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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària IDIAP Jordi 
Gol. Any 2010 
 
 
El CEA d’Atenció Primària de l’Idiap Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat al 
llarg de l’any 2010 d’acord amb els seus objectius previstos. 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 
 

o S’han fet 5 reunions ordinàries: 28 de gener, 18 de març, 27 de maig, 30 
de setembre, 25 de novembre. 

 
2. Àrees de debat 
 
El CEA ha tractat temes com: 
   

o El Codi Ètic de l’ICS: la Concepció Violan i l’Eva Peguero presenten el 
Codi Ètic de l’ICS a la comissió executiva del Consell d’Administtració 
de l’ICS el 13 d’abril i s’aprova al Consell d’administració de l’ICS el 13 
de juliol de 2010 rebent la felicitació de la Consellera Sra. Marina Geli. 
Durant el 2010, s’ha mantingut el Fòrum Virtual Codi Ètic amb més de 
1500 usuaris i 900 enquestes. 

o S’han debatut les 8 consultes rebudes durant l’any 2010 tractant els 
següents temes: transfusions sang en testimonis de Jehovà, formació 
d’un CEA, valoració d’un projecte de CEA, acreditació d’un CEA, 
certificats de defunció, esborrar informació en històries clíniques, 
document de voluntats anticipades, creació d’un CEA, rebuig atenció, 
rebuig de tractament en pediatria. 

o Història clínica compartida. 
o Errors informàtics. 
o Desburocratització. 
o Informes per a balnearis, novetat de declaracions de salut. 

 
 
3. Activitats de Formació i Docència 
 
Es realitza el Taller “Les voluntats anticipades a l’atenció primària” impartit per 
en Carles Roca i en Rafa Rodríguez l’1 de desembre.  
 
Diversos membres del CEA van assistir i participar a: 

o Jornades de treball social d’AP i hospitalària de Lleida, 12 d’abril. Hi ha 
haver una ponència presentant el CEA i la participació de la Glòria 
Muniente i la M. Antònia Rocabayera. 

o Jornada internacional: aspectes culturals en l’atenció al final de la vida a 
Vic, 18 de maig. Assisteixen Ester Busquets i Anna Vidal. 
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o V Jornada de comitès d’ètica de Catalunya, organitzada per la Societat 
Catalana de Bioètica a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, 28 de 
maig. Hi assisteixen la Carmen M. Prieto, Anna Vidal, Sílvia Zamora i l’Eva 
Peguero. L’Eva Peguero presenta la ponència “Relacions del CEA i el Codi 
Ètic d’empresa, fins a quin punt ens hem d’implicar: responsabilitats i 
límits” 

o  
 
4. Alertes de gestió 
 
Durant l’any 2010 s’elabora una alerta de gestió “Alerta sobre activitas 
informàtiques” i s’envia per els canals habituals. 
 
 
5. Pla de millora del funcionament i de la difusió del CEA 2010-2011 
 
Es defineixen els compromisos dels membres del CEA 2010-2011:  
 
-Pla de millora de l’atenció a les consultes (nou circuit, avaluació de la satisfacció 
de les respostes): Montse Eroles. 
-Comunicació (web, mail, pòsters, xarxa): Carles Roca, Sílvia Zamora, Margarita 
Currubí. 
-Eticaps (nova estructura amb Editorial, Tema a fons, Informacions activitat CEA, 
recomanacions bibliogràfiques i cinematogràfiques, agenda, altres): Ester 
Busquets, Anna Vidal, Rafa Rodríguez. 
-Formació (assistir a activitats de CEA/ÈTICA i formar altres persones): tot el 
CEA. 

  
Es crea un nou circuit d’atenció a les consultes que rebem que es debat fins 
aconseguir consens, amés es fa una valoració de la satisfacció de les persones 
amb les respostes rebudes. 
 
Es revisa quines activitats cal fer per millorar la difusió i el coneixement del 
nostre CEA i es decideix elaborar un pòster de difusió del nostre CEA que 
s’elabora durant l’any 2010. 
 
 
6. Web i activitats de difusió 
 

o S’han continuat treballant propostes de millora i de modificació dels 
continguts del web en estret contacte amb l’Ester Duran, periodista de 
l’IDIAP. 

o S’ha publicat electrònicament 1 número de la nostra revista ETICAPS 
durant l’any 2010. 

o S’amplia el número de persones a les quals s’envien els nostres mails de 
difusió i la nostra revista ETICAPS. 

o Es treballa la millora de la comunicació amb altres grups d’ètica i la Xarxa 
d’Ètica d’Atenció Primària. 
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7. Consultes i casos 
 

o S’han debatut les 8 consultes rebudes durant l’any 2010 tractant els 
següents temes: transfusions sang en testimonis de Jehova, formació 
d’un CEA, valoració d’un projecte de CEA, acreditació d’un CEA, 
certificats de defunció, esborrar informació en històries clíniques, 
document de voluntats anticipades, creació d’un CEA, rebuig atenció, 
rebuig de tractament en pediatria. 

 
Objectius per l’any 2011 
 

o Continuïtat respecte de les activitats ja iniciades i compliment dels 
compromisos de cada membre del CEA 2010-2011 

o Potenciar i millorar la relació amb els diferents Grups d’Ètica existents  
en el territori en el camp de l’Atenció Primària. 

o Millorar el coneixement del nostre CEA per part dels professionals 
d’Atenció Primària. 

o Assessorar altres grups i persones interessats en Ètica d’Atenció 
Primària. 

 
El Comitè, durant l’any 2010 ha estat constituït pels següents membres: 
 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretàri, Rafael Rodríguez Rodríguez 
 
Vocals del Comitè: 
La M. Antònia Rocabayera substitueix temporalment la Mariola Sànchez. 
Margarita Currubí Casanovas, Carles Roca Burillo, Sílvia Zamora, Montse Eroles 
Busquets, Ester Busquets Alibés, Anna Vidal Oliveres, M. Antònia Camps Corrons, 
Concepció Violan Fors, Gerent de la Fundació Jordi Gol i Gurina. 
 
 
 
 
 
Eva Peguero Rodríguez      Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 
 
 
 
 
 
 
 
M. Antònia Camps Corrons 
Secretària 


