Cicle d'activitats DIXIT

5a edició de les Converses d’ètica aplicada
Els mesos d’octubre, novembre i desembre, els
centres de documentació DIXIT acolliran la
cinquena edició de les Converses d’ètica aplicada,
un cicle per conèixer temes d’actualitat, dels quals
es puguin derivar qüestions ètiques controvertides,
centrats en els àmbits de la intervenció social,
psicoeducativa i sociosanitària, debatre’ls i
aprofundir-hi.
El grup participant debatrà a partir de la lectura del
material documental proposat, en sessions
dirigides per Joan Canimas, coordinador científic
de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social
(Fundació Campus Arnau d’Escala) i que
comptaran amb les aportacions de persones
expertes de cadascuna de les matèries.

Som lliures? La neuroètica diu que no.
Quines perspectives obre això en
l’àmbit dels serveis socials?
Expert convidat: Ignasi Morgado, Catedràtic de
Psicobiologia de l’Institut de Neurociència de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

De vegades massa protecció és paternalisme i massa llibertat, abandonament?
La gestió del risc en les persones sense
plena capacitat de decisió.
Expert convidat: Xavier Pereda Gámez, magistrat
President de la secció 14a de l’Audiència Provincial
de Barcelona.

Data: 7 i 14 d’octubre de 2014 de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Girona. Centre de Documentació de
Serveis Socials Marià Casadevall. Carrer Bernat
Boades, 68. Girona

Què és això de “l’interès superior de
l’infant”?
Experta convidada: Almudena González, professora
associada de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.

Data: 3 i 10 de desembre de 2012 de 17 a 19 h.
Data: 13 i 19 de novembre de 2014 de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Centre de Documentació de Serveis
Socials. Passeig del Taulat, 266-270. Barcelona

Organitza:

Amb el suport de:

Lloc: DIXIT Vic Centre de Documentació de
Serveis Socials. Carrer Miquel Martí i Pol, 1. Vic

Conversa d'ètica aplicada

De vegades massa protecció és paternalisme i massa llibertat,
abandonament? La gestió del risc en les persones sense plena
capacitat de decisió.
Presentació
No hi ha llibertat sense risc. Per tant, la gestió de la relació entre beneficis i possibles danys és un
aspecte fonamental del dret a la llibertat.
Quant de risc han de poder assumir les persones sense plena capacitat de decisió? Respondre a
aquesta qüestió amb rigor és importantíssim i urgent. Disposar d’indicadors i paràmetres per gestionar
correctament l’equació capacitat-beneficis-danys és imprescindible per respectar el dret a la llibertat de
les persones, i també per poder exercir correctament les funcions de guarda, curatela o tutela que tenen
encomanades algunes persones.

Programa
•

Sessió 7 d’octubre de 2014
Presentació i crítica de l’article de treball a càrrec de Joan Canimas i anàlisis entre totes les
persones participants.

•

Sessió 14 d’octubre de 2014
Aprofundiment en l’anàlisi i la deliberació i comptarem amb l’acompanyament de Xavier Pereda
Gámez, magistrat President de la secció 14a de l’Audiència Provincial de Barcelona.

Proposta de document de treball
•

Canimas Brugué, J. (2014): «Decidir per l’altre. Dotze pautes per a persones que tenen
responsabilitats de suport, guarda o tutela».

Destinataris
Professionals del treball social, educació social, psicologia, medicina, infermeria, investigadors i
estudiants.

Data: 7 i 14 d’octubre de 2014 de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall. Carrer Bernat
Boades, 68. Girona
Inscripció: Inscripció fins el 3 d’octubre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant el següent formulari.
S’expedirà un certificat d’assistència a totes les persones participants.

Conversa d'ètica aplicada

Som lliures? La neuroètica diu que no. Quines perspectives obre això
en l’àmbit dels serveis socials?

Presentació
Els darrers descobriments de les neurociències han provocat una gran controvèrsia en l’àmbit de l’ètica,
la política i el dret. La neuroètica, una disciplina sorgida de les neurociències, afirma que la llibertat és
una il·lusió, que totes les decisions que ens sembla que prenem ja han estat activades abans per una
part de cervell que no controlem.
Aquestes teories tenen una gran transcendència en les diferents disciplines del coneixement. La filosofia
moral i política i el dret, per exemple, ja se n’han fet ressò i, d’ençà fa anys, reflexionen sobre les
conseqüències que la negació de la llibertat personal poden tenir en la moral, la política i la
responsabilitat jurídica.
I les disciplines de l’àmbit social? Com les afecta aquest debat? Quines repercussions té o pot tenir en
aquestes professions, que fan de la diferenciació entre «persones amb plena capacitat de decisió» i
«persones sense plena capacitat de decisió» un eix important de la seva activitat?

Programa
•

Sessió 13 de novembre de 2014
Presentació de les neurociències i dels avenços actuals d’aquesta disciplina que més impacte
tenen en l’ètica. Comptarem amb l’acompanyament d’Ignasi Morgado, Catedràtic de Psicobiologia
de l’Institut de Neurociència de la UAB.

•

Sessió 19 de novembre de 2014
Identificació de les repercussions i perspectives que s’obren en l’àmbit de l’acció social.

Proposta de document de treball
•

Extracte de Morgado Bernal, I. (2011). Emociones e inteligencia social: las claves para una alianza
entre los sentimientos y la razón. Barcelona: Ariel. 6 p.

Destinataris
Professionals del treball social, educació social, psicologia, medicina, infermeria, investigadors i
estudiants.

Data: 13 i 19 de novembre de 2014 de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Passeig del Taulat, 266-270. Barcelona
Inscripció: Inscripció fins el 5 de novembre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant el següent formulari.
S’expedirà un certificat d’assistència a totes les persones participants.

Conversa d'ètica aplicada

Què és això de “l’interès superior de l’infant”?

Presentació
Les declaracions internacionals i el nostre marc jurídic parlen de l’interès superior de l’infant, un concepte
ètic i jurídic profusament emprat per polítics i professionals. Tanmateix, algunes persones el consideren
imprecís, indeterminat, dúctil; un concepte que aplicat a una mateixa situació i infant, pot ser identificat
de diferents maneres per diferents agents.
La primera sessió d’aquesta Conversa es dedicarà a esbrinar, de la mà d’una experta, el significat
d’aquest concepte. A la segona conversa, aplicarem els coneixements assolits a situacions pràctiques de
l’àmbit de la infància i l’adolescència que plantegen conflictes que el concepte interès superior de l’infant
ajuda a resoldre.

Programa
•

Sessió 3 de desembre de 2014
Presentació de la temàtica. Comptarem amb l’acompanyament de l’Almudena González,
professora associada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

•

Sessió 10 de desembre de 2014
Aprofundiment en l’anàlisi i la deliberació.

Proposta de document de treball
•

«Interès superior de l’infant versus procés judicial. Anàlisi ètica, jurídica i psico-sòcio-educativa
d’una situació d’abús sexual a una adolescent».

Destinataris
Professionals del treball social, educació social, psicologia, medicina, infermeria, investigadors i
estudiants.

Data: 3 i 10 de desembre de 2014 de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Vic Centre de Documentació de Serveis Socials. Carrer Miquel Martí i Pol, 1. Vic
Inscripció: Inscripció fins el 28 de novembre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant el següent
formulari. S’expedirà un certificat d’assistència a totes les persones participants.

