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     INTRODUCCIÓ 

 

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat diu que les persones amb DID 

tenen dret a la llibertat, però també que se les ha de donar suport i, de vegades, protegir. Es 

desplega així un ventall amb tres grans possibilitats pel que fa a les decisions: 

(1) Decisions que pren la persona amb diversitat sense cap suport i que s’han de respectar, 

fins i tot quan no agraden a aquelles persones que tenen funcions de suport, guarda, 

curatela o tutela (decisions lliures); 

(2) Decisions que pren la persona amb diversitat però que necessiten suport (decisions lliures 

amb suport); i 

(3) Decisions que prenen les persones que tenen funcions de suport, guarda, curatela o tutela 

i que no coincideixen amb la voluntat de la persona amb diversitat (decisions subrogades). 

Hem d'abandonar el paternalisme sense caure en l'abandonament, i per fer-ho és fonamental 

disposar d'instruments d'anàlisi que ens permetin determinar en quines situacions s’han de 

respectar les decisions lliures, en quines cal un suport i en quines estan èticament i jurídicament 

justificades les decisions subrogades. 

D’altra banda, no hi ha llibertat sense risc. És per això que és imprescindible disposar 

d’instruments que puguin mesurar i valorar el risc i que ajudin a respondre a la qüestió de quant 

risc o dany han de poder assumir les persones sense plena capacitat de decisió. 

En aquest seminari es presentaran instruments d’identificació i d’anàlisi que permetin donar 

respostes adequades a aquests interrogants, i s’aplicaran a situacions concretes de la pràctica 

professional dels assistents. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACOMPANYAMENT EN LA PRESA DE 
DECISIONS DES D’UNA PERSPECTIVA 

ÈTICA 
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CONTINGUTS 

 

1a sessió: Alguns conceptes bàsics. (i) Tipus de decisió; (ii) perill, risc i dany; (iii) 

paternalisme, accions protectores y accions perfectores; i (iv) accions protectores y 

perfectores (coercitives o no) èticament justificades. 

 Felicitat i drets. (i) Bens i drets, (ii) de com la modernitat va portar els 

drets, però va oblidar la felicitat, i (iii) de com els drets de vegades 

ofeguen la felicitat. 

2a sessió: Pautes per a la gestió de beneficis, riscos i danys. Les dues primers pautes 

per a la gestió de beneficis, riscos i danys per part de persones que tenen responsabilitats 

de suport, guarda, curatela o tutela. 

 Taller. Aplicació d’aquestes dues primeres pautes a situacions 

concretes. 

3a sessió: Pautes per a la gestió de beneficis, riscos i danys. Les pautes 3 i 4 per a la 

gestió de beneficis, riscos i danys per part de persones que tenen responsabilitats de 

suport, guarda, curatela o tutela. 

 Taller. Aplicació d’aquestes dues darreres pautes a situacions 

concretes. 

. 

 

 

FORMADOR 

 / Joan Canimas Brugué 

Doctor en filosofia. Màster en bioètica i dret i Màster d’ètica aplicada a l’acció social. 

Professor associat de la Universitat de Girona, a on imparteix les assignatures d'ètica 

aplicada dels Graus d'Educació Social, Treball Social i Pedagogia. Professor col·laborador 

de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universidad Pública de Navarra. 

Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial 

de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat 

de la Universitat de Girona, entre altres. 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 11, 25 abril i 9 de maig de 2018 

Horari: de 9:30 a 14:30h 

Lloc:   Upgrade Formació,. C/ Vallespir, 39 local  - 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 15h 

 

 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

fins al 10 d’abril o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 200 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les 

dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + DECI,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions). 

 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís 

sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les 

hores totals del curs.  

 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2390271
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