INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA (UNIVERSITAT RAMON LLULL)
L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, CENTRE PIONER
A EUROPA EN LA DISCIPLINA DE LA BIOÈTICA.
Us presentem el primer centre de bioètica d’Europa amb més de 30 anys de trajectòria en
el camp de la docència i investigació en aquesta disciplina. És una Fundació Privada sense
ànim de lucre i Institut Universitari per la seva integració a la Universitat Ramon Llull com a
entitat federada de ple dret.
Les activitats de l’Institut Borja de Bioètica les concretem en quatre grans àmbits: la
investigació,
investigació la docència,
docència la cooperació i assessorament en bioètica, i la informació,
divulgació i documentació.
documentació
Per portar a terme els seus objectius l’IBB compta amb investigadors i col·laboradors
científics de diverses disciplines (filosofia, teologia, medicina, biologia, dret i infermeria) i
d’altres professors que participen en el camp acadèmic i en projectes d’investigació. A més
del personal administratiu, biblioteca i comunicació.
El principal objectiu de l’Institut Borja de Bioètica consisteix en analitzar i reflexionar sobre
els problemes ètics que plantegen els progressos de les ciències mèdiques i biològiques i
la seva repercussió en la societat. Per això promou el diàleg interdisciplinari com a
metodologia de treball entre científics i humanistes que ajudi a integrar coneixements
científics i sensibilitat ètica i permeti aprofundir en els plantejaments professionals trobant
vies raonables de solució als conflictes que sorgeixen entre les visions més tècniques i els
valors humans essencials de respecte als drets humans. Així compta amb el seu Grup
Interdisciplinari de Bioètica, un grup permanent d’investigació en bioètica que treballa en
diferents temes d’especial relleu social.
L’Institut ofereix una formació especialitzada per els professionals sanitaris i d’altres
disciplines mitjançant el Màster universitari en bioètica (màster oficial europeu de la
Universitat Ramon Llull) i diversos cursos d’Iniciació en la bioètica de formació continuada,
que es presenten en modalitat presencial i online. Alhora organitza i participa en altres
cursos, conferències, taules rodones en jornades i congressos i duu a terme una important
tasca d’assessorament especialment en els Comitès d’Ètica Assistencial d’hospitals i
Comitès Ètics d’Investigació Clínica i col·labora en diferents comissions i grups de treball
del Govern de Catalunya en l’àmbit de la bioètica com el Comitè de Bioètica de Catalunya.
També l’IBB fa difusió de la informació i divulgació d’aquelles qüestions que es plantegen
en bioètica mitjançant les seves publicacions, la revista Bioètica & debat, i a través del web
(www.ibbioetica.org) i del portal de bioètica (www.bioetica-debat.org), una comunitat online
interactiva amb totes les informacions d’interès en aquesta disciplina que ofereix, a més, el
newsletter mensual de novetats. Alhora manté la seva Biblioteca i Centre de Documentació
que és la biblioteca especialitzada en bioètica més important i antiga d’Europa.
L’Institut té la seva seu a Esplugues de Llobregat (Barcelona), al c/ Santa Rosa, 6 hi ha les
seves dependències administratives i a l’”Edifici Docent Sant Joan de Déu”, annex a
l’Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu, la seva biblioteca i aulari.

