atenció espiritual en els àmbits 
sanitari i social de l’EUI Sant Joan de Déu 
al Mòdul “Models i mètodes de l’atenció hu-
mana i espiritual en els sectors sanitari i 
social” sobre “Elements ètics de l’acompa-
nyament espiritual” i “Legislació aplicada a 
l’acompanyament espiritual”.

•  Docència en el Mòdul de Bioètica al Máster 
d’investigació clínica “Atención inte-
gral al paciente crítico y emergencias” 
de la Universitat de Barcelona.

•  Sessió sobre Reptes ètics i legals en repro-
ducció humana en el XIII Curs de Medici-
na Legal i Forense per a Juristes orga-
nitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona.

•  Temes d’actualització bioètica entorn l’avor-
tament, l’eutanàsia i d’altres. Formació Per-

manent de la Delegació de Pastoral de la 
Congregació dels Fills de la Sagrada Famí-
lia.

•  Jornada de l’Institut Borja de Bioètica 
“L’atenció a la cronicitat: model de bona 
pràctica”. Universitat d’Estiu Ramon 
Llull.

Novament l’Institut Borja de Bioètica va orga-
nitzar una jornada en el marc de la Universitat 
d’Estiu Ramon Llull. 

Aquest any es va abordar el tema de l’Atenció 
a la cronicitat com a model de bona pràctica.  
L’atenció als pacients crònics, una realitat que 
va en augment, comporta canvis importants 
en l’actual model de gestió del nostre siste-
ma de salut. La participació de professionals 
sanitaris i cuidadors, des de l’expertesa i la 
reflexió, va ajudar a prendre consciència dels 
valors que hauria de sustentar un nou model 
d’atenció al pacient crònic, entre l’autonomia 
i la corresponsabilitat, i el tipus de formació 
que es requereix per donar una atenció inte-
gral a les necessitats de la persona.

Jornada IBB-UeRL
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Saló Futura. El Saló dels Màsters i 
Postgraus

L’Institut Borja de Bioètica, com a entitat uni-
versitària federada de la Universitat Ramon 
Llull, està present cada any a l’estand de la 
URL per tal de difondre la seva oferta forma-
tiva.
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Jornades i 
Conferències
 
•  DECISIONS AL FINAL DE LA VIDA: VOLUN-

TATS ANTICIPADES. Aula d’Extensió Univer-
sitària de Sabadell per a la Gent Gran. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

•  ASPECTES ÈTICS I CULTURALS DE L’ATEN-
CIÓ AL FINAL DE LA VIDA. Jornada sobre 
atenció a les necessitats essencials de per-
sones amb malalties avançades: espiritua-
litat, dignitat, afecte, autonomia i esperan-
ça. Càtedra de Cures Pal·liatives Uvic/ICO/
CCOMS Obra Social “la Caixa”.

•  DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES. 
Aula d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM). Universitat Pompeu Fabra.

L’Institut dòna a coneixer les voluntats anti-
cipades en la seva activitat formativa i de di-
vulgació

•  LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBA-
RÀS (IVE): UN COP D’ULL A LA REALITAT 
ACTUAL. Taula rodona. Dia Internacional de 
la Dona. Ajuntament de Sant Joan de Vila-
torrada.

•  ETHOS PROFESSIONAL I CORPORATIU: LA 
QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS DES DE 
L’ÈTICA DE LES VIRTUTS. DIXIT Vic.

•  LLEI DE DEPENDÈNCIA I RECURSOS LIMI-
TATS: UN REPTE PER A L’ÈTICA EN SERVEIS 
SOCIALS. XVI Jornadas de Bioética San 
Juan de Dios “Sociedad Justa, Sociedad In-
clusiva: Principio de Justicia”. Centro Asis-
tencial San Juan de Dios de Málaga.

L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - URL 
vA PRESENTAR LA JORNADA “MEMO-
RIAL FRANCESC ABEL”

L’Institut Borja de Bioètica-URL va presentar 
la Jornada Memorial Francesc Abel sobre 
“Equitat i distribució de recursos limitats 
en salut” en honor del que va ser el seu pre-
sident i fundador, Dr. Francesc Abel i Fabre, 
s.j. 

