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Dimarts 24 d’abril de 2018 

de 16.30 a 18.30h 
 

Sala d’actes del Departament de Salut  

Travessera de les Corts, 131. Barcelona 
 

Promoure la presa de decisions de manera autònoma i amb llibertat en tots els àmbits 

de l’atenció sociosanitària és un dels imperatius legals de la Convenció de Drets de les 

Persones amb Discapacitat.  

La introducció de la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en l’àmbit de la salut 

mental representa un conjunt de reptes, interrogants i desitjos que interpel·len l’actual 

status quo de l’àmbit. S’obre la porta a codecidir sobre el procés terapèutic, el tracte 

que rep la persona en aquest procés i suposa plantejar-se un canvi en l’actual 

funcionament de la xarxa de salut mental. Les institucions i les entitats, els serveis i la 

seva organització, els tractaments clínics i la medicació o les relacions entre els 

diferents agents del sector es desvelen com a susceptibles de ser afectades per 

aquest canvi.  

Introduir la PDA i fomentar l’ús del document de voluntats anticipades en l’àmbit de la 

salut mental no només posa una eina a disposició d’un sistema per tal de millorar-lo, 

sinó que posa de manifest l’emergència d’un “nou” paradigma que estructuri la salut 

mental a Catalunya.  

 

PROGRAMA  

16.00 h. Acollida i registre de participants 

16.30 h. Benvinguda 

 Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya 

 Josep Maria Busquets, secretari del Comitè de Bioètica de 

Catalunya 

 

El respecte a la voluntat de la persona amb 

trastorn mental i/o addicció: 

 la Planificació de Decisions Anticipades 
 

Presentació del document del Comitè de Bioètica de Catalunya i 

l’informe de la Federació Salut Mental Catalunya 

http://www.salutmental.org/
mailto:federacio@salutmental.org
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16.40 h. Presentació del document “El respecte a la voluntat de la persona 

amb trastorn mental i/o addicció” elaborat pel Comitè de Bioètica de 

Catalunya 

Presentació del document de posicionament i recomanacions sobre el 

respecte a la voluntat de la persona concretament en salut mental que 

agafa com a base els Documents de Voluntats Anticipades (DVA), el de 

la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) i el Model Català de 

Planificació de Decisions Anticipades (MCPDA). Un document elaborat 

per un grup de treball específic del Comitè de Bioètica de Catalunya. 

 

 Pablo Hernando, coordinador del grup de treball de la planificació 

de decisions anticipades del Comitè de Bioètica de Catalunya 

 Josep Ramos, psiquiatre. Vocal del Comitè de Bioètica de 

Catalunya 

Modera: Josep Maria Busquets, secretari del Comitè de Bioètica de 

Catalunya  

17.05 h. Espai per a preguntes 

17.25 h. Presentació de l’informe “Els resultats de les sessions de treball 

sobre la Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental” 

elaborat per la Federació Salut Mental Catalunya 

 

Presentació de l’informe sobre les limitacions, oportunitats i propostes 

per la implementació de la Planificació de Decisions Anticipades en 

salut mental elaborades pels actors clau del sector de la salut mental i 

jurídic. Un document que pretén contribuir a dibuixar el camí que 

Catalunya està iniciant per garantir i respectar al màxim les 

preferències, els desitjos i les voluntats de les persones amb problemes 

de salut mental de manera prèvia a una situació on es pugui ser 

qüestionada la seva capacitat per decidir. 

 

 Ángel Urbina, vicepresident de la Federació Salut Mental Catalunya 

 Aleix Caussa, codirector d’Spora Sinergies 

 Gemma Serrahima, tècnica d’Incidència Política la Federació Salut 

Mental Catalunya 

17.50 h. Espai per a preguntes 

http://www.salutmental.org/
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18.10 h. Cloenda 

 Neus Rams, directora general d’Ordenació Professional i Regulació 

Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 Gemma Tarafa, comissionada de Salut i Diversitat Funcional de 

l’Ajuntament de Barcelona 

 Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya 

 Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de 

Catalunya 

18.30 h. Final de l’acte 

 

 

Per a més informació: 

www.salutmental.org 

93 272 14 51 

comunicacio@salutmental.org 

 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
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