Cicle d'activitats DIXIT

6a edició de les Converses d’ètica aplicada
Els mesos de novembre i desembre, els centres
DIXIT de Girona, Barcelona i Vic acolliran la sisena
edició de les Converses d’ètica aplicada, un cicle
per conèixer, debatre i aprofundir temes d’actualitat
dels quals es puguin derivar qüestions ètiques
controvertides, centrats en els àmbits de la
intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària.

Abusos sexuals a infants i secret
professional

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), que
comptaran amb les aportacions de persones
expertes de cadascuna de les matèries.

Dates: 3 i 10 de novembre de 2015, de 17 a 19 h.

Discapacitat o diversitat funcional?

Ètiques i estètiques als CRAE

Expert convidat: Alejandro Rodríguez-Picavea,
activista pels drets humans i civils de les persones
amb diversitat funcional. Membre del Foro de Vida
Independiente y Divertad.

Expert convidat: Joan Sala, psicòleg, mestre,
educador social i mediador. Professor dels graus de
psicologia i educació social de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.

Dates: 11 i 25 de novembre de 2015, de 17 a 19 h.

Dates: 9 i 15 de desembre de 2015, de 17 a 19 h.

Lloc: DIXIT Centre de Documentació de Serveis
Socials. Passeig del Taulat, 266-270 (planta 1a.).
Barcelona.

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

Organitza:

Amb el suport de:

Experta convidada: Pilar Polo, psicòloga,
coordinadora de formació de la Fundació Vicki
Bernadet.

Lloc: DIXIT Girona. Centre de Documentació de
Serveis Socials Marià Casadevall. Carrer Bernat
Boades, 68. Girona.

Conversa d'ètica aplicada

Abusos sexuals a infants i secret professional

Presentació
Fa uns anys, un equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) de Catalunya es va trobar amb la
problemàtica de si sempre i en totes les situacions s’han de denunciar els abusos sexuals ja comesos
a infants o hi ha situacions excepcionals en què podria estar justificat no fer-ho. Juntament amb
l’Observatori d’Ètica Aplicada es va abordar aquesta qüestió, que posteriorment va ser tractada amb
molts altres professionals.
El fruit d’aquest treball ha estat recollit en un llibre que acaba de publicar la Universitat Oberta de
Catalunya. La conversa serà de crítica i aprofundiment d’aquesta temàtica a partir d’aquest document.

Programa
•

Sessió del 3 de novembre de 2015
Crítica al document, a càrrec de Pilar Polo, psicòloga, coordinadora de formació de la Fundació
Vicki Bernadet. Deliberació entre tots els assistents.

•

Sessió del 10 de novembre de 2015
Continuació de la deliberació entre totes les persones assistents.

Proposta de document de treball
Canimas Brugué, Joan. Com resoldre problemàtiques ètiques? Barcelona: Editorial UOC, 2015.
116 p. Capítols “El repte” (pàgines 7-12) i “Les solucions” (pàgines 79-114).

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

Dates: 3 i 10 de novembre de 2015, de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall. Carrer Bernat
Boades, 68. Girona.
Inscripció: fins al 27 d’octubre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant aquest formulari.

Conversa d'ètica aplicada

Discapacitat o diversitat funcional?

Presentació
Una de les converses d’ètica aplicada de l’any 2013 ja va abordar aquesta qüestió. Durant aquests
dos anys el debat ha continuat amb diferents agents i, fruit d’aquest debat, Joan Canimas ha publicat
un article a la revista Siglo Cero que recull les reflexions d’aquests dos anys i obre nous interrogants.
A la conversa d’enguany es presentaran els resultats d’aquesta reflexió, es criticaran i s’aprofundirà en
els nous interrogants que s’obren.

Programa
•

Sessió de l’11 de novembre de 2015
Presentació de la temàtica a càrrec d’Alejandro Rodríguez-Picavea, activista pels drets humans i
civils de les persones amb diversitat funcional. Membre del Foro de Vida Independiente y Divertad.

•

Sessió del 25 de novembre de 2015
Deliberació entre totes les persones assistents.

Proposta de document de treball
Canimas Brugué, Joan. ¿Discapacidad o diversidad funcional? A: Siglo Cero, vol. 46 (2), núm.
254, (2015), p. 79-97.

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

Dates: 11 i 25 de novembre de 2015, de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Passeig del Taulat, 266-270 (planta 1a.).
Barcelona.
Inscripció: fins al 5 de novembre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant aquest formulari.

Conversa d'ètica aplicada

Ètiques i estètiques als CRAE

Presentació
L’Espai de Reflexió Ètica de la cooperativa d’iniciativa social ISOM ha abordat la qüestió de les
demandes dels nois i noies que viuen en els centres residencials d’acció educativa (CRAE) de fer-se
pírcings, tatuatges, dilatacions i micropigmentacions, així com els límits en les formes de vestir tant
dels infants i adolescents atesos com dels educadors i educadores. Són dues qüestions educatives
importants sobre les quals no hi ha consens, la qual cosa provoca que els CRAE de Catalunya tinguin
diferents criteris per respondre a aquesta qüestió.
Fruit del treball de l’Espai de Reflexió Ètica d’ISOM i del suport de l’Observatori d’Ètica Aplicada, ha
sortit un document que els seus autors volen sotmetre a la discussió de la comunitat professional. En
aquesta conversa d’ètica aplicada, per tant, es convidarà les persones participants a criticar aquests
resultats i a aprofundir-hi.

Programa
•

Sessió del 9 de desembre de 2015
Deliberació entre totes les persones assistents.

•

Sessió del 15 de desembre de 2015
Crítica del document, a càrrec de Joan Sala, psicòleg, mestre, educador social i mediador. Professor
dels graus de psicologia i educació social de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Proposta de document de treball
Document elaborat per l’Espai de Reflexió Ètica de la cooperativa d’iniciativa social ISOM, amb el
suport de Joan Canimas.

Destinataris
Professionals d’educació social, treball social, psicologia, investigadors i estudiants.

Dates: 9 i 15 de desembre de 2015, de 17 a 19 h.
Lloc: DIXIT Vic Centre de Documentació de Serveis Socials. Carrer Miquel Martí i Pol, 1. Vic.
Inscripció: fins a l’1 de desembre, per rigorós ordre d’arribada, emplenant aquest formulari.