La presentació de l’acte va anar a càrrec de 
la Gna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta 
del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica i 
el Dr. Jordi Craven-Bartle, que va introduir la 
temàtica de la jornada i el context de la matei-
xa, i va presentar també al ponent Dr. Angel 
Puyol, professor titular de Filosofia de la UAB, 
en la seva conferència magistral “Teories de 
la justícia en salut” sobre els arguments ètics 
i filosòfics al voltant del principi de justícia en 
salut.

A continuació, va tenir lloc la primera de les 
taules rodones amb el títol “visió des de les 
politiques sanitàries i de gestió” que va 
oferir les intervencions dels ponents, Vicen-
te Ortun, professor titular del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat Pom-
peu Fabra e investigador principal del CRESS, 
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que va fer una reflexió des dels criteris econò-
mics en la gestió d’un model que hem de fer 
sostenible per mantenir-ne l’essència; Manel 
Jovells, gerent d’Althaia, va explicar les dificul-
tats d’implementar en la gestió hospitalària 
les mesures de limitació de recursos, bus-
cant l’eficiència sense desatendre la vocació 
de servei públic. Finalment, Roser Fernández, 
secretària general del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, va exposar els 
criteris que regeixen les polítiques públiques 
sanitàries en un context de revisió i reordena-
ció del sistema sanitari.

La segona taula, sota el títol “visió des de 
l’àmbit clínic i ciutadà”, la varen compartir 
Andreu Segura, professor associat de Salut 
Pública de la UPF, que va parlar de la necessi-
tat de revisar també el model de salut pública 
però des de criteris ètics de justícia i equitat, 
i avaluar-ne la seva repercussió en el ciutadà; 
Virtudes Pacheco, Cap d’atenció a l’usuari de 
l’Hospital de Sant Pau, que va aprofundir des 
de la vivència dels usuaris en el context de 
limitació de recursos i la seva implicació en 
un ús responsable del sistema; i Emilia Arrig-
hi, assessora del Foro Español de Pacientes 
i Investigadora de l’Institut Global de la Salut 
Pública UIC, va fer un anàlisi del context des 
dels col·lectius de pacients i usuaris, impli-
cats i protagonistes també dels canvis.

Finalment la jornada es va completar amb un 
viu debat que va cloure l’acte.

•  ETHOS PROFESSIONAL I CORPORATIU: LA 
QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS DES DE 
L’ÈTICA DE LES VIRTUTS. DIXIT Lleida.

•  CONFLICTES ÈTICS EN EL 
TRASPLANTAMENT D’ÒR-
GANS SÒLIDS. 14º edició 
del Aula de Trasplantes de 
Órganos Sólidos (ATOS) 
“Límits actuals en la in-
clusió de pacients per a 
trasplantament d’òrgans 
sòlids”.

•  VOLUNTATS ANTICIPADES. Comitè d’Ètica 
d’Intervenció Social d’ABD (CEISA).

•  FONAMENTS ÈTICS I JURÍDICS DE LES ME-
SURES DE SEGURETAT EN L’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA. VI Jornada de Reflexió Bioètica 
“L’ús de mesures restrictives en l’assistèn-
cia sanitària: entre la llibertat i la seguretat”.

•  COMPARTIR PER AVANÇAR. 2ª Jornada del 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

“La bioètica aplicada a la medicina obliga a 
donar una atenció de qualitat” (Dr. Jordi Cra-
ven-Bartle, Cap d’Oncologia Radioteràpica de 
l’Hospital de Sant Pau i membre de l’IBB).

•  ÈTICA UTILITARISTA. Taula rodona Análisis 
ético: Tres métodos. V. Jornadas de Aspec-
to Éticos de la Investigación Biomédica. Ins-
tituto de Salud Carlos III.

•  EL TESTAMENT VITAL. Associació de suport als 
afectats de cardiopaties congènites (ASACC).

