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CINEFÒRUM,
DEBATS D’ÈTICA

Cinefòrum, debats d’ètica és una activitat oberta a tots els públics, especialment
adreçada a professionals de la Salut i les famílies que viuen de prop la realitat de les
malalties minoritàries i convencionals.
Cada sessió s’inicia amb la projecció del film per, a continuació, obrir el debat amb
el panell de professionals convidats: un expert clínic, un expert en bioètica i un
representant de pacient.
Aquest cicle de pel·lícules té per objectiu crear un espai de reflexió entorn als
dilemes ètics que es presenten amb l’arribada de nous tractaments i noves línies
d’investigació, així com conscienciar de la importància del paper de la bioètica en la
presa de decisions mèdiques i socials.

COM PARTICIPAR
Aquells participants que no requereixin certificat, poden accedir de forma independent
a les tres sessions.
Activitat pendent d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud.
Per obtenir l’acreditació és imprescindible inscriure’s i assistir de forma presencial
a les tres sessions que componen aquest cicle de CineFòrum (7 hores de formació).
En cas de dubtes o consultes, escriu-nos a plataformamm@gencat.cat

Cartellera
L’HOME ELEFANT– Dijous 10 de març de 17 h a 19:30 h
A DOS METRES DE TU – Dijous 17 de març de 17 h a 19:30 h
EL MIRACLE D’ANNA SULLIVAN – Dijous 24 de març de 17 h a 19:30 h
On?
Filmoteca de Catalunya, Sala Chomón (Plaça Salvador Seguí, 1 – 9 Barcelona)

INSCRIPCIÓ
Inscripció per a personal ICS – ENLLAÇ AQUÍ

Inscripció general – ENLLAÇ AQUÍ

LES MALALTIES MINORITÀRIES
Una mirada a través del cinema
MARÇ
DIJOUS

10
17:00 h.
19:30 h.

Veure el
trailer

L’home elefant The Elephant Man
David Lynch, 1980. Int: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy
Hiller, Freddie Jones. EUA.

Frederick Treves (Anthony Hopkins) ,un important cirurgià i professor
universitari, descobreix en una fira ambulant un jove (John Hurt) que és
utilitzat com espectacle de freaks. El seu nom és John Merrick, un home
que pateix d’elefantiasis, desborda amabilitat i bonhomia amb la gent que
l’envolta. El metge intentarà ajudar-lo en el seu patiment. La pel·lícula narra
la dificultat d’una persona, que pateix terribles malformacions físiques, per
integrar-se en la societat.

Taula debat
• Sr. Gabriel Painelli, membre de l’Associació Tengo Acromegalia.
• Sra. Pilar Quer, presidenta de l’Associació Catalana de les
Neurofibromatosis (ACNEFI).
• Dr. Màrius Morlans, vicepresident del Comitè Bioètica de Catalunya.
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MARÇ

A dos metres de tu Five Feet Apart

17

Justin Baldoni, 2019. Int: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias, Kimberly Hebert
Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlani, Kaleb Williams, Evangeline Hill, Gary Weeks, Ariana
Guerra, Emily Baldoni, Cynthia Evans, Jim Gleason, Todd Terry, Armando Leduc, Phillip
Mullings Jr. EUA.

17:00 h.
19:30 h.

A diferència de la majoria de noies de la seva edat, Stella Grant passa gran part
del seu temps en un hospital degut a la fibrosi quística que pateix. La seva vida
està plagada de rutines, límits i autocontrol, fins que un pacient irresistiblement
encantador anomenat Will Newman posa a prova tot el seu món.

DIJOUS

Veure el
trailer

El film està inspirat en fets reals basats, en concret, en la relació de Dalton
i Katie Prager.

Taula debat
• Sr. Paco García Barrios, representant de l’Associació Catalana de
Fibrosis Quística.
• Dra. Maria Cols, cap de la Secció de pneumologia Pediàtrica i de la
Unitat de Fibrosi Quística de l’ Hospital Sant Joan de Déu.
• Dra. Montse Espuga, adjunta a la Direcció del CAP Rio de Janeiro i
Presidenta del Comitè d’Ètica Asistencial a Atenció Primària de l’Institut
Català de la Salut (CEAAPICS).
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MARÇ
DIJOUS

24
17:00 h.
19:30 h.

Veure el
trailer

El miracle d’Anna Sullivan The Miracle Worker
Arthur Penn, 1962. Int: Anne Bancroft, Patty Duke, Andrew Prine, Inga Swenson, Victor Jory,
Grant Code, Jack Hollander, Beah Richards, Kathleen Comegys, Judith Lowry, John Bliss. EUA.

Hellen Keller (Patty Duke) una noia cega, sorda i muda, viu aïllada del
món. La família contracta a Anna Sullivan (Anne Bancroft), una institutriu
especialitzada que amb paciència i rigor li ensenyarà a comunicar-se a
través del tacte. Un drama biogràfic en el qual el coratge i l’esperança són
protagonistes. Una història real plena de lluita en la qual es demostra que
res és impossible. Inspirada en l’obra teatral de William Gibson basada en
l’autobiografia de Hellen Keller The Story of My Life.

Taula debat
• Sr. Ricard López, president d’APSOCECAT i la Federación Española de
Sordoceguera (FESOCE).
• Sr. Xavier Capdevila, psicòleg especialitzat en sordceguesa i membre de
l’equip tècnic de l’APSOCECAT.
• Dra. Núria Terribas, directora de la Càtedra de Bioètica a UVIC-UCC
Fundació Grífols.

Biblioteca virtual,
Aprofundeix en la matèria

La bioètica és un pilar fonamental en la recerca,
abordatge i dia a dia de les Malalties Minoritàries.
Vols aprofundir en la matèria?
A continuació es faciliten els enllaços per accedir de forma gratuïta els següents títols:

A Catalunya, el 2009 i per encàrrec del Dr. Màrius Morlans i Francisco
Montero, es va realitzar la monografia «Per a deliberar en els Comitès
d’Ètica» de la Plataforma Malalties Minoritàries a través de la Fundació
Doctor Robert- UAB, resultat d’un treball conjunt i multidisciplinari, que
destaca la necessitat i els protocols per a l’abordatge ètic en la pràctica
clínica de les Malalties Minoritàries.

Descàrrega gratuïta

En 2016 es va col·laborar en l’edició del llibre de CIBERER «Ètica en la
investigació de Malalties Rares», on s’explica la complexitat de la recerca
en Malalties Minoritàries, amb les implicacions ètiques i metodològiques i
el paper dels Comitès d’Ètica d’investigació.

Descàrrega gratuïta

En els últims 3 anys, a Catalunya, s’ha treballat des del Termcat, centre de
terminologia, i el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) per desenvolupar
el «Diccionari de Bioètica», que recull més de 700 paraules i expressions,
agrupades en 11 categories temàtiques i amb l’equivalent en castellà i
anglès, per normalitzar l’ús d’aquests termes i que constitueixi un recurs
pràctic en l’àmbit de la bioètica.
www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271

Descàrrega gratuïta

LES MALALTIES MINORITÀRIES
> Hi ha més de 7.000 Malalties Minoritàries.
> Afecten a 5 de cada 10.000 persones.

> Prop del 80 % són d’origen genètic.
> Poden afectar el 3-4 % dels nounats.

PER DELIBERAR
Una aportació essencial de la bioètica és haver centrat la relació clínica en la persona, tant a nivell
assistencial com de recerca. Tractar amb respecte les persones malaltes vol dir reconèixer la seva
capacitat de decidir lliurement quan són competents i disposen de la informació adequada. Així doncs,
el respecte inclou la convicció ètica de protegir les persones amb autonomia limitada, les persones
vulnerables i dependents. Aquesta protecció es veu reforçada per la concepció que una societat és
més justa, no només quan garanteix la igualtat d’oportunitats, sinó quan posa eines per afavorir les
diferents capacitats de realització personal i pren mesures per corregir les desigualtats. Si hi ha d’haver
un tracte desigual en una societat democràtica, que sigui el que afavoreixi als més vulnerables.
Les persones afectades per malalties minoritàries posen a prova la solidesa d’aquestes conviccions.
Per començar, la paraula amb la qual es denomina els medicaments que els poden beneficiar són
anomenats medicaments orfes, per la complexitat d’investigar i dur a terme els assajos clínics
convencionals a causa del nombre reduït de persones afectades. Aquesta baixa incidència és també
la causa que no s’inverteixi en investigació per la falta de rendiment econòmic.
Cal destinar més recursos a la investigació amb una àmplia visió, no condicionada pel nombre de
persones afectades, sinó amb la convicció que, com la investigació bàsica, els fruits són imprevisibles
i poden enriquir el coneixement dels grups de recerca compartint la informació i obrint noves
perspectives. Però cal tenir present que les aplicacions dels resultats de la recerca poden trigar a
implementar-se o que també cal destinar recursos a les necessitats assistencials més personals.
Hi ha, però, un altre tipus d’orfandat, fruit de la voluntat d’aconseguir el reconeixement social. I és la
renúncia de el nom propi de la malaltia per aparèixer tots junts com un col·lectiu, unint esforços per un
objectiu comú. Aquest anonimat voluntari per a tenir veu pròpia ens transmet l’esforç i les dificultats
diàries que encarnen els afectats i les seves famílies, i hauria de ser un reclam per a atendre’ls, escoltarlos i col·laborar.
Aquest cicle és una bona ocasió, és una porta que s’obre i ens convida a entrar a un món desconegut,
ple de reptes. Siguem atrevits i entrem.
Dr. Màrius Morlans, vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya.
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PATROCINADORS

