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Cara a cara amb la mort
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Introducció
En continuïtat amb la Jornada del Ser-
vei d’Atenció Espiritual i Religiosa del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de l’any 
anterior, l’edició d’aquest 2016 manté 
el seu desig d’aprofundir en l’essència 
de l’acte assistencial des d’una pers-
pectiva transdisciplinar que garanteixi 
una atenció centrada en el pacient i 
veritablement integral.

Amb aquest objectiu com a fita, la pre-
sent jornada se centrarà en les parti-
cularitats de la nostra implicació pro-
fessional en l’acompanyament en el 
procés de morir de les persones que, 
en situació de malaltia, estan sota la 
nostra responsabilitat assistencial.

Tradicionalment, als professionals de 
la salut ens han format per curar i por-
tar vida. Per aquest motiu no ens re-
sulta sempre fàcil integrar en la mos-
tra pràctica assistencial la proximitat 
de la mort. Sovint ens guien paradig-
mes sobre la salut i la pròpia vida molt 
parcials i que condicionen els recursos 
que les nostres estructures hospitalà-
ries ofereixen. És lògic, doncs, que ens 
resulti difícil abordar en la seva com-
plexitat els processos que afronta el 
malalt davant el fracàs de la curació 
i la mort. En situacions així, ¿deixem 
sola la persona davant l’adversitat? 
¿Sabem reconèixer que el procés de 
morir de les persones que se’ns han 
confiat ens incumbeix èticament i com 
a professionals? ¿Estem preparats?

Per aprofundir en aquests interrogants, 
comptarem amb la presència del Dr. 
Joan Bertrán, metge adjunt del Servei 
de Medicina Interna de l’Hospital Sant 
Rafael-Germanes Hospitalàries de Bar-
celona i metge de la Unitat de Cures 
Pal·liatives per malalts amb VIH del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant 
Boi de Llobregat, que ens introduirà la 
qüestió de la mort en la pràctica assis-
tencial diària; i amb la Dra. Montse Es-
querda, Pediatra, doctora en Medicina i 
Psicòloga, actual directora de l’Institut 
Borja de Bioètica, que ens presentarà 
una recerca bibliogràfica sobre estudis 
recents que avaluen el nivell de for-
mació que rebem els professionals de 
la salut pel que fa al tema de l’acom-
panyament a la mort i les estratègies 
d’afrontament que utilitzem per abor-
dar aquest aspecte de la nostra tasca 
assistencial.

Al seu costat, diversos professionals 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu re-
flexionaran sobre aquestes qüestions 
des d’una perspectiva pràctica, ana-
litzant la complexitat de l’experièn-
cia d’acompanyament a la mort des 
de l’Educació Social, la Psicologia, la 
Infermeria, la Medicina i l’abordatge 
espiritual, tant en l’àmbit somàtic de 
l’hospitalització d’aguts com en espais 
de llarga estada de Salut Mental.
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Dr. Bernabé Robles
Cap de Servei de Neurologia 
Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya
President CEA
PSSJD

Bernat Carreras
Psicòleg Clínic
Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS)
Obra Social La Caixa
PSSJD

J. Antoni Boix 
Infermer
Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa
PSSJD

Joan Bertran
Metge adjunt del Servei de Medicina Interna del 
Hospital Sant Rafael-Germanes Hospitalàries de 
Barcelona
Metge de la Unitat de Cures Pal·liatives    
per malalts amb VIH
PSSJD

Ponents



M. Carmen Àlvarez
Infermera d’hospitalització
PSSJD

M. Ángeles Martínez
Educadora Social
PSSJD

Montse Esquerda Aresté
Doctora en medicina, Especialista en pediatria i Lic 
en psicologia. Màster en bioètica.
Directora General Institut Borja de Bioètica. Metge 
assistencial a CSMIJ Sant Joan de Deu Lleida. 
Professora associada Bioètica UdL.
Delegada Diocesana Pastoral de la salut, diòcesis 
de Lleida, presidenta i fundadora dels grups 
d’Acompanyament al dol de Lleida.

Comitè Organitzador 
Gmà. Ramon Martín. SAER 
J. Antoni Boix. SAER
Laura Giménez. SAER
Isabel Grimal. Directora d’Infermeria
Departament de Comunicació
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08:30 h – 09:00h 

Lliurament de documentació

09:00 h – 09:15h  
Inauguració de la Jornada

Gmà. Santiago Ruiz 
Superior de la Comunitat   
de Sant Boi 

Dr. Ignasi Riera
Director d’Operacions 
Assistencials

09:15 h – 10:15 h  

“La Mort en la Pràctica 
Assistencial Diària” 
a càrrec del Dr. Joan Bertrán 
Muñoz

10:15 h – 11:015 h  
Presentació    
“Estem els professionals 
sanitaris preparats 
per afrontar la mort?  
Ens preparen per a fer-ho?” 
a càrrec de la Dra. Montse 
Ezquerra

11:15 h – 11:45 h  

Coffee Break

Programa



11:45 h – 13:15 h   
Taula Rodona: 

Explica’ns la teva experiència 

Presenta i modera:    
Sra. Isabel Grimal

Dr. Bernabé Robles 

Dr. Bernat Carreras

Sra. Ángeles Martínez

Sr. J. Antoni Boix 

Sra. M. Carmen Álvarez

13:15 h – 13:45 h  
Debat

13:45 h – 14.00 h  

Clausura Jornada,  

Sra. Laura Giménez. SAER
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Seu de la Jornada

Auditori 
Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu

Doctor Antoni 
Pujadas, 42.
St.Boi de Llobregat
Tel.: 936 406 350
www.pssjd.org



Els assistents gaudiran de tarifa plana de pàrking a 
l’aparcament soterrani de l’Hospital General.

Com accedir

Informació detallada de les diferents entrades i les seves 
característiques del recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Com arribar

Informació detallada de les diferents formes d’arribar al Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat

La inscripció  és gratuïta. S’ha de formalitzar enviant un correu 
electrònic a l’adreça jornadasaer@pssjd.org, indicant nom i cognoms, 

filiació i entitat laboral. Es lliurarà certificat d’assistència.

Inscripcions

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves dades 
personals quedaran incorporats i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la finalitat de 
promoció i altres relacionats amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per 
utilitzar amb la finalitat esmentada. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les nostres oficines.


