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Una mica de història  

 Antecedents: Comissió promotora; 17 mesos de 

formació especifica en bioètica 
 

16 de juny de 1999 es va constituir el Comitè 

d'Ètica 

2 d’octubre de 2000 la Direcció General de 

Recursos Sanitaris acredita al CEA de BSA 

Fem 20 

anys al 

2020!!!! 



AVUI EN DIA 
 BSA és una OSSI (organització de serveis de salut i 

serveis socials  integrals) formada per: 

 un hospital d’aguts 

 un centre sociosanitari 

 6 àrees bàsiques de salut 

 5 centres de salut mental i addiccions  
 

El CEA té un caràcter consultiu, interdisciplinari i 

multicèntric. 



 

QUÈ FA EL NOSTRE CEA? 
   

Accions fixes: reunions mensuals fitxades amb 

calendari anual, participació a les sessions dels 

diferents centres (p.ex. Llei de protecció de dades) 

 

Accions periòdiques: consultes de casos,  curs de 

formació per a residents i personal assistencial; 

bianual (6 ena edició efectuada aquest any) 

 

Accions puntuals:  sessions monogràfiques de temes 

relacionats amb la bioètica; participació i revisió de 

Protocols i Procediments (CI, DVA, subjeccions 

mecàniques). Codi Ètic de la organització.  



COM VOLEM QUE SIGUI EL NOSTRE 
FUTUR COM A CEA? 

Per analitzar les 

nostres accions i 

dissenyar propostes 

de futur hem realitzat 

un DAFO  

Amenaces 

Oportunitats 

Punts forts 

DAFO 

Punts febles 



 

ANÀLISI DAFO 
 Punts forts:  

 Grup cohesionat  

 Participació de tots els nivells assistencials.  

 Eines disponibles: una intranet, un directori 

comú i grup de correu del CEA 

 Fidelitat dels membres jubilats (emèrit) 

 

Punts febles:  

 Dispersió geogràfica dels membres en 

diferents edificis del territori 

 Dificultat de trobar més hores per a reunir-

nos fóra del calendari preestablert 

 Poca visibilitat i coneixement del CEA i les 

tasques que fa a la organització 
 



 

ANÀLISI DAFO II 
 Amenaces:  

 Poques consultes de casos 
 Manca de reconeixement dels membres 
 Dificultat per renovar els càrrecs i els 

membres 
 

Oportunitats:  
 Noves eines de comunicació: xarxes socials, 

TIC’s... 
 Incorporació recent de membres de salut 

mental i addiccions  
 Recuperació de la figura amb formació legal 
 Club de lectura 
 Propera celebració dels 20 anys del Comitè 
 



 Millorar la visibilitat i coneixements del CEA a la 
organització. 
 

 Fomentar les consultes de casos 
 

 Explorar noves vies de comunicació i difusió.  

 

MARQUEM OBJECTIUS 
 



 Canvi del format i circuit de 
consultes de casos. 

 
 Col·laboració amb 
Comunicació (e-SALUT- estratègia 
digital) per difondre qui som i què 
fem.  
 
 Preparació d’esdeveniments 
per commemorar els 20 anys del 
Comitè 

 

ESTRATÈGIES 
 



www.bsa.cat 

Gràcies  

comiteetica@bsa.cat 

Todo viaje de mil millas empieza por un primer paso 

Lao Tzu  
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