I JORNADA D’ÈTICA EN L’ACCIÓ
SOCIAL A LES TERRES DE LLEIDA

Ètica en la intervenció:
oportunitat o moda?
LLEIDA. 24 DE MARÇ DE 2017

OBJECTIUS DE LA JORNADA
 Oferir un espai de trobada i d’intercanvi que aporti diferents visions i perspectives als
professionals amb interès en l’ètica o pertanyents a diferents Espais de reflexió ètica en
serveis d'intervenció social (ERESS).
 Aprofundir en diversos aspectes de l’ètica en intervenció social, a partir de la intervenció
de persones expertes en el tema.
 Fomentar el diàleg i el debat sobre temes controvertits d’ètica entre professionals de
diferents àmbits.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9:00 hores

Acollida de les persones assistents i lliurament de la documentació.
9:15 hores

Inauguració de la jornada.
A càrrec de:
 Joan Santacana. Director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
 Carles Alsinet. Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la
Universitat de Lleida.
9:30 hores

Conferència inaugural: “Ètica en acció social: perquè i com”.
A càrrec de Begoña Roman.
Doctora en filosofia i professora agregada d'ètica de la Universitat de Barcelona.
Col·laboradora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis
Socials de Catalunya.

10:30 hores

Taula d’experiències: Tres visions diferents del treball a l’ERESS.
Intervindran representants dels ERESS d’Allem, l’Ajuntament de Lleida i del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
11:30 hores.

Pausa. Cafè.
12:00 hores

Tallers de treball.


Mapa de conflictes ètics.
A càrrec de Montse Esquerda. Doctora en Medicina, pediatra i llicenciada en
psicologia. màster en bioètica i dret. Directora General de l’Institut Borja de BioèticaUniversitat Ramon Llull. Membre del Comitè d’Ètica Assistencial del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu.



Metodologia.
A càrrec de Josep Ramos. Metge psiquiatra, Màster en Bioètica i expert en Planificació
de serveis. Professor Institut Borja de Bioètica-URL, membre del Comitè d’Ètica
Assistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de l'ERE d'ALLEM (Lleida) i vocal del
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.



Els ERESS més enllà del casos. Recomanacions i protocols.
A càrrec d’Ester Busquets. Diplomada en Infermeria i doctora en Filosofia.
Col·laboradora de l’Institut Borja de Bioètica - Universitat Ramon Llull. Directora de la
revista “Bioètica & debat” de l’Institut Borja de Bioètica.

13:30 hores

Posada en comú dels temes tractats als tallers de treball.
Cloenda.
Relatòria dels tres tallers realitzats.
Tancament i agraïments a càrrec de:
 Begoña Roman. Presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.
 Pilar Quejido. Vicedegana de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la
Universitat de Lleida
 Montse Esquerda. Directora de l’Institut Borja de Bioètica.

DESTINATARIS
 Professionals dels serveis socials interessats en l’ètica aplicada i membres d’ERESS.
 La jornada també estarà oberta a estudiants de Màster i darrer curs de Grau de la
Universitat de Lleida

DATA, HORARI I LLOC


Dia 24 de març de 2017. De les 9 a les 14 hores. Hi haurà pausa cafè.



Sala de l’Auditori de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat
de Lleida. Avinguda de l'Estudi General, 4, de Lleida.

INSCRIPCIÓ
Les persones interessades a assistir a aquesta jornada poden fer la inscripció mitjançant el
formulari que trobaran en aquest enllaç.
En el moment de la inscripció, cal triar en quin dels tres tallers de la jornada es vol
participar.
Es lliurarà certificat a les persones assistents.

ORGANITZEN

Amb el suport de:

