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Graciano González R. Arnaiz. Bioética. 

a ética de la vida digna. Madrid: Tecnos; 

L’obra de Graciano González és un 

text acadèmic, rigorós i analític sobre 

-

introducció a la temàtica, sinó que és 

-

-

lar un discurs original i una excel·lent 

Aquesta obra fa una revisió crítica 

-

acadèmica i que està enfocada a un 

-

tions de fonamentació bioètica.

A l’inici del llibre s’aborda el marc so-

-

-

-

ció del discurs de la bioètica. 

central, Graciano González vol asso-

ciar aquest sentit global de la bioè-

-

ser humà i de la seva qualitat de vida. 

-

bal, no cenyida exclusivament a qües-

les noves tecnologies estan tenint en 

raó, González reivindica que l’ètica 

-

sabilitat, ja que ha d’avaluar crítica-

-

tecnologies i nanotecnologies), o sigui, 

-

). Per tant, González no se 

global que serveixi com a orientació a 

Així, és assenyat sostenir que en el 

responsabilitat èti-

ca faci al·lusió a l’ésser humà i a la 

seva dignitat, ja que és a aquest a qui 

van dirigides les tecnologies. Aquesta 

-

-

-

sagració d’un desig. De manera que bé 

viure d’una manera digna». Per tant, 

-

ment de vida digna, és l’objectiu que 

-

cerca d’una vida digna és aquest en-

-

títol del llibre, D’ètica aplicada a ètica 

de la vida digna -

-

-

-

ment a les qüestions biosanitàries, sinó 

-

bre una vida digna de ser viscuda.

.

E s tracta que 
la tasca de la 
bioètica no 

a les qüestions 
biosanitàries, sinó que 

general que tracti 
sobre la vida de les 
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