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Eutanàsia
i suïcidi assistit

VIII cicle de Conferències Josep Egozcue
Les Conferències Josep Egozcue s’han consolidat com la cita
anual de la Fundació amb experts internacionals en bioètica.
La complexitat del tema d’aquesta edició feia impossible
abordar-lo des d’una única perspectiva. Per això hem
convidat a diferents experts, nacionals i internacionals,
i alhora comptem amb la participació d’institucions i
persones afectades.
L’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi són temes que van ressorgint
en el debat públic, especialment quan surt un cas als
mitjans de comunicació, reiterant-se arguments favorables i
contraris, i sovint també confusions conceptuals i discussions
poc rigoroses. Les conferències d’aquest any volen ser una
contribució al debat serè sobre el tema, donant cabuda
a diferents criteris i perspectives, reflex de la diversitat de
la nostra societat.
Per a fer-ho, ens proposem escoltar primer l’experiència
internacional de països com Holanda, Bèlgica o Suïssa,
amb marcs legals que permeten l’eutanàsia i/o el suïcidi
assistit, amb certs requisits. Després, voldrem sentir la
veu de les institucions i dels professionals, així com també
la dels ciutadans, amb un ampli espai pel debat amb tots els
participants.

16:00 h. Benvinguda i presentació

Victòria Camps, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas

16:15 h. Conferència inaugural: “Els abismes del temps
i de la mort”
Josep Mª Esquirol, professor de Filosofia de la Universitat
de Barcelona

16:45 h. Pausa cafè
17:15 h. L’experiència de països del nostre entorn*

Holanda. Aycke Smook, president de Right to Die Europe
Bèlgica. Jacqueline Herremans, Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité
Suïssa. Jérôme Sobel, president d’Exit

18:45 h. Debat

Divendres, 4 de desembre de 2015
9:30 h. Conferència: “Marc legal a Espanya i encaix
del possible dret a disposar de la pròpia vida”

Carmen Tomás-Valiente Lanuza, professora de Dret Penal
de la Universitat de València

10:00 h. Pausa cafè
10:30 h. La visió de les institucions i els professionals

Fernando Marín, president de DMD Madrid
Josep Terés, president de la Comissió de Deontologia del COMB
Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica
de Catalunya
Montse Puig, infermera de cures pal·liatives
Miquel Domènech, president de la Societat Catalano-Balear
de Cures Pal·liatives

12:15 h. Debat
13:00 h. Pausa. Dinar lliure
15:00 h. La visió dels ciutadans

Adreçat a:
Professionals i estudiants dels àmbits de la medicina,
infermeria, psicologia, sociologia, filosofia, treball social i
persones interessades en la bioètica en general.

En la taula hi participaran ciutadans que parlaran des de
la seva perspectiva personal

16:30 h. Col·loqui amb assistents
*S’oferirà servei de traducció simultània anglès-català.