•  I CONGRESO ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMI-
TÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (ANCEI). 

Aquesta Associació va 
néixer d’una necessitat 
expressada per molts 
dels professionals que 
formen part dels diver-
sos Comitès d’Ètica de 
la Investigació (CEICs) 
existents al nostre país 
i amb la vocació de ser 
l’associació que repre-

senti els CEICs davant els organismes i ins-
titucions de les administracions públiques i 
organitzacions internacionals.

El programa d’aquest primer Congrés cons-
tava de tres grans blocs que englobaven la 
situació actual, casos pràctics per a l’apre-
nentatge i els seus problemes ètics.

El nostre col·laborador, Dr. Pau Ferrer, va 
formar part del seu Comitè Organitzador i 
va participar activament en l’organització 
del Congrés.

Els col·laboradors de l’IBB, Ester Busquets i Pau Ferrer, 
amb Lydia Feito i Javier de la Torre a la taula rodona 
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INTERNACIONAL

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA. 
Tema central: La responsabilidad del cuidado 
en el tratamiento médico.

Centro de bioética. 
Facultad de Medicina 
Clínica Alemana. Uni-
versidad del Desarro-
llo (Santiago de Chile). 
Institut Borja de Bioèti-
ca-URL.

La Dra. Begoña Román, 
doctora en filosofia i 
membre col·laborador 
de l’IBB, va impartir les 
conferències “Cura in-

tegral. Aspectes ètics i filosòfics” i “Ètica de 
la responsabilitat”. Núria Terribas, directora 
de l’IBB-URL, va impartir les ponències “Un 
model de prevenció i atenció a la cronicitat” i 
“Llei de dependència a Espanya”.

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I JOR-
NADES

NACIONAL

•  Jornada 50è Aniversari Fundació Vidal i Bar-
raquer “El model biopsicosial: reptes i opor-
tunitats. Debat sobre el model, propostes i 
revisió d’experiències que han reeixit”.

•  X Jornada de Cooperació Índia. Universitat 
Ramon Llull.

•  Presentació dels premis: “Ètica i ciència”. 
Fundació Víctor Grífols i Lucas.

•  IX Encuentro de Comités de Ética de las Uni-
versidades públicas y Organismos públicos 
de Investigación. RCE-Red de Comités de Éti-
ca de Universidades Públicas y Organismos 
Públicos de Investigación. Comissió de Bio-
ètica de la Universitat de Barcelona (CBUC).

•  I Jornada Transversal d’Atenció a la Croni-
citat “Què necessito? Què oferim?”. Unió 
Catalana d’Hospitals (UCH).

•  XXVIII Seminario Interdisciplinar “Bioética 
y Ancianidad en una sociedad en cambio”. 
Cátedra de Bioética de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas.

•  Jornada “Trenta anys de tècniques de repro-
ducció assistida”. Fundació Víctor Grífols i 
Lucas.

•  Cicle de conferències Josep Egozcue “Ètica 
i altruisme”. Fundació Víctor Grífols i Lucas.

•  Ethics of Compensated Plasma Donation. 
Multidisciplinary roundtable meeting. Fun-
dació Víctor Grífols i Lucas.

•  Forum on Brain Health and neuroresto-
ration. CIBER-BBN Biomedical Research 
Networking Center.

•  Acte inaugural del curs acadèmic 2014-
2015. Universitat Ramon Llull.

•  Conferència “Raíces de la moralidad: ¿evo-
lución, cultura, religión?. Fundación Víctor 
Grífols i Lucas.

•  III Jornada CEA PSSJD. “Entorn la futilitat: 
limitar o adequar els tractaments”. Comi-
tè Ètica Assistencial del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu.

•  XI Congrés AMIFE. Asociación de Medicina 
de la Industria Farmacéutica.

INTERNACIONAL

•  ORDINARY GENERAL MEETING OF EUREC. 
European Network for Research Ethics Com-
mittees (EUREC).

