
Ateneu Igualadí 
C/ Sant Pau 9 

Igualada 

Jornada sobre els drets del menor madur 

Igualada 21 de novembre de 2007 

Com arribar?



Els Serveis Territorials dels Departaments 
d’Educació i Salut van posar en marxa el 
Programa Salut i Escola (PSiE) l’any 2004 amb la 
intenció d’implementar-ho en tres anys a tot 
Catalunya. Aquest programa està orientat a la 
detecció precoç dels problemes de salut més 
importants que afecten a la població escolar i a 
oferir activitats de promoció de la salut en els 
nois i noies de segon cicle educació secundària 
obligatòria. 

Des del començament de la seva implementació 
s’ha fet patent la problemàtica relacionada amb la 
presa de decisions per part dels professionals en 
relació a la confidencialitat i el secret mèdic en el 
“menor madur”. 

És per aquest motiu que des dels dos 
departaments s’ha considerat oportú organitzar 
una jornada de reflexió i de debat sobre els 
aspectes legals i ètics que cal tenir en compte 
davant dels casos que plantegen dubtes als 
professionals de com han d’actuar. 

Aquesta jornada està adreçada als professionals 
dels àmbits de la salut, educatiu i social. 

Jornada Drets del Menor Madur 

3. Salut afectivo-sexual (dispensació de la píndola 
postcoital, embaràs no desitjat, ITS) 
4. Trastorns del comportament alimentari 

Comentaris: 
Sr. Josep Antoni Rodríguez Saez 
Jutge del Jutjat del Penal 21de Barcelona 

Sr. Albert Royes i Qui. 
Professor Associat d’Ètica Mèdica de la Facultat de 
medicina de la UB 

14:00 Cloenda. 
Sra. Remei Juncadella i Planell 
Directora del Sector Sanitari Anoia 

Sr. Camil Fortuna Recasens 
Director dels Serveis Territorials de Barcelona II 
Comarques. Departament d’educació 

Xavier Boquete i Saiz 
President del Consell Comarcal de l’Anoia 

P rogram a 
sa lut i escola . 

P rogram a 9:30 Recepció de la  jornada. 
9:45 Inauguració de la  jornada. 

Sr. Jordi Aymamí i Roca. 
Alcalde d’Igualada 

Sr. Antoni Sans i Miret 
Gerent de la Regió Sanitària. 
Departament de salud de la Generalitat de Catalunya. 

Sra. Olga Adroher Boter 
Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat 
Anoia. Departament d’Educació 

10:15 Conferència : Marc lega l dels drets del m enor m adur 
Sr. Josep Antoni Rodríguez Saez 
Jutge del Jutjat del Penal 21de Barcelona 

11:15 P ausa—Cafè 

11:45 Taula Rodona: E xposició de casos pràctics. 
1. Salut Mental (trastorns de conducta/bullying) 
2. Addiccions 

Descans


