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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària IDIAP Jordi 

Gol. Any 2012 
 

 
El CEA d’Atenció Primària de l’Idiap Jordi Gol, ha mantingut la seva activitat al 
llarg de l’any 2012 d’acord amb els seus objectius previstos. 

 
 

ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions durant l’any 

 
S’han fet 6 reunions ordinàries: 12 de gener, 8 de març, 26 d’abril, 12 de juliol, 

4 d’octubre, 13 de desembre. 
 
2. Àrees de debat i consultes tractades 

   
Àrees de debat: 

 Rebuig a l’assistència. 
 Rebuig al tractament. 
 Gestió de la informació entre les persones ateses i els seus cuidadors. 

 Comentem amb preocupació el nou escenari arrel del “Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
Seguridad de sus prestaciones”.  

 DVA 

 Capacitat i competència. 
 Informació a pacients i familiars. 

 
 
S’han debatut les 9 consultes rebudes durant l’any 2012 de les quals s’havien 

respost les 9 en tancar l’any, tractant els següents temes: 
 

40. Decisions en pacient amb capacitat disminuïda 
41. Farmaciola solidària 

42. Rebuig al tractament i retard mental 
43. Criteris per donar IT 
44. DVA i coaccions 

45. Confidencialitat i destrucció de documentació 
46. Informació als cuidadors 

47. Retirada de l’alimentació en pacient amb ELA 
48. Demandes d’un grup d’ètica 
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3. Activitats de Formació i Docència 
 

Ponència a les XII Jornades de la Societat Balear de medicina familiar i 
comunitària titulada “Els valors a l’Atenció Primària”, a càrrec d’Eva Peguero, 9 i 
10 de novembre. 

 
Participació en la Jornada VII Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya del 23 de 

novembre a Tortosa: Carmen M. Prieto, Mercè Carranza. 
 
Participació al Curs sobre “Limitacions terapèutiques en les demències”, curs 

CUIMP, 3 i 4 de desembre. Mercè Carranza. 
 

El CEA continua participant en l’ECOPIH com consultor en bioètica durant el 
2012. 

 
 

4. Alertes de gestió.  Recomanacions i dictàmens 
 

Durant l’any 2012 es reflexiona, es debat i s’elabora una alerta de gestió: “Alerta 
de Gestió al Departament de Salut respecte als nous canvis en les prestacions 

del Sistema Sanitari Català”. 
 
S’elabora una recomanació en relació al “Rebuig a l’assistència”. 

 
 

5. Plà de millora del CEA 
 

Es finalitza l’enviament del pòster de difusió del nostre CEA a tots els proveïdors 
d’AP de Catalunya amb una carta de presentació donat que havia quedat 
pendent enviar-ho a centres no ICS. 

 
Es confirmen els compromisos dels membres del CEA per els anys 2012-2013:  

-Plà 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: Ester Busquets, Anna Vidal, Rafa Rodríguez. 

-Formació (assistir a activitats de CEA/ÈTICA i formar altres persones): tot el 
CEA. 
-Bioètica i cinema: Mercè Carranza. 

  
 

6. ETICAPS, Web 
 

o S’han publicat electrònicament 2 números de la nostra revista ETICAPS 

durant l’any 2012: març i novembre. 
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o S’ha creat una nova secció a l’ETICAPS que pretén ser també una nova 
secció al web: BIOÈTICA I CINEMA, responsable Mercè Carranza. 

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. 

 

o Al llarg del 2012 han estat pendent les millores continguts del web: 

pendent de penjar memòria 2011, eticaps març 2012, nova secció Bioètica 
i cinema, actualitzar els membres, etc. 

 

7. Relacions CEA-ICS: 
 

Al setembre 2012 l’Eva Peguero, la Carmen M. Prieto i la Concepció Violan es 
reuneixen amb en Jaume Benavent, director adjunt d’afers assistencials de l’ICS i 
la Montserrat Martínez, jurista de l’ICS. Es comunica la intenció de l’ICS 

d’incorporar el CEA com CEA d’AP de l’ICS. 
 

A la reunió del CEA del 4 de novembre en Jaume Benavent comunica als 
membres del CEA que es durà a terme el canvi de titularitat del CEA, oferint als 
membres no ICS puguin seguir sent membres del CEA. 

 
Objectius per l’any 2013 

 
o Fer el traspàs amb continuïtat cap a una nova etapa del CEA afavorint i 

recolzant la creació d’altres CEA d’AP a Catalunya. 

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

o Continuar donant resposta a les necessitats formatives en Ètica 
Assistencial.  

 

El Comitè, durant l’any 2012 ha estat constituït pels següents membres: 
 

Presidenta, Eva Peguero Rodríguez. Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva, 
Secretari, Rafa Rodríguez. 

 
Vocals del Comitè: 
Margarita Currubí Casanovas, Carles Roca Burillo, Ester Busquets, M.Antònia 

Camps Corrons, Anna Vidal Oliveras, Montse Eroles Busquets, Mercè Carranza 
Piquer (que s’incorpora com a nou membre a la reunió de gener 2012), 

Concepció Violan Fors, Gerent de la Fundació Jordi Gol i Gurina. 
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Eva Peguero Rodríguez      Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 

 
 

 
 
 

 
 

Rafael Rodríguez 
Secretària 


