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Decidir és un acte humà. Per fer-ho tota persona 
té dret a ser informada de manera comprensible, 
amb informació verídica i àmplia per poder 
prendre decisions de forma autònoma.

La capacitat de decidir requereix unes condi- 
cions mentals que poden ser diferents en cada 
moment o circumstància de la vida, però els drets 
ens acompanyen fins al final de la vida, inclús 
en situacions de malaltia i dependència, i això 
pot generar conflictes ètics assistencials.

D’una forma molt particular i participativa, 
reflexionarem mitjançant el debat sobre els con- 
flictes ètics relacionats amb el dret a decidir de 
les persones que assistim en els centres 
residencials del Grup Mutuam.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

9.30 - 10.00h Acreditació i lliurament documentació

10.00 - 10.15h Inauguració de la Jornada
Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam 
Conviure, i Francesc Brosa, director general del 
Grup Mutuam

CONFERÈNCIA

10.15 - 11.00h Autonomia i beneficència en les persones 
grans: un equilibri necessari
Nuria Terribas, jurista experta en bioètica, directora de 
la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Assessora externa del 
Comitè d’ètica de Grup Mutuam

11.00 - 11.30h Pausa i cafè

TAULA DE DEBAT

11.30 - 12.20h Els conflictes ètics en l’àmbit assistencial  
Temes abordats: Voluntarietat dels ingressos, sexualitat, 
contenció química, rebuig de tractament 
Conductora i moderadora: Pepa Romero, directora 
d’infermeria Grup Mutuam  

Enric Buxadera, director Residència Jaume Nualart 
Marisa Garcia, directora Residència Rubí  
Alícia Nogué, coordinadora d’infermeria de l’Hospital 
Sociosanitari Mutuam Girona
Noemí Sech, responsable higiènic sanitària del Centre 
Residencial Mutuam Collserola
Maria Ferre, auxiliar d’infermeria de l’Hospital 
Sociosanitari Mutuam Girona

12.20 - 12.45h Debat i preguntes

PREMIS DE RECERCA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

12.45 - 13.00h Lliurament dels Premis de Recerca 
d’atenció a la dependència de la Fundació Mutuam 
Conviure, en la seva primera edició

CONFERÈNCIA

13.00 - 13.45h Eines legals per acompanyar a la gent 
gran en la presa de decisions
Josep Maria Bosch, advocat expert en assessorament 
d’entitats sanitàries i socials; soci de Bosch-Soler 
Advocats; assessor jurídic de La Unió Catalana d’Hospitals 
13.45 - 14.00h Torn de preguntes

CLOENDA

14:00h Cloenda de la Jornada
 Anton Molas, director de l’Àrea Residencial Grup Mutuam

Podreu seguir la jornada via twitter:
    @grupmutuam - #jresidencialGM

Dimarts 23 d’octubre de 9.30 a 14.00h

Auditori Col·legi Major Sant Jordi
Passatge de Ricard Zamora 4, 08017 Barcelona. 

La jornada està adreçada a professionals de totes les disci- 
plines (treballadores socials, metges, infermeria, psicòlegs, 
educadors i terapeutes ocupacionals, auxiliars, ...) que tre- 
ballen en recursos del sector d’atenció a la dependència i 
gent gran.


