
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria DMD-CATALUNYA 2017 

 

 

 

 
 

 

  



 
Memòria 2017 

DMD-Catalunya 

 

 
 

2 
 

 

Índex 

 
 

1) Presentació............................................................................................. pàg 3-4 
2) Què és DMD? Activitats i serveix que ofereix.............................. pàg 5-6  
3) Persones associades............................................................................ pàg. 7-9 
4) Organigrama: Junta Directiva i grups de treball....................... pàg. 10-11 
5) Dades del voluntariat i creixement........................................... pàg. 12-14 
6) Assessorament a la ciutadania, EAP i DVA.............................. pàg. 15-26 
7) Activitats de difusió: conferències, xerrades, cinefòrums,  

col·loquis i jornades....................................................................... pàg. 27-41 
8) Incidència política i social: parlaments, ajuntaments,  

Generalitat, entitats ciutadanes i moviments socials......... pàg. 42-46 
9) Grups professionals: educació, salut, psicologia i treball social, 

juristes................................................................................................ pàg. 47-55 
10) Grups locals: Lleida, Figueres-Girona i Tarragona.............. pàg. 56-60 
11) Comunicació: presència als mitjans, web, comunicats interns, 

revista DMD-Federal, reculls de premsa, biblioteca........... pàg. 61-69  
12) Biblioteca ..................................................................................... pàg. 70 
13)  Administració i finances: Balanç econòmic........................... pàg. 71-75 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Memòria 2017 

DMD-Catalunya 

 

 
 

3 
 

1) Presentació 

 

Durant l’any 2017, DMD-Catalunya ha continuat el seu procés de creixement, tant pel 

que fa al nombre de persones associades i del seu voluntariat, com per l’apertura de 

nous punts d’informació i les múltiples activitats i iniciatives que han continuat els 

camins oberts en anys anteriors o que ha obert alguns de nous. Tot això, que ens omple 

de satisfacció, ho podreu veure amb més detall als diferents apartats de la memòria 

que teniu a les mans: persones associades, voluntariat, assessorament a la ciutadania, 

activitats de difusió, incidència política i social, grups professionals, grups locals, 

comunicació i presència als mitjans, etc.  

Després de dos anys de compromís de l’actual junta directiva, toca ara elegir de nou 

una junta pels anys 2018-2019. Cinc de les persones que formaven part de l’anterior 

Junta Directiva han decidit tornar a presentar la seva candidatura per aquest nou 

període i dues persones noves han decidit acompanyar-nos durant aquests dos anys 

que s’obren per davant. Com ja sabeu, aquestes candidates arriben a la votació de 

l’assemblea després d’un procés participatiu previ, similar al que es va iniciar per 

elegir la junta al 2016. Aquest procés ens ha permès arribar a l’assemblea sabent, 

gràcies a les 89 persones associades que heu votat a les primàries, que la nova junta 

que presentem a  votació en l’assemblea compta amb un suport molt majoritari. 

Gràcies per la vostra participació.    

Durant 2017, la Junta directiva i tot el voluntariat hem continuat la lluita per la mort 

digna de les persones, aportant moltes idees i amb moltes hores de dedicació i 

entusiasme per la feina ben feta. I tot això a través de dues vies d’actuació. Per una 

banda, defensant els respecte i l’aplicació real dels drets que ja tenim (a rebutjar un 

tractament, al consentiment informat, a la redacció d’un Document de Voluntats 

Anticipades-DVA, a rebre unes bones cures pal·liatives per morir sense patiment 

innecessari, a la intimitat, etc.). Per altra banda, continuant la lluita per aconseguir els 

drets que encara ens falten: volem la despenalització i la legalització de l’eutanàsia i del 

suïcidi assistit. Només si tenim tots els drets al nostre abast, serem persones 

veritablement lliures i autònomes fins al final de les nostres vides.  

Per últim, volem destacar que el gran volum d’activitat, de la Junta i de tot el 

voluntariat, no hauria estat possible sense l’ajuda i la disponibilitat de la única persona 

que tenim contractada, Marta Heras Pérez.  
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Formem un gran equip, això està molt clar, i ho manifestem amb una sinceritat 

absoluta. 

Gràcies a tothom, i que la lectura d’aquesta memòria del 2018 ens esperoni per a 

continuar amb la nostra feina i aconseguir aviat poder ser lliures fins al final. Creiem 

que estem bastant a prop d’aconseguir-ho i farem tots els esforços perquè sigui una 

realitat. 

Una forta abraçada a totes les persones associades,  

 

JUNTA DIRECTIVA DE DMD-CAT 

Barcelona, març de 2018 
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2) Què és DMD-CAT? Activitats i serveix que ofereix 

Què vol dir <<morir dignament>>? 

 

A DMD, quan parlem de mort digna ens referim al dret a morir d’acord amb els valors, 

prioritats i preferències de cada persona. Entenem la DIGNITAT com un concepte 

subjectiu, directament lligat a l’autonomia personal i la llibertat individual. 

 

Quins són els nostres objectius? 

 

- Defensar el dret de tota persona a la seva completa autonomia per a prendre 

decisions, és a dir, a disposar en llibertat del