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QUÈ ÉS L’ERESS?

Espai d’anàlisi, reflexió i assessorament sobre qüestions ètiques vinculades 
a la Residència i Centre de Dia Tres Pins. 

QUINES SÓN LES NOSTRES BASES?

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Codi Ètic Sant Pere Claver 

Model d’atenció centrada en la persona

QUI EN FORMA PART?

Els membres són persones de diferents disciplines professionals però 
formades en ètica que participen amb compromís i de manera voluntària. 
També comptem amb un expert en ètica. 

COM FUNCIONA?

A través de trobades trimestrals, es posen damunt la taula temes que 
generen dilemes ètics o situacions ocasionades dintre de Tres Pins que cal 
analitzar des del punt de vista ètic per millorar la qualitat assistencial i de 
vida. 

Les deliberacions de l’ERESS no són vinculants, per tant, l’ERESS no és un 
òrgan decisori. 

COM PUC 
PARTICIPAR?

Si tens algun tema o situació que et suposa 
un dilema ètic, pots adreçar-te a través de correu 

electrònic residencia3p@spcsocial.org 
indicant a l’assumpte “Cas per l’ERESS”. Altra via és 
la bústia de recepció del centre. Hauràs d’explicar la 

situació tot mantenint la confidencialitat de les teves 
dades i aportant una via de contacte on poder 

contactar amb tu. 

L’ERESS valorarà el tema exposat i convocarà 
una reunió extraordinària on 

plantejar-ho on participarà la persona 
que ha adreçat el tema. 

JO PODRIA 
PARTICIPAR?

L’Espai és obert a totes les 
persones que formen part de la 
Residència i Centre de Dia Tres 

Pins: persones usuàries, familiars, 
tutors/es i professionals. 

Et convidem 
a participar-hi!  

Envia’ns les teves 
consultes sobre 

qüestions ètiques 
o forma part 

de l’ERESS!