La reunió convocada per l’EUREC (Associa-
ció Europea de Comitès Ètics de Recerca) 
va tenir lloc a l’Acadèmia de Ciències i Hu-
manitats de Brandemburg, a Berlín, el 12 de 
febrer de 2014 i va a ser destinada a l’anàli-
si del nou reglament sobre els assaigs clí-
nics amb medicaments de la Unió Europea 
en període de debat al parlament europeu.  

Es van comentar les possibles esmenes 
al reglament que poc temps després van 
veure la llum com a “Reglamento (UE) No 
536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de abril de 2014”. Principal-
ment es va analitzar l’efecte que podria te-
nir sobre la estructura dels actuals comitès 
segons el país europeu considerat i es van 
enviar a la Comissió Europea les propostes 
d’esmena.  També es van discutir les carac-
terístiques d’un futur nou portal europeu 
per als assaigs clínics.  

Les activitats d’EUREC formen part del pro-
grama de la Comissió Europea WP7 per 
sostenir la xarxa EURECNET, que manté la 
comunicació entre tots els Comitès d’Ètica 
de la Recerca clínica d’Europa. L’Institut 
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Borja de Bioètica, a través de l’ANCEI i de 
l’EFGCP, participa en les activitats d’EUREC 
i d’EURECNET.

•  2014 EACME ANNUAL CONFERENCE. 
“Frailty, vulnerability 
and social participati-
on”. Ethical, social and 
political challenges for 
an inclusive society”. 
Center for Medical Et-
hics. Catholic Univer-
sity of Lille. European 
Association of Centres 
of Medical Ethics (EAC-
ME).

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 for-
ma part del comitè de direcció i participa 
regularment en la seva reunió anual.
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Publicacions

•  Grup de Treball sobre la Qualitat en els Co-
mitès d’Ètica Assistencial (participa Joan 
Bertran, Bernabé Robles,) et al. La qua-
litat en els comitès d’ètica assistencial. 
Butlletí del Comitè de Bioètica Catalunya. 
2014;(12). 

•  Bertran Muñoz J. Respectar l’autono-
mia en la cronicitat. Bioètica & Debat. 
2014;20(71):8-12. 

•  Busquets i Alibés E. Bèlgica: l’eutanàsia 
entre presoners a debat. Bioètica & Debat. 
2014;20(73):19-20. 

•  Busquets i Alibés E. Més enllà dels límits: 
créixer personalment i professional. Ann 
Med [Internet]. 2014;971(1):20–2. Dispo-
nible en: http://www.acmcb.es/files/499-
247-FITXER/roda2.pdf

•  Cusí V. Biobancs: aspectes ètics. Butlletí de 
Bioètica. 2014;(13). 

•  Ferrer Salvans P. Com afrontar l’ebola, pers-
pectives de tractament. Bioètica & Debat. 
2014;20(73):9-14. 

•  Ferrer Salvans, Pau. Comentaris a la dar-
rera declaració d’Hèlsinki, emesa l’octu-
bre del 2013. Butlletí de Bioètica. 2014 
(12).

•  Hernández González A, Rodríguez Núñez 
A, Cambra Lasaosa FJ, Quintero Otero S, 
Ramil Fraga C, García Palacios MV, et al. 
Conocimientos sobre ética asistencial de 
los residentes de pediatría [Internet]. Ana-
les de pediatría. 2014 [consultado 2014 
Apr 10]. p. 12–4. Disponible en: http://
apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_
f=10&pident_articulo=90267480&pident_
usuario=0&pcontactid=&pident_revista=37
&ty=0&accion=L&origen=zonadelectura&w
eb=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=37v80n
02a90267480pdf001.pdf

•  Institut Borja de Bioètica. Cas pràctic: prohi-
bició per risc de caigudes. Bioètica & Debat. 
2014;20(72):22-3. 

•  Institut Borja de Bioètica. L’ètica en la croni-
citat. Bioètica & Debat. 2014;20(71):2. 

•  Institut Borja de Bioètica. Agraïment a un 
lideratge intens i apassionat. Bioètica & De-
bat. 2014;20(72):2. 

•  Institut Borja de Bioètica. Presència i ab-
sència de l’ebola. Bioètica & Debat. 
2014;20(73):2. 

•  Nogués i Carulla RM. Cervell, espiritu-
alitats i neuroètica. Bioètica & Debat. 
2014;20(72):3-7. 

•  Ordi i Fernàndez J. Mirades filosòfiques so-
bre la persona. Tesis paradoxals. Bioètica & 
Debat. 2014;20(71):3-7.

•  Ramos Pozón S, Román Maestre B. Las vo-
luntades anticipadas en pacientes con es-
quizofrenia: un instrumento para potenciar 
la autonomía. Revista de la Asociación Es-
pañola Neuropsiquiatría. 2014;34(121):21–
35. 

•  Román Maestre B. Sobre perdón y reconci-
liación: algunas reflexiones desde la ética 
[Internet]. Temas de psicoanálisis. 2014 
[consultado 2014 Feb 4]. p. 1–14. Dispo-
nible en: http://www.temasdepsicoanali-
sis.org/wp-content/uploads/2014/01/
BEGOÑA -ROMÁN.SOBRE -PERDÓN-Y -
RECONCILIACIÓN.-ALGUNAS-REFLEXIONES-
DESDE-LA-ÉTICA.pdf

•  Sandiumenge A, Bodi M, Terribas i Sala N, 
Masnou N, Oliver E. Curso de fundamentos 
de la limitación de tratamiento de soporte 
vital, el proceso de donación y la donación 
en asistolia controlada. Tarragona: Funda-
ción Mutua Madrileña; IISPV, HJ23; OCATT; 
Magnore; 2014. 

•  Terribas i Sala N. Ètica i salut, un binomi 
indispensable: Continguts del Cercle per al 
Coneixement [Internet]. Cercle del coneixe-
ment. 2014 [consultado 2014 Apr 2]. Dis-
ponible en: http://www.cperc.net/contin-
guts/article.php?llengua=ca&idvar=650

•  Terribas i Sala N, Fundació Vila Casas. VIH/
SIDA. Epidemiología y prevención. Opinión 
Quiral [Internet]. 2013;34(1):1–4. Disponi-
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ble en: http://www.fundaciovilacasas.com/
es/salud-opinion-quiral/opinion-quiral-num-
341-epidemiologia-y-prevencion-del-vih/
sida/_pub:64/

REvISTA

Les revistes publicades i distribuïdes han es-
tat els núms. 71, 72 i 73, en català i castellà. 

Enguany s’ha treballat per difondre la nostra 
revista Bioètica & debat en diferents reposi-
toris de revistes científiques tant de Catalu-
nya com d’Espanya, i s’ha introduït tots els 
articles de la revista tant en català (http://
raco.cat/index.php/BioeticaDebat) com en 
castellà (http://raco.cat/index.php/Bioeti-
caDebat_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?dire
ctorio=dulcinea&letra=B&campo=&texto=%2
5%25%25&ini=12&rgs=6

Aquí en teniu els sumaris:

Núm. 71 (gener-abril 2014)
L’ètica en la cronicitat 

Editorial: L’ètica en la 
cronicitat 
Mirades filosòfiques 
sobre la persona. Te-
sis paradoxals (Joan 
Ordi Fernández) 
Respectar l’autono-
mia en la cronicitat 
(Joan Bertran Muñoz) 
Voluntats Anticipades 
versus Planificació 
Anticipada de Decisions Sanitàries (Pilar 
Loncán Vidal) 
Reflexió ètica sobre la reforma estructural de 
l’atenció a la dependència (Francesc José María) 
Cas pràctic: Intervenció de cataractes en si-
tuació de fi de vida (CEA Hospital Sant Joan 
de Déu Martorell) 
Biblioteca: Bioètica narrativa (David Curbelo 
Pérez) 
Cine: 8 segons. Dallas Buyers Club (Tomás 
Domingo Moratalla) 
Agenda d’activitats

Núm. 72 (maig-agost 2014) 
Cervell, espiritualitats i neuroètica

Editorial: Agraïment a 
un lideratge intens i 
apassionat 
Cervell, espiritualitats 
i neuroètica (Ramon 
M. Nogués)  
Bioètica clínica narra-
tiva: dels fonaments 
a la pràctica (Juan 
Alberto Lecaros) 
Reflexions ètiques so-
bre la donació en pa-
rada circulatòria controlada (Eva Oliver Juan, 
Carmen Benito Sevillano, Salvador Gil-Vernet) 
Alimentació al final de la vida: un dilema ètic 
(Cintia Pinho-Reis, Patrícia Coelho) 
Cas pràctic: Prohibició per risc de caigudes 
(Institut Borja de Bioètica) 
Biblioteca: Diàlegs i contrapunts bioètics 
(Leo Pessini) 
Cine: Sensibilitat ètica. L’experiment Tuske-
gee (Tomás Domingo Moratalla) 
Agenda d’activitats

Núm. 73 (setembre-desembre 2014)
Cara a cara amb l’ebola

Editorial: Presència i 
absència de l’ebola
Cara a cara amb 
l’ebola (Victòria Fu-
madó)
Com afrontar l’ebola, 
perspectives de trac-
tament (Pau Ferrer 
Salvans)
Declaració d’Hèlsinki 
de l’AMM. Principis 
ètics per a les investi-
gacions mèdiques amb éssers humans 2013 
(World Medical Association) 
Bèlgica: l’eutanàsia entre presoners a debat 
(Ester Busquets i Alibés) 
Cas pràctic: Rebuig a les proves diagnòsti-
ques (CEA Consorci Hospitalari de Vic) 
Biblioteca: El mal i la consciència moral 
(Francesc Borrell Carrió) 
Cine: Posar-ne en situació. Esclat (Tomás 
Domingo Moratalla) 
Agenda d’activitats
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Comunicació
Corporativa

COMUNICACIÓ EN LÍNIA

Des del departament de Comunicació Corpo-
rativa es treballa amb la finalitat de divulgar 
el coneixement i la recerca de la bioètica i 
també les activitats pròpies de l’Institut, al-
hora que potenciant la seva presència a les 
xarxes socials garantint els seus objectius 
fundacionals amb cura de la seva imatge di-
gital. De forma destacada a través dels seus 
llocs webs:

WEB 

El departament de Comunicació gestiona tots 
els continguts que es publiquen a la web ins-
titucional (www.ibbioetica.org ). És la nostra 
eina de presentació i projecció externa i recull 
tota  la informació d’interès. Hem publicat 11 
notícies i 83 actes d’agenda.

17.898 ha estat el màxim de visites 
que ha rebut el web de l’IBB, durant el mes de 
febrer de 2014, el que representa un 12,26 % 
del total de visites l’any, mentre que el mínim 
de visites ha estat de 8.853 durant el mes 
d’agost.

12.164 mitjana de visites mensuals 
el que representa un increment del 43,56% 
respecte l’any anterior. 

145.969 el total de visites durant 
l’any.

PORTAL DE BIOÈTICA

Des de la biblioteca es gestiona la informació 
que s’afegeix diàriament al portal Bioètica & 
Debat (www.bioetica-debat.org). Enguany s’ha 
introduït 205 articles, 26 enllaços a entitats i 
recursos, 620 llibres i 1447 recursos d’Open 
Accés permetent als usuaris l’accés a una 
àmplia informació sobre bioètica en un portal 
especialitzat i professional.

35.226 ha estat el màxim de visites 
que ha rebut el portal durant el mes de juny 
de 2014, el que representa un 11,26% de vi-
sites anuals, mentre que el mínim de visites 
ha estat de 16.758 el mes d’agost.

26.056 mitjana de visites mensuals, 
el que representa un 56,48% respecte l’any 
anterior.

312.683 el total de visites durant 
l’any,

EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

És la nostra publicació corporativa digital i es 
distribueix mensualment a prop de 30.000 
usuaris. 

