
 
Memòria del Comitè d’ Ètica Assistencial d’Atenció Primària  
Fundació Jordi Gol i Gurina  
Any 2006 
 
El CEA d’Atenció Primària de la Fundació Jordi Gol i Gurina, ha ma
durant l’any 2006 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 6 reunions ordinàries, 26 de gener, 16 de març, 18
d’octubre i 21 de desembre. 

o Una reunió extraordinària el 31 de maig 
 
2. Àrees de debat 
 
El CEA ha tractat temes com  
 

o Els incentius de farmàcia 
o La confidencialitat de les dades clíniques 
o L’accés a la informació i a la Historia Clínica informatitza
o Les consultes a l’Assessoria Jurídica per part dels profe

de col·laboració entre els Serveis Jurídics i el CEA. 
o El document de voluntats anticipades, DVA 
o La Formació en el marc del CEA 
  

3. Activitats de Formació i Docència  
 
El CEA va ser l’organitzador de les activitats:  
 

o El “Curs de Formació de Formadors” que tingué lloc el 2
CAP Lluís Sayé,  

o La “III Jornada de Comitès d’Ètica Assistencial en Atenc
lloc el dia 8 de novembre de 2006 a la seu del Colleg
Barcelona  

 
 
Diferents membres del CEA, i en representació del comitè, han par
activitats: 
 
Jaume Sellarés, com a ponent en el VII Simposium Nacional de la
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Eva Peguero, com a ponent  en el II Congreso Español de Pacientes. Don Benito  
( Badajoz) octubre de 2006  
Nuria Terribas ,Carme Prieto, i Maria Pilar González, com a ponent i moderadores 
respectivament, en la III Jornada de Comités de Ética en Atención Primaria. Barcelona, 8 
de novembre de 2006  
 
Assistència a les següents activitats : 
 
Fèlix Badia,“Jornada de Voluntats anticipades: Compartint les decisions sanitàries” 
Barcelona, 18 de gener 2006 
Gloria Muniente, Carles Roca, Fèlix Badia, Núria Hernández, Jaume Sellarés i Eva 
Peguero. III Jornada de Comités de Ética en Atención Primaria. Barcelona, 8 de novembre 
de 2006 
Carles Roca, Jornada del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. Barcelona 26 de 
setembre de 2006 
 
4. Alertes de gestió i Recomanacions 
 
Es van redactar dues alertes en referència als temes: 

o Les altes dels usuaris en el sistema sanitari, la targeta sanitària i els tràmits amb 
el CatSalut:Problemàtica pels usuaris.  

o La demanda de informació per part d’agents externs a les institucions sanitàries.  
 
Es va redactar una recomanació en referència al tema: 

o Document de Voluntats Anticipades, DVA.  
I  

5. Dictàmens 
 
A petició de diferents professionals i centres s’han emès 5 dictàmens en relació a dilemes 
sorgits sobre els següents temes: 

o Demanda de informació per part dels Serveis Socials 
o Estudi sobre abusos sexuals 
o Projecte de Millora de la HTA 
o Enquesta de metodologia dels casos de discussió  del CEA 
o Petició per retirar un diagnòstic de la Historia Clínica 
 

6. Reunions i entrevistes 
 

o Reunió amb els Grups d’Ètica establerts en el territori, Bages, Maresme, 
Barcelona i Lleida. La reunió va tenir lloc el 23 de febrer a la Fundació Jordi 
Gol. 

o Entrevistes amb el Dr. Ramón Morera de la Divisió d’Atenció Primària de l’ ICS 
i amb el Dr. Josep Maria Busquets del Consell Assessor de Bioètica de 
Catalunya. La reunió va tenir lloc al Departament de Salut. 



 
 
7. Altres activitats 
 

o EtiCAPs, el butlletí del Comitè: S’han publicat 3 butlletins, Abril, Juliol i 
Novembre . S’ha fet difusió a l’ ICS, al Consorci Hospitalari de Catalunya i a la 
Unió Catalana d’Hospitals. Es fa arribar a altres professionals mitjançant la 
revista electrònica APROP de l’ ICS. També s’han inclòs en la seva difusió els 
Grups d’Ètica presents en els diferents territoris 

o WEB: s’han continuat treballant propostes de millora i de modificació dels 
continguts.  

 
Objectius per l’any 2007 
 

o Continuïtat respecte de les activitats ja iniciades  
o Potenciar i millorar la relació amb els diferents Grups de Ètica existents  en el 

territori en el camp de l’atenció primària  
o Oferta formativa entorn del Document de Voluntats Anticipades, DVA 

 
En la reunió del mes d’octubre, va deixar el càrrec de Secretaria, na Gloria Muniente, 
essent substituïda  com a Treball Social, per Mariola Sánchez. La nova secretaria quedarà 
establerta en la primera reunió de l’any 2007. 
 
El Comitè, durant l’any 2006 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Maria Pilar González Serret. Vicepresident, Fèlix Badia Pujol. Secretaria, 
Gloria Muniente Pérez de Tudela ( fins el mes d’octubre)  
Altres membres del Comitè: 
Mariola Sánchez Pérez (des de el mes d’octubre) M. Antònia Camps Corrons, Margarita 
Currubí Casanovas, Núria Hernández Vidal, Eva Peguero Rodríguez, Carmen Prieto 
Villanueva, Carles Roca Burillo, Jaume Sellarés Sallas, Núria Terribas Sala. 
Concepció Violan Fors, Gerent de la Fundació Jordi Gol i Gurina. 
 
 
 
 
 
Maria Pilar González Serret                            Maria Antonia Camps Corrons 
Presidenta                   Secretària 
 
 
Barcelona, 26 de gener de 2007. 
 


