
CIÈNCIA I ENVELLIMENT 
QUART CICLE DE CONFERÈNCIES

7 d’abril de 2010

DEL DRET AL DEURE
DE VIDA I MORT DIGNES

Aquesta nova edició de les trobades sobre «Cièn-
cia i envelliment» que la Residència d’Investiga-
dors CSIC - Generalitat de Catalunya i FATEC 
organitzen vol inscriure’s en la dinàmica de canvi 
que es desenvolupa en la nostra societat, la qual 
comporta, cada cop més, refl exionar sobre temà-
tiques que, per complexes que siguin, necessiten 
coneixement i ref lexió. Per aquesta raó, aquest 
cicle s’estructura, de fet, sota la divisa de la R+D+I: 
recerca, desenvolupament i innovació són clau per 
a la transformació social des de la pròpia societat.

«Del dret al deure de vida i mort dignes» res-
pon a aquest paràmetre: conèixer i refl exionar per 
tal d’obtenir dades i eines que permetin abordar 
de manera més inteŀligent i eficaç aquest tema 
tan delicat. La «mort digna», generalment, s’ha 
plantejat com un dret de l’individu i, tot i sent 
així, cal afegir-hi que, potser, a més d’un dret cal 
contemplar-la com el deure d’una societat que té 
cura dels seus individus fi ns al punt de vetllar per 
la seva dignitat fi ns i tot en aquest moment tan 
transcendental de la seva vida: la mort digna es-
devé així un signe de primer ordre d’una societat 
plenament democràtica en la qual la persona és el 
centre d’atenció prioritari. 
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Primera part

RECERCA I CIÈNCIA SOBRE LA VIDA
I LA MORT DIGNES

Construir la vida i la mort:
l’aportació antropològica

Dra. Maria Jesús Buxó (Antropòloga. Catedràtica 
d’Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona. 
Professora convidada de Cornell University of Ithaca, 
Nova York. Membre de l’Observatori de Bioètica i Dret)

Vers una teoria parcial de la mort
Dr. Salvador Giner (Sociòleg. Catedràtic de Socio-
logia de la Universitat de Barcelona. President de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. Professor i catedràtic a les Uni-
versitats de Reading, Lancaster i West London –Bru-
nel)

Primer debat
Debat i intervencions dels participants a la Jornada

✳ Coff ee break

Segona part

VIDA I MORT DIGNES
Dra. Maribel Esquerdo (Coordinadora de PA DES-
MUTUAM - Esquerra Barcelona); Dr. Albert Royes 
(Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barce-
lona); Dr. Màrius Morlans (Metge. President de la 
Comissió de Deontologia del Coŀlegi Ofi cial de Metges 
de Barcelona); Sr. David Elvira (Director General de 
Recursos Sanitaris del Departament de Salut del Govern 
de la Generalitat de Catalunya)

Segon debat
Debat i intervencions dels participants a la Jornada

De les 16:00 a les 19:45 hores

A la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors 
CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64. 
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