XARXES SOCIALS

La gestió de la comunicació a través de les 
xarxes socials de l’Institut Borja de Bioètica-
URL es consolida augmentant significativa-
ment el nombre de seguidors al llarg de l’any 
2014. Així l’Institut gestiona 2 comptes a Twit-
ter i disposa de 2 pàgines oficials a Facebook:

@IBBioetica
Institut Borja de Bioètica–URL 
(que gestiona Comunicació): 
https://twitter.com/IBBioetica

@BibliotecaIBB
Biblioteca (que gestiona Biblioteca): 
https://twitter.com/BibliotecaIBB

Facebook.com/
InstitutBorjadeBioetica

Facebook.com/
BibliotecaIBB 

L’Institut Borja de Bioètica també disposa 
de canal a Youtube (https://www.youtube.
com/channel/UCSLzqWhwVJr0obBQ7J7i-
AKA) i compte a Vimeo (http://vimeo.
com/57445892).
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RECULL DE PREMSA

La nostra presència als mitjans de comu-
nicació

•  La revista Informa-
ción y Noticias (IN)  
de la Orden Hospi-
talaria San Juan de 
Dios va publicar el 
reportatge sobre 
la nova proposta 
formativa de l’IBB 
d’Ètica i Bones 
Pràctiques Clíni-
ques. 

•  8tv. El programa “8 al dia” amb Josep Cuní. 
Debat “Avortament: un debat impossible” 
en el que va participar Ester Busquets, 
membre col·laborador de l’IBB. 24-2-2014.

•  XVI Jornadas de Bioética en Málaga. Parti-
cipació de l’IBB i entrevista Núria Terribas.

•  El diari Regió 7. Debat sobre la nova llei de 
l’avortament. Opina Núria Terribas.

 
  
 

•  El setmanari Diario 
Médico va recollir 
la nostra Jornada 
“Memorial Fran-
cesc Abel” sobre 
equitat i distribució 
de recursos limi-
tats en salut sota 
el títol “Urge revi-
sar la cartera de 
Servicios del SNS”. 

               

•  La Vanguardia va publicar sobre El Consell 
Assessor en Sanitat. Grup de treball de Bioè-
tica i professionals, en el que hi participem.

  
 

•  TV3. Programa 30 minuts: Avortament, dret 
a decidir. L’Institut va manifestar la seva 
opinió. 27-4-2014

L’avantprojecte de la nova llei de l’avorta-
ment va encendre la societat civil. Va ser la 
tercera regulació des de la transició demo-
cràtica.

•  Diario Médico. Article d’opinió Núria Terri-
bas sobre els CEAS.

IN, gener-febrer de 2014

Revista SAN JUAN DE DIOS, març-abril de 2014

Regió 7, 6 de març de 2014

Diario Médico, 

7/13 d’abril de 2014

La Vanguardia, 16 d’abril de 2014

Diario Médico, 8-14 de setembre de 2014
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•  Gaceta Médica, en la seva edición catalana, 
i EsTuSanidad es varen fer ressò de la II Jor-
nada del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya (CCPC)  on va fer la conferencia 
inaugural el Dr. Jordi Craven-Bartle, membre 
de l’IBB.

•  Diario Médico va 
publicar el nomena-
ment de la nova di-
recció de l’Institut 
Borja de Bioètica: 
Montserrat Esquer-
da, directora gene-
ral, i Helena Roig, 
directora adjunta.

Gaceta Médica, 27 d’octubre de 2014 i EsTuSanidad, 21 
d’octubre de 2014

Diario Médico, 22/28 de desembre de 2014
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Biblioteca i Centre
de Documentació

La Biblioteca, especialitzada en bioètica i 
matèries relacionades, forma part de la xar-
xa 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 Ser-
veis Universitaris de Catalunya (CSUC), i del 
Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Universi-
tàries (REBIUN) de la Conferència de Rectors 
Espanyols (CRUE). La col·laboració compor-
ta treballar cooperativament en xarxa amb 
grans avantatges com catalogar de manera 
compartida, disposar de més recursos d’in-
formació, accedir a través del Servei d’Ob-
tenció de Documents a més recursos elec-
trònics, 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 bi-
oètica, ha estat seleccionat acuradament al 
llarg dels anys, a través de criteris com índex 
d’impacte o les seves aportacions a la ma-
tèria, ja sigui a través de la subscripció indi-
vidual, amb uns 200 títols, com a través de 
la subscripció conjunta des de la URL, amb 
més de 1500 títols. L’hemeroteca ofereix una 
sèrie de títols amb un gran abast temàtic mul-
tidisciplinari, 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.

El nostre centre especialitzat i universitari, 
facilita l’accés a bases de dades especialit-
zades i multidisciplinàries, obres de referèn-
cia bàsiques, i a tot tipus de recursos, tant 
d’accés lliure com de pagament. Els nostres 
usuaris són des d’alumnes de secundària, 
batxillerat i universitaris, fins a professionals 
de renom en l’àmbit de la bioètica, tant de 
l’Estat espanyol com d’Amèrica Llatina. Tam-
bé hem assessorat als alumnes del Màster 
universitari en bioètica pels seus treballs de 
fi de màster.

La Biblioteca ofereix els serveis bàsics de 
qualsevol biblioteca, com són el préstec do-
miciliari amb les condicions marcades des de 
la URL, el préstec interbibliotecari amb biblio-
teques 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 especialitza-
des, ajuda en la elaboració de bibliografies 
amb diferents eines com Mendeley, assesso-
rament en temes de publicacions científiques.

També està present a les xarxes socials com 
Facebook (https://www.facebook.com/Bibli-
otecaIBB) i Twitter (https://twitter.com/Bibli-
otecaIBB), i a Google + (bibliotecabioetica@
gmail.com), 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 l’etiqueta-
dor Delicious (https://delicious.com/Bibliote-
caIBB). A més hem començat a aparèixer a 
llistats com el Wiki Sanidad per la importàn-
cia 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 cone-
gut com C17, on les peticions rebudes ens 
posicionen com a centre de referència en el 
camp de la bioètica en aquest catàleg, rebent 
peticions de tot l’Estat Espanyol.

Es consolida la producció científica del perso-
nal i col·laboradors de l’Institut a RECERCAT 
(Dipòsit de la Recerca de Catalunya) http://
www.recercat.net/handle/2072/184005.
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Monografies incorporades a la biblioteca durant l’any 2014: 191 llibres.
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Dades 
Econòmiques
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, a 31-12-2014

 

 
 

 
 

INGRESSOS

Ingressos 
extraordinaris

0,00
Ingressos 
inmovilitzat

4.440,00

Ajudes 
financeres 
privades
68.191,50

Ajudes 
institucionals 

públiques
81.225,00

Venda 
publicacions 

pròpies
7.944,16

Activitats docents
131.987,45

Donatius 
particulars

0,00
Ingressos 
financers
97.380,63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES

Despeses 
generals
52.738,59

Publicacions 
pròpies
6.993,57

Centre de 
documentació i 

Biblioteca
25.670,71

Salaris + 
Seguretat Social

207.942,55

Despeses per 
docència i 

recerca
91.339,36

Diverses i 
Extraordinàries

10.957,48

Impostos i 
amortitzacions

17.835,61
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BALANÇ DE SITUACIÓ, a 31/12/2014
(Expressat en euros)

ACTIU Any 2014	

Immobilitzat 86.616,18 
Immobilitzat financer 1.654.394,71
Actiu circulant 

Existències 11.900,00
Deutors  151.298,80
Tresoreria 53.208,76
Despeses anticipades 0,00

TOTAL ACTIU: 1.958.717,26
 

 

PASSIU Any 2013
Fons propis 1.952.417,61
Resultats -49.827,82
Creditors 24.387,47
Ing.Anticipats 31.740,00

TOTAL PASSIU: 1.958.717,26

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

* Els comptes de l’IBB corresponents l’any 2014 han estat objecte d’auditoria externa




