XXVIII JORNADES TÈCNIQUES
DE L’INSTITUT GUTTMANN
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Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Auditori ONCE, Gran Via, 400. Barcelona

Empoderament,
autonomia personal i
neuroètica:

una visió integral i innovadora de l’atenció
i la inclusió social de les persones
amb discapacitat i/o dependència.

eur
o
è
l n
ti

Empoderament, autonomia personal i neuroètica
Adreçat als professionals i responsables dels serveis públics i privats d’atenció a les persones, especialment
d’aquelles amb major risc de vulneració dels seus drets
individuals i socials, com els col·lectius de persones amb
alteracions cognitives i/o conductuals, per lesions o malalties neurològiques, salut mental, demències, dèficit
intel·lectual congènit o sobrevingut, persones dependents... i, en general, de tots aquells ciutadans que, per a
l’exercici de la seva autonomia personal, necessiten d’algun tipus de tutela, curatela o assistència personal, ja sigui per cuidadors formals o informals, a la seva propi llar
o en regim d’internament en centres especialitzats.
També dirigit a totes les institucions, entitats, associa
cions i persones interessades en aquesta problemàtica i
que ostenten responsabilitats i/o representació en la defensa i atenció d’aquests col·lectius (associacions de persones amb discapacitat).
CONTEXTUALITZACIÓ
Al 2002, en un congrés neurocientífic celebrat a San Francisco, neix un nou coneixement: la Neuroètica. Al congrés
hi assistiren un bon nombre d’especialistes disposats a presentar en societat la nounada, que tindria per davant una
apassionant tasca, no solament avaluar èticament les in
vestigacions i aplicacions en neurociència, sinó també tractar problemes fonamentals de la vida humana en els que
estan implicats el cervell, la llibertat, la consciència, el jo, la
relació mentsubjecte o les bases cerebrals de la moral.

L’empoderament humà (empowerment en anglès) fa referencia al procés pel que s’augmenta la fortalesa espiritual,
social, política i/o econòmica dels individus i les comunitats per impulsar canvis positius de les situacions en les
que viuen. Generalment implica en la persona el desenvolupament d’una major confiança en les seves pròpies capacitats i accions. Lligat inicialment als col·lectius més vulnerables, durant els darrers anys aquest concepte ha
ampliat notablement el seu camp d’aplicació.
L’autonomia personal, segons l’OMS, és la percepció subjectiva de la competència personal, l’ambiental, l’autocontrol, l’autoeficàcia i l’empoderament. Implica doncs
decisions i no accions. En l’àmbit de la discapacitat està
relacionada amb el paradigma de la vida independent.
L’autonomia personal implica el dret de cada persona a
poder prendre las decisions que afecten la seva vida personal, i especialment el fet de poder viure en el lloc que es
vulgui i ser atès per les persones que un desitja. La Llei
39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, defineix l’autonomia personal com a “la capacitat de controlar, afrontar
i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals respecte de com viure d’acord amb les normes i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques
de la vida diària”.
INSTITUT GUTTMANN

PROGRAMA
9:00-9:30

Acreditació i recollida de documentació

9:30-9:45

Presentació de la Jornada

CONFERÈNCIES
9:45-11:30

Neurociència i Neuroètica
I. Glenn Cohen. Director Centre Petrie-Flom Política Legal de la Salut, Biotecnologia Bioètica - Universitat de Harvard*
Trastorns cognitius, capacitat d’escollir i responsabilitat
Molly Crockett. Investigadora en Neuroètica – Universitat de Oxford
Presenta: Victòria Camps. Filòsofa i catedràtica d’Ètica – UAB

11:30-12:00

Pausa Café

TAULA RODONA
12:00-14:00

Empoderament i autonomia personal en individus amb alteracions cognitives i/o conductuals
Autonomia personal i ciutadania. Ester Busquets. Professora de la UVIC i de l’Institut Borja de Bioètica
Empoderament i autonomia personal. Josep M. Solé. Director Fundació Tutelar Comarques de Girona
Vida independent en persones amb trastorns cognitius. Ramón Novell.
Psiquiatra – Discapacitat intel·lectual i Salut Mental IAS Girona

La visió del clínic a partir de les capacitats personals (CIF-OMS). Sara Laxe.
Doctora en Medicina Física i Rehabilitació. Institut Guttmann

Moderador: Àngel Gil. Assessor àmbit social Institut Guttmann
14:00-15:30

Dinar

TAULA RODONA
15:30-17:30

Atenció centrada en la persona, el repte de preservar l’autonomia personal.
Abordatge des de les entitats prestadores dels serveis
En l’àmbit de les persones grans. Josep Pascual. Grup SARQuavitae
En l’àmbit domiciliari. Pilar Rodríguez. Associació Benestar i Desenvolupament
En l’àmbit de la salut mental. Hilari Andrés. Infermer Especialista i Gestor de Casos en Salut Mental
En l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual. Pere Rueda. AMPANS
En l’àmbit de les persones amb discapacitat física. Laia Ribas. ASPID
Moderadora: Imma Muñoz. Periodista

CONFERÈNCIA CLAUSURA / CLOENDA
17:30-18:20

El paper de les administracions en l’empoderament i la preservació de l’autonomia personal
en les persones amb discapacitat i/o dependència
Sindicatura de Greuges de la Generalitat de Catalunya*

Acte de cloenda a càrrec de l’Honorable Sra. Dolors Bassa,
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
*Ponent pendent confirmació

INFORMACIÓ GENERAL
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Empoderament, autonomia personal i neuroètica
Barcelona, 18 d’octubre de 2016 – Auditori ONCE, Gran Via, 400. Barcelona
QUOTA PARTICIPACIÓ
QUOTA ESPECIAL ESTUDIANTS*
QUOTA ASSOCIACIONS**

Abans 30 de setembre
25 €
15 €
10 €

Amb la col·laboració de

Després del 30 de setembre
30 €
20 €
15 €

* Per a beneficiar-se de la quota especial d’estudiants serà imprescindible adjuntar còpia del carnet d’estudiant o certificat de l’escola o facultat, en el moment de formalitzar la inscripció on-line.
** Per a beneficiar-se de la quota especial associacions serà imprescindible adjuntar documentació que així ho acrediti, en el moment de formalitzar la inscripció on-line.
A la conferències en llengua anglesa hi haurà servei de traducció simultània al castellà.
La quota d’inscripció inclou els drets de participació a les jornades, pausa cafè i certificat d’assistència. El dinar no està inclòs. Les places són limitades. Les inscripcions
s’acceptaran per rigorós ordre de pagament. No es considerarà formalitzada la inscripció fins que s’hagi abonat la quota corresponent. Les quotes reduïdes s’aplicaran
només si el pagament es rep abans del 30 de setembre.
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