
 
 
 
 
Amb el suport de:  

III Jornada de Bioètica  

del Vallès Oriental  
 
Necessitats i drets dels pacients: 
canvien en la situació actual de crisi 
de recursos? 

 
 

Jornada oberta a la ciutadania 
Dijous, 23 d’octubre 2014 - 16.00 a 20.00 h.  

Sala Francesc Tarafa  

Carrer Corró, 47 - Granollers 

 

Organització 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) 
Fundació Hospital de Sant Celoni (FHSC) 
Acadèmia de Ciències Mèdiques Filial del Vallès 
Oriental 
Aula de Bioètica  
 

 

Properes activitats. Recordatori 

d’interès: 

El dijous 8 de gener de 2015, el Comitè 

d’Ètica Assistencial de la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers i de la Fundació 

l’Hospital de Sant Celoni, han organitzat a 

l’Auditori de Granollers, la representació de 

l’obra teatral ”Llibert”, de Gemma Brió, fent-se 

al final de la mateixa un fòrum amb tots els 

assistents. 

En cas que hi vulgueu assistir poseu-vos en 

contacte amb comunicacio@fhag.es per tal de 

poder reservar les entrades. 

 

 

 

mailto:comunicacio@fhag.es


PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  
 
El Comitè d'Ètica Assistencial de la FPHAG i de la FHSC, 
conjuntament amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
l’Aula de Bioètica del Vallès Oriental organitzen la III 
Jornada de Bioètica, dirigida a professionals i ciutadans, 
amb l'objectiu de fomentar el debat sobre aspectes 
rellevants de la bioètica en l'àmbit sanitari. 
 
En aquesta edició el tema central versa sobre els drets i 
deures dels pacients en relació als nous recursos. 
 
Així, aquesta jornada pretén donar a conèixer i 
compartir, entre els assistents, un conjunt de reflexions 
sobre: l’opinió dels pacients, l’opinió de les institucions 
sanitàries i d’altres organitzacions, el paper del 
professional, i com es gestiona una òptima i adequada 
relació entre els nous i els actuals recursos existents i 
una atenció de qualitat i eficient en aquests temps de 
carència. 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS  
 
Per assistir a la Jornada és imprescindible fer la inscripció 
a: 
http://www.fphag.cat/iii_jornada_de_bioetica__del_
valles_oriental_/ 
 
Data límit de preinscripció: 15 d’octubre de 2014.  
 
 
COMITÈ ORGANITZADOR  
 
Andreu Aloy, Salvador Armengol, Raquel Cuevas, Silvia 
Ponseti, Feli Serradilla, Judith Xirgu, Vicky Yetano i 
Comitè d’Ètica Assistencial de la FPHAG i de la FHSC 

PROGRAMA 
  
16.00 h  INAUGURACIÓ  

Josep Mayoral, alcalde de Granollers  
 
16.15 h  CONFERÈNCIA  
Que succeeix quan els drets sanitaris, ja reconeguts, canvien o 
desapareixen ?  

Ponent: Marc Antoni Broggi, metge cirurgià i 
President del Comitè de Bioètica de Catalunya  
Moderador: Salvador Armengol, metge 
intensivista de la FPHAG. President de la Societat 

Catalana de Bioètica de l’Acadèmia  
 
17. 15 h  REFRIGERI  
 
18.00 h  TAULA RODONA  
Perspectives dels professionals, dels pacients, de 
l’administració i de les organitzacions sobre els drets dels 
ciutadans 

Moderadora: Raquel Cuevas, neuropsicòleg. 
Àrea de Neuropsicologia. Unitat de Psicologia. 
FPHAG 
Ponents:  
Pilar Otermin, neuròloga. Cap de la Unitat de 
Neurologia. FPHAG  
Alicia Peñaranda, pacient de la FPHAG  
Josep Maria Busquets i Font, responsable de 

Bioètica. Subdirecció General de Serveis 
Sanitaris. Departament de Salut  
Ahmadou Tidiane Diallo, Associació KANDEMA,  
membre de la taula d'Acollida de Granollers. 
Agent de Salut i Mediador Cultural de la FPHAG  

 
20.00 h  CLOENDA  

Andreu Aloy, director de Qualitat i Planificació. 
FPHAG. 
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