Barcelona acull la I Jornada Internacional de la Càtedra
UNESCO de Bioètica de la UB
Barcelona, 27 de novembre de 2007
Un conjunt d’experts internacionals, professionals, catedràtics i acadèmics de
l’àmbit de la bioètica es van reunir el proppassat 27 de novembre a l’auditori Antoni
Caparrós del Parc Científic de Barcelona amb motiu de la celebració de la I Jornada
Internacional sobre la Declaració de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO.
L’encontre va ser organitzat per la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de
Barcelona (UB), que té com a titular a María Casado, qui també és la directora de
l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB.
La Jornada va comptar amb la participació de personalitats de reconegut prestigi,
com ara l’ex-director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; Sonia Bahri,
cap de la secció de Cooperació Internacional en Ensenyament Superior, Sabina
Colombo, membre de la Divisió d’Ètica de la Ciència i Tecnologia de la UNESCO,
Salvador Darío, titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de
Buenos Aires (Argentina), i Florencia Luna, directora de l’Observatori de Bioètica
Argentí de la Facultat Latinoamericana de Ciències Socials (FLACSO) i antiga
presidenta de l’Associació Internacional de Bioètica.
Es tracta de la I Jornada Internacional que organitza la Càtedra UNESCO de
Bioètica de la UB, raó per la qual la seva titular, María Casado, va inaugurar l’acte
fent una presentació de la Càtedra, els seus objectius i seves línies d’actuació. A
continuació va intervenir Federico Mayor Zaragoza, qui va parlar del sentit de la
Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO.
La distinció de Càtedra UNESCO s’atorga a les unitats de docència i centres
d’investigació que destaquen per la seva excel·lència acadèmica i que comparteixen
els objectius d’aquesta organització internacional. La seva finalitat és fomentar un
debat global, plural i pluridisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la
bioètica, impulsar un sistema integrat d’activitats d’investigació, formació i
divulgació en aquest àmbit i facilitar la col·laboració entre investigadors d’alt nivell i
professors de reconegut prestigi, universitats i institucions d’ensenyament superior
d’Europa, Amèrica i d’altres regions del món. Un altre dels seus objectius és
afavorir la transferència a països en desenvolupament de l’experiència adquirida,
compartint les seves metodologies i accions de formació. La Càtedra UNESCO de
Bioètica de la UB és la primera que s’atorga a una universitat espanyola en aquest
àmbit i la setena que existeix a nivell mundial.
En el marc de la celebració d’aquesta Jornada, el Grup d’Opinió de l’Observatori de
Bioètica i Dret va presentar públicament un document que pretén compatibilitzar
l’exercici de l’objecció de consciència per part dels professionals sanitaris amb el
dret dels ciutadans a rebre certes prestacions establertes legalment en el sistema
de salut, com ara la interrupció voluntària de l’embaràs o l’administració de la
píndola post-coital. La proposta suposa una iniciativa innovadora degut a la manca
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d'una regulació concreta a nivell estatal en aquest terreny, i neix amb la voluntat
d'instar les institucions sanitàries a arbitrar i prendre les mesures necessàries en
aquest àmbit, per tal d'evitar les situacions de desatenció i problemes que se'n
deriven, com és el fet que moltes dones hagin de desplaçar-se a d'altres comunitats
autònomes per poder practicar la interrupció voluntària de l'embaràs o assumir el
cost que té aquesta prestació en un centre privat.
Les coordinadores d’aquest document –en què han col·laborat especialistes en
diverses disciplines científiques–, han estat María Casado, titular de la Càtedra
UNESCO de Bioètica de la UB, i Mirentxu Corcoy, Catedràtica de Dret Penal de la
Universitat de Barcelona.
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