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El passat mes de desembre de 2014, el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) MútuaTerrassa
va celebrar el seu 20è aniversari i per commemorar-lo va organitzar una jornada de bioètica
amb l’objectiu de compartir el camí fet en aquestes dues dècades de treball multidisciplinari.
La presentació oficial va anar a càrrec dels gerents de les unitats Estratègica Assistencial i
Sociosanitària de l’entitat.
Seguidament, es va presentar un resum històric del CEA, des dels seus inicis l’any 1993 fins
l’actualitat. L’any 1993 es va crear una comissió gestora amb l’objectiu de crear el que seria
posteriorment el Comitè d’Ètica Assistencial. Un cop constituïda la comissió, l’any següent
va ser presentada oficialment i l’acreditació va arribar l’any 1995. Van ser anys de formació
exhaustiva de tots el membres, de difusió interna (organitzant sessions, jornades i
enquestes) i externa (amb participacions a congressos i publicació d’articles).
En la celebració es va fer un reconeixement a tots els membres que han format part del CEA
al llarg d’aquests vint anys i se’ls va agrair la participació i el treball. Es va presentar també
un resum de totes les sessions internes que s’havien fet, dels articles publicats en diferents
revistes, com ara el mateix Butlletí de Bioètica o Medicina Clínica, així com dels contactes i
les reunions que s’havien establert amb altres CEA propers i altres institucions i
organitzacions que també treballen en aspectes bioètics.
A continuació, es va organitzar una taula debat amb el títol “Qüestions de bioètica: passat,
present i futur”, en la qual van participar els dos expresidents del CEA, Pau Sanchez i
Salvador Quintana, l’actual presidenta, Roser Font, i el primer assessor extern, Pablo
Hernando, que va donar suport al CEA des de l’inici. En la discussió van sortir dos temes
principalment, l’atenció centrada en el pacient i el paper i la rellevància que han de tenir els
CEA dins de la institució.
Per finalitzar, va haver-hi una conferència magistral a càrrec de Begoña Román, professora
de la Facultat de Filosofia (UB), presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de
Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre “Valors i virtuts dels
professionals”.
En el decurs duts dels professionals”.lunya sobenvolupat la seva tasca en tres grans àrees:
(a) formacidecurs duts dels professionals”.lunya sobenvolupat la seva tasca en tres grans
àrees: (a) eis Socials de Catalunya formaciecurs duts dels professionals”.lunya sobenvolupat
la seva tasca en tres granctuals o assistència a jornades fora de l’hospital, presentant
treballs en jornades, congressos i beques (premiats dues vegades per les beques Grdels p;
(b) s’(b) les bequeguies i protocols, com les guies sobre les ordres de no-reanimaci nola
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restricci noocols, el consentiment informat i les voluntats anticipades, entre ds anticipadesm
anentre ds anticipadesm les essionals”.lunya sobenvolupat la seva tasca en’entitat.
Tota aquesta feina ha perm que feinadesm les essionals”.lunya sobenvolupat la seva tasca
en tres granctuals o assistènc usuaris i ha promogut actituds me feinadesm les cap als
mateixos usuaris.
Les línies de futur que es planteja el CEA MútuaTerrassa són les de seguir creixent en les
tres àrees esmentades, i intentar augmentar la projecció interna, cap als professionals del
propi centre, i externa amb l’augment del nombre d’activitats formatives, la participació en
jornades i congressos i la col·laboració amb altres CEA. Un altre objectiu que es planteja és
tenir un paper més rellevant com a comissió especialista en ètica en alguns aspectes que li
són més propis dintre de les decisions de les direccions.
Des del CEA, creiem que és molt important seguir promovent la reflexió bioètica en la
pràctica diària dels professionals sanitaris, treballadors socials, personal d’atenciqual client...
i ajudar perque es prengui consciar ortant tota decisió té un component bioètic, que, si no és
tingut en compte, pot generar un conflicte entre el professional i l’usuari-pacient.
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