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PROGRAMA
HORARI

Dimarts,
26 de
setembre

Un any després de la seva constitució, el Comitè

08.30-09.00h

Acreditació

Consultiu de Bioètica de Catalunya, successor de l’antiga

09.00-09.30h

Un any del Comitè Consultiu

Comissió Assessora i del Comitè de Bioètica, presenta

Victòria Camps
Presidenta del CCBC

el balanç de la seva activitat i els principals treballs i
documents que s’han realitzat en aquest període.

Rafael Manzanera
Coordinador del CCBC

Difonent les seves reflexions i parers, el CCBC vol
fomentar que aquesta reflexió s’estengui en el si de

09.30-11.00h

les organitzacions i de les persones, de manera que,

Presentació del document “Cosideracions
sobre la transferència nuclear”
Anna Veiga
Directora del Banc de Línies cel·lulars del
Centre de Medicina Regenerativa.
Servei de Medicina de la Reproducció IU Deixeus

tant els canvis en les actituds com en les accions que
poden suposar algunes decisions, siguin compartits o
bé respectats per una societat plural i diversa.
Aquest foment de la reflexió fonamentada per ajudar

Maria Casado
Directora de l’Observatori de Bioètica i Dret.
Universitat de Barcelona

a decidir davant de situacions dubtoses, és la raó de
ser del Comitè Consultiu de Bioètica, i representa una

Josep Santaló
Professor titular de Biologia cel·ular.
Universitat Autònoma de Barcelona

garantia per al conjunt dels ciutadans.

11.00-11.30h

Pausa i cafè

11.30-13.00h

Presentació de l’informe sobre l’eutanàsia i
el suïcidi assistit
Rogeli Armengol
Coordinador del Servei de Psiquiatria.
Hospital Vall d’Hebron
Carmen Tomás-Valiente
Catedràtica de dret penal.Universitat de
València
Francesc Abel
President de l’Institut Borja de Bioètica

13.00-14.00h

Aperitiu de cloenda

