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El Comitè d’Ètica Assistencial de l’Atenció Primària de l’Institut d’Investigació en AP Jordi Gol creat 

l’any 2003 ha passat a ser durant l’any 2013 el Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de 

l’Institut Català de la Salut. 

 

Així, mitjançant Resolució del director gerent de l’ICS, del 6 de març de 2013, es va formalitzar 

l’adscripció del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’IDIAP Jordi Gol a l’Institut Català 

de la Salut. Aquest Comitè, a partir de la seva adscripció, es va passar a denominar Comitè d’Ètica 

Assistencial en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut circumscrivint les seves activitats a 

l’àmbit propi de l’Institut sense perjudici que altres entitats vinculades al món de la salut sol·licitin la 

seva participació, amb la incorporació de representants en el seu si, a l’efecte de la seva adhesió als 

treballs que desenvolupi. Aquesta adscripció s’insereix en la potenciació dels valors que inspiren 

l’actuació de l’ICS, entre els que destaquen el respecte, la humanització i l’ètica en l’atenció als 

pacients i als usuaris i usuàries de l’Institut. 

 

El Comitè té com a finalitat promoure la reflexió i el comportament ètic en la presa de decisions 

clíniques en el si de l’atenció primària de salut. És un òrgan consultiu, plural i multidisciplinari, que 

està al servei dels professionals i dels usuaris i usuàries per tal d’ajudar a analitzar els problemes i 

conflictes ètics que puguin sorgir en la pràctica assistencial, que ha nascut amb la voluntat de ser útil 

als i a les professionals i a les institucions en què treballen, a les persones usuàries i a la societat. 

 

No substitueix en cap cas les decisions pròpies dels i de les professionals o de les institucions, sinó 

que ajuda a reflexionar i prendre la millor decisió en un marc ètic i de consens. 

 

 

Objectius 

 

 Vetllar per la protecció i respecte dels drets i deures dels usuaris i dels professionals. 

 Assessorar, des de un punt de vista ètic, en la presa de decisions clíniques, sanitàries i 

organitzatives. 

 Elaborar orientacions i recomanacions en aquells casos o situacions que generin o puguin 

generar   conflictes de tipus ètic. 

 Sensibilitzar i formar en actituds ètiques dins la institució. 

 Contribuir a millorar la qualitat de l’assistència. 
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El Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut atén consultes de 

temes ètics en l’àmbit de l’atenció primària. 

 

 

Àmbits d’activitat 

 

1. Reunions  

 

Van tenir lloc cinc reunions ordinàries en les dates següents: 7 de febrer, 9 de maig, 20 de juny, 26 de 

setembre i 29 de novembre. 

 

Cal esmentar especialment la reunió del 9 de maig, que va ser presidida pel director adjunt d’Afers 

Assistencials, el Dr. Jaume Benavent, en el decurs de la qual aquest va agrair a l’IDIAP Jordi Gol la 

feina feta i el suport donat al Comitè durant tota la seva trajectòria.  

 

A partir d’aquesta data, es va obrir el període de ratificació dels membres que seguirien formant part 

del Comitè, de comiat dels que havien de marxar i benvinguda de les noves incorporacions. La 

designació dels membres del nou Comitè ha de ser ratificada per la Direcció Gerència de l’Institut 

Català de la Salut. 

 

En aquest període es van iniciar les tasques de modificació i la subsegüent adaptació del Reglament 

de règim interior del Comitè.  

 

La nova adreça de correu electrònic i la publicació d’un blog van ser comunicades. 

 

 Nova adreça CEA: cea.ics@gencat.cat 

 Nou blog CEA:   www.ceaapics.wordpress 

 

 

2. Àrees de debat i consultes tractades 

   

El debat principal durant la major part de l’any 2013 es va circumscriure, de forma molt exhaustiva, als 

temes derivats a causa de la nova adscripció del Comitè, i  a la revisió de la composició i designació 

de càrrecs i encàrrecs de funcions, la reacreditació i la redacció del Reglament de règim interior. 

mailto:cea.ics@gencat.cat
http://www.ceaapics.wordpress/
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Altres àrees de debat: 

 

 Targeta cuida’m. 

 Cronicitat. 

 Rebuig del tractament. 

 Responsabilitat compartida entre professionals. 

 Persones amb risc d’exclusió social. 

 Decisions al final de la vida. 

 

Consultes tractades: 

 

Es van debatre i respondre  les set  consultes rebudes durant l’any 2013, els temes de les quals eren 

els següents:  

 

48. Demandes d’un grup d’ètica 

49. Nena en possible situació de risc  

50. Autonomia en la prescripció de medicaments 

51. Petició d’eutanàsia d’un pacient dependent 

52. Prescripció en no residents 

53. Embaràs d’una menor (resolta sola)  

54. Atenció en pacient immigrada 

 

 

3. Activitats de formació i docència 

 

El CEA va continuar participant en l’ECOPIH com a consultor en bioètica durant l’any 2013. 

 

El Dr. Jordi Xandri va participar en el XI Congreso Nacional de Bioètica “El arte de elegir en los 

tiempos sombríos”, organitzat per l’Associación de Bioética Fundamental y clínica” que va tenir lloc a 

Lleó, els dies 3-5 d’octubre de 2013. 

 

La Dra. Eva Peguero va participar com a ponent a la V Jornada sobre el Final de la vida: decisions 

anticipades i compartides, Universitat de Vic, 19 de juny 2013 amb la ponència “Experiències de 

professionals, des de la perspectiva del metge de família”. 
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4. Alertes de gestió.  Recomanacions i dictàmens 

 

Durant l’any 2013 es va elaborar una recomanació en relació amb el “Rebuig a l’assistència”. 

 

 

5. Pla de millora del CEA 

 

Els compromisos dels membres del CEA durant el 2013 van continuar en els àmbits següents: 

  

 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 i Margarita Currubí. 

 Eticaps: Ester Busquets, Anna Vidal i Rafa Rodríguez. 

 Formació (assistència a activitats de CEA/ÈTICA i formació d’altres persones): tot el CEA. 

 Bioètica i cinema: Mercè Carranza. 

  

 

6. ETICAPS, blog 

 

 Es va publicar electrònicament un número de la revista ETICAPS. 

 Es va treballar en la millora de la comunicació amb altres grups d’ètica i amb la Xarxa d’Ètica 

d’Atenció Primària. 

 Es va dissenyar i fer públic internament el nou blog ceaapics que serà difós en el decurs de 

l’any 2014. 

 

 

7. Objectius per a l’any 2014 

 

Es va treballar  en l’establiment dels  objectius següents per a  l’exercici 2014: 

 

 Fer el traspàs amb continuïtat i rigor cap a la nova etapa del CEA per afavorir i donar suport a 

la creació d’altres CEA d’atenció primària a Catalunya. 

 Assessorar altres grups i persones interessades en ètica d’atenció primària 

 Continuar donant resposta a les necessitats formatives en ètica assistencial.  
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8. Composició del Comitè 

 

El Comitè durant l’any 2013 ha estat compost per les persones següents: 

 

 

CEA en Atenció Primària de l’IDIAP Jordi Gol 

 

Presidenta, Eva Peguero Rodríguez 

Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva 

Secretari, Rafa Rodríguez 

 

Vocals: 

Margarita Currubí Casasnovas, 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) i  Concepció Violan Fors, gerent de la Fundació Jordi Gol i 

Gurina. 

 

 

CEA en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut 

 

Presidenta, Eva Peguero Rodríguez 

Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva 

Secretària, M.Antònia Camps Corrons 

 

Vocals: 

 

Margarita Currubí Casasnovas, Carles Roca Burillo, Begoña Roman Maestre, M.Antònia Camps 

Corrons, Carme Batalla Martínez, Maria Estrella Barceló, Montse Eroles Busquets, Mercè Carranza 

Piquer, Mariola Sánchez Pérez, Jordi Xandri Casals, Concepció Violan Fors, Rafael Rodríguez 

Rodríguez, Montserrat Martínez Morales, M. Rosa Manzano Guijarro (secretaria tècnica). 

 
 
Barcelona, gener de 2014 


