
» Tenir cura de les persones al final de la vida
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QUOTES D'INSCRIPCIÓ
› Professional associat i de l’Hospital Moisès Broggi: 60 € 

› Professional NO associat: 125 €

› Estudiant d’Infermeria associat i jubilades: 30 € 

› Estudiant NO associat: 50 € 

» La quota inclou:

Certificat d'assistència, documentació, cafè i dinar. 

» Per a la formalització:

Les inscripcions poden fer-se a través del web, el correu electrònic 

o el telèfon. El pagament mitjançant transferència bancària a nom 

de l’Associació Catalana d’Infermeria al compte de “la Caixa” núm.

2100   0770   26   0200058205

SECRETARIA i INFORMACIÓ
Associació Catalana d’Infermeria

c/ de l’Art, 92 – entl. 1ª – 08041 Barcelona

Telf. 93 435 14 75 – Fax 93 433 02 50

aci@aci.cat – www.aci.cat 

COL·LABORA

PRESENTACIÓ

L’Associació Catalana d’Infermeria us proposa la participa-

ció a la Jornada de Bioètica i Infermeria, com un espai 

per a la reflexió conjunta al voltant del tenir cura de les 

persones al final de la vida. Conscients que sovint manquen 

aquests espais de reflexió compartida i d’altra banda són 

tant necessaris, aquesta jornada es va consolidant com 

un punt de trobada d’interès per a les infermeres i els 

infermers que es pregunten i s’interessen per qüestions 

ètiques decisives per a la seva bona actuació professional. 

OBJECTIUS

» Conèixer i debatre al voltant del marc ètic on es 
desenvolupa el tenir cura de les persones al final de 
la vida.

» Concretar aquelles qüestions ètiques relacionades 
amb l’autonomia de les persones en situació de final 
de vida.

» Reunir periòdicament a les infermeres i els infermers 
interessats en el debat de les qüestions ètiques 
relacionades amb la pràctica infermera.

ADREÇAT A
» Infermeres/rs i altres professionals interessats en el tema.

RECONEIXEMENT
» S’ha sol·licitat la declaració d’Interès Sanitari a l’Institut d’Estudis 

de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

ACREDITACIÓ
» S’ha sol·licitat l’acreditació d’aquestes jornades a l’Òrgan 

d’Acreditació del Consell Català de Formació Continuada de 

Professions Sanitàries. 

Jornada 
de bioètica 
i infermeria
Sant Joan Despí, 19 de gener de 2011



Programa Científic
COMITÈ ORGANITZADOR

Presidència
Joaquima Ribot Puig, presidenta de l’Associació Catalana 

d’Infermeria.

Membres
Junta de Govern de l’Associació Catalana d’Infermeria.

Montserrat Busquets Surribas, infermera. Professora d’Infermeria 

de la Universitat de Barcelona.

Núria Cuxart Ainaud, infermera. Vicepresidenta del Col·legi Oficial 

d’Infermeria de Barcelona.

Maria Gasull Vilella, infermera. Membre de la Comissió Deontolò-

gica del COIB.

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 
» Per a la presentació de comunicacions caldrà fer arribar a la seu 

de l’Associació una síntesi del tema, d’una extensió màxima d’un 

full DIN-A4, mitjançant el formulari publicat al web o per correu 

electrònic.

» La síntesi ha d’incloure: introducció, objectius, material i mètode, 

resultats i conclusions.

» S'haurà de fer constar el títol del treball, el nom i cognoms de 

l'autor o autors, el telèfon i el correu electrònic de referència d'un 

dels signants. 

» El temps màxim d'exposició no excedirà els 10 minuts. 

» Per presentar els treballs, la inscripció a la jornada serà un requisit 

indispensable. 

» Data límit de presentació dels treballs: 11 de gener de 2011. 

SEU DE LA JORNADA
» Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

Jacint Verdaguer, 90 

08970 Sant Joan Despí 

· 16:00 Taula rodona.

“L’AUTONOMIA AL FINAL DE LA VIDA”

› El consentiment i el consentiment per representació
Ester Busquets Alibés, infermera. Col·laboradora de l’Institut Borja 

de Bioètica. Professora de Bioètica de la Universitat de Vic.
 
› Les voluntats anticipades
Albert Royes Qui, professor d’Ètica Mèdica de la Facultat de 

Medicina de la UB.  Investigador del Centre de Recerca de Bioètica 

i Dret de la UB.

Modera: M. Pilar García Salions, tresorera de l’ACI. Infermera. 

Sotsdirectora de Logística del Parc de Salut Mar de Barcelona.

· 17:15 Debat final amb els ponents i els participants amb la 

finalitat de  desenvolupar propostes per a properes jornades.

Modera: Núria Cuxart Ainaud, infermera. Vicepresidenta del 

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.

· 18:00 Conclusions i cloenda. 

· 09:00 Lliurament de la documentació.

· 09:30 Inauguració de la jornada.

· 10:00 Conferència inaugural. 

“L’AUTONOMIA DE LES PERSONES AL 
FINAL DE LA VIDA”
Montserrat Busquets Surribas, infermera. Professora d’Infermeria 

de la Universitat de Barcelona.

Presenta: Maria Gasull Vilella, infermera. Membre de la Comissió 

Deontològica del COIB.

· 11:00 Cafè.

· 11:30 Taula rodona.

“TENIR CURA DE LES PERSONES I LES 
FAMÍLIES”

› Prendre decisions clíniques
Joan Padrós Bou, metge internista. Fundació Hospital Asil de 

Granollers.

› Qualitat de vida al final de la vida
Núria Codorniu Zamora, infermera de l’Equip de suport hospitalari de 

Cures Pal·liatives. UFISS. Institut Català d’Oncologia.

Modera: M. Teresa Anguix Bricio, supervisora d’infermeria 

d’Hospitalització a Domicili i coordinadora d’infermeria de l’Hospital 

Universitari de Bellvitge. Vicepresidenta del Comitè d’Ètica Assistencial. 

· 12:30  Presentació de comunicacions lliures.

Modera: Pilar Solanas García, vicepresidenta de l’ACI. Infermera. 

Direcció Corporativa. Logística Assistencial. Corporació Sanitària 

Parc Taulí de Sabadell. 

· 13:45 Dinar.


