
Curs d’Estiu en l’Autonomia Personal i els seus Límits: Reflexions i 
Respostes (Codi: 098053)
- Sessió 1. Lliçó inaugural: Autonomia personal i constitució: Podem 

parlar d’un dret fonamental a l’autonomia? (Codi: 098085)
- Sessió 2. Les persones menors d’edat i la nova llei d’avortament. 

Autonomia i confidencialitat (Codi: 098086)
- Sessió 3. Els límits en les formes de vestir dels alumnes a l’escola 

pública (Codi: 098087)
- Sessió 4. Fins on es pot respectar la llibertat de decisió de les 

persones amb drogodependència (Codi: 098088)
- Sessió 5. Els problemes ètics que desplega el desig de tenir fills 

sords (Codi: 098089)

Presentació
Segurament la qüestió que més problemes ètics planteja als 
professionals de la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària 
és l’autonomia de les persones a les quals s’atén. I això per dues 
raons principals. La primera, perquè l’activitat d’aquestes professions 
consisteix en intervenir en la vida de les persones, que és l’àmbit en el 
qual neix i es manifesta la nostra voluntat d’autogovern.
La segona raó és que l’autonomia personal no és dicotòmica ni 
permanent, és a dir, no podem dir que sigui quelcom que es té, o no es 
té, per sempre i en tot lloc. A les persones se’ns reconeix la capacitat 
d’autogovernar-nos per a unes coses, per a d’altres, no, i per a unes 
altres, a mitges. Entre tenir o no tenir autonomia, per tant, s’estén 
una àmplia superfície amb diferents graus, tonalitats i situacions 
en la qual professionals i usuaris habiten, s’han de moure i prendre 
decisions. 
El curs d’estiu vol situar-se en aquesta regió fronterera a través 
de quatre temàtiques que ens obliguen a pensar-la i a trobar-hi 
respostes concretes per a la pràctica professional: l’autonomia i la 
confidencialitat dels menors d’edat en el tema de l’avortament, els 
límits en les formes de vestir dels alumnes a l’escola pública, fins 
a on es pot respectar la llibertat de decisió de les persones amb 
drogodependència i, finalment, els problemes ètics que desplega el 
desig de tenir fills sords. 
Per fer-ho, comptarem amb l’expertesa de les persones convidades i 
dels assistents al curs. També amb cinc documents, un per a cada una 

de les jornades programades, que emmarcaran la qüestió a debatre, 
concretaran els problemes ètics que planteja cada qüestió i apuntaran 
solucions. Aquests documents es lliuraran tres setmanes abans 
d’iniciar el curs.

A qui s’adreça
A treballadors socials, educadors socials, mestres, psicòlegs, 
pedagogs, psicopedagogs i altres perfils professionals que 
treballen en l’àmbit de la intervenció social, educativa, psicològica i 
sociosanitària.  A professionals de l’àmbit de la filosofia, el dret i la 
sociologia i estudiosos en general.

Programa
Dilluns 5 de juliol
9.30 – 10.45 h. Presentació i emmarcament del curs: De què parlem 
quan parlem d’autonomia personal?
A càrrec de Francesc Xavier Pereda, magistrat i director de l’OEAIS. Joan 
Canimas, coordinador científic de l’OEAIS.
10.45 – 11.15 h. Diàleg amb els assistents.
11.15 – 12.00 h. Descans.
12.00 – 13.15 h. Lliçó inaugural: Autonomia personal i constitució: 
Podem parlar d’un dret fonamental a l’autonomia?
A càrrec de Javier Hernández, magistrat de l’Audiència Provincial de 
Tarragona.
13.15 – 14.00 h. Diàleg amb els assistents.

Dimarts 6 de juliol
9.00 – 10.15 h. Primera conferència: Les persones menors d’edat i la 
nova llei d’avortament. Autonomia i confidencialitat.
A càrrec de Carles Cruz, magistrat i vocal del Consell General del Poder 
Judicial.
10.15 – 10.45 h. Diàleg amb els assistents.
10.45 – 11.30 h. Descans.
11.30 – 13.00 h. Taula rodona: Les persones menors d’edat i la nova llei 
d’avortament. Protocols de bones pràctiques.
A càrrec de Montserrat Tur, advocada, mediadora familiar i especialista 
en infància i adolescència. Secretària de famílies i infància del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Pepa Celaya, senadora i 
exdirectora dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania de 

Girona. Pep Freixa, psicòleg. Conductor del debat: Joan Canimas.
13.00 – 14.00 h. Diàleg amb els assistents.

Dimecres 7 de juliol
9.00 – 10.15 h. Segona conferència: Els límits en les formes de vestir 
dels alumnes a l’escola pública.
A càrrec d’Albert Grau Montero, inspector del Departament d’Educació.
10.15 – 10.45 h. Diàleg amb els assistents.
10.45 – 11.30 h. Descans.
11.30 – 13.00 h. Taula rodona: Els límits en les formes de vestir dels 
alumnes a l’escola pública. Protocols de bones pràctiques.
A càrrec de Dolors Bramon, filòloga, especialista en l’Islam. Charo 
Mora, periodista, historiadora de l’art i professora de moda. Francisco 
Gallardo, director de l’IES Puig Castellar de Santa Coloma de Gramanet. 
Conductor del debat: Francesc Xavier Pereda.
13.00 – 14.00 h. Diàleg amb els assistents.

Dijous 8 de juliol
9.00 – 10.15 h. Tercera conferència: Fins on es pot respectar la llibertat 
de decisió de les persones amb drogodependència.
A càrrec de Miquel Casas Brugué, catedràtic de Psiquiatria de la UAB i 
cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de 
Barcelona. Especialitzat en conductes disruptives i addiccions.
10.15 – 10.45 h. Diàleg amb els assistents.
10.45 – 11.30 h. Descans.
11.30 – 13.00 h. Taula rodona: Fins on es pot respectar la llibertat de 
decisió de les persones amb drogodependència. Protocols de bones 
pràctiques.
A càrrec de Tre Borrás Cabacés, psiquiatra-terapeuta familiar, 
directora del Servei de Drogodependències HUSJ-CAS-Pla d’Accions 
sobre Drogues, Reus. Carme Cunillera, psicòloga clínica, terapeuta 
familiar, coordinadora del Centre d’Atenció i Seguiment de les 
Drogodependències a la Garrotxa-IAS. Dominique Sistach, professor 
de Sociologia a la Universitat de Perpinyà; ha investigat i publicat 
sobre les drogues. Conductor del debat: Joan Vergés, professor de 
Filosofia de la UdG.
13.00 – 14.00 h. Diàleg amb els assistents.
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Amb el suport de:

Informació i matrícula
Edifici Mercadal
Pl. Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
Tel.: 972 21 02 99
Fax: 972 22 34 54
A/e: info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i 
divendres de 9.00 a 15.00 h (excepte del 12 al 30 de 
juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

Divendres 9 de juliol
9.00 – 10.15 h. Quarta conferència: Els problemes ètics que desplega el 
desig de tenir fills sords.
A càrrec de Felisa Pino, membre del Consell de la Confederació Estatal 
de Persones Sordes.
10.15 – 10.45 h. Diàleg amb els assistents.
10.45 – 11.30 h. Descans.
11.30 – 13.00 h. Taula rodona: Els problemes ètics que desplega el desig 
de tenir fills sords. Discapacitat o diferència?
A càrrec d’Encarna Muñoz, directora del Servei d’Atenció a Persones 
Sordes i Famílies de la FESOCA. Joan M. del Pozo, filòsof, professor de la 
Universitat de Girona. Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat de Girona. Conductor del debat: Joan Canimas.
13.00 – 14.00 h. Diàleg amb els assistents.

Durada i calendari
25 hores. Consulta l’equivalència amb crèdits de lliure elecció a 
www.fundacioudg.org
Del 5 al 9 de juliol de 2010
Horari: de 9.00 a 14.00 h

Titulació
Curs d’Estiu en l’Autonomia Personal: Reflexions i Respostes per la 
Fundació UdG: Innovació i Formació.
S’ofereix la possibilitat de realitzar cadascuna de les sessions per 
separat. En aquest cas, s’obtindrà un certificat d’assistència.

Coordinació
– Joan Canimas Brugué. Filòsof. Coordinador científic de l’Observatori 

d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. Professor associat de la UdG.
 – Isabel Llauger Ribas. Filòloga. Responsable de Formació del Campus 

Arnau d’Escala. Professora associada de la UdG.

Lloc de realització
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG (dies: 5, 6, 7 i 9 de juliol).
Fundació UdG: Innovació i Formació (dia: 8 de juliol).

Preu 
200 € (curs complert)
50 € (per cadascuna de les 5 sessions)
Els membres del Club DIXIT poden optar a una plaça reservada
(cal acreditació).

Matrícula
A partir del 10 de maig de 2010


