
l’eutanàsia: 
ben viure, ben morir

24, 25 març 2021    -   16.00 -18.00H 

J O R N A D A  A C A D È M I c a  o n l i n e

edusantpacia.cat
INSCRIPCIONS:



24 de març, dimecres

16:00 - Obertura de la sessió acadèmica 
Margarida Bofarull, presidenta de l’Institut Borja de Bioètica-URL, i Armand Puig i 

Tàrrech, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià

16:10 - Presentació general del tema: preguntes i qüestionaments
Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya

16:30 - Terminologia: conceptes i sentits
Maria Nabal, metgessa de l’Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)

16:50 - L’acompanyament del ben morir
Montserrat Esquerda, directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL

17:10 - Reflexions mèdiques i sanitàries
Joan Viñas, rector emèrit de la Universitat de Lleida i president emèrit de la 

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

17:30 - Torn obert de preguntes per streaming 
(modera: Carles Llinàs)

25 de març, dijous

16:00 - Obertura de la sessió acadèmica 
Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya

16:10 - La llei espanyola de regulació de l’eutanàsia. Aspectes legals 
Javier de la Torre, Professor de Teologia Moral i Bioètica (Universitat Pontifícia de 

Comillas, Madrid)

16:30 - L’eutanàsia i les cures pal·liatives 
Joan Bertran, Metge de l’hospital de sant Rafael (Barcelona).

16:50 - L’eutanàsia i la dignitat de la persona humana
Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos-URL i professor de la Facultat de 

Filosofia de Catalunya

17:10 - L’eutanàsia i el sentit de la vida i de la mort
Margarida Bofarull, presidenta de l’Institut Borja de Bioètica-URL i professora de la Facultat 

de Teologia de Catalunya

17:30 - Torn obert de preguntes per streaming 
(modera: Joan Torra)

17:55 - Cloenda de la sessió acadèmica
Armand Puig i Tàrrech, rector de l’AUSP



INSCRIPCIONS

EDUSANTPACIA.CAT

Amb la inscripció, s’enviarà un link per tal de seguir la jornada.
* La sessió acadèmica serà en format online (streaming)

PREUS

20€ - Preu general
15€ - Professors i alumnes universitaris

0€ - Professors i alumnes universitaris AUSP i IBB

* Els qui ho sol·licitin, rebran un certificat d'assistència. 

** Per als alumnes de la Facultat de Teologia, 
l'assistència computa com a quatre sessions del programa 

"La Quarta Hora de dimecres"  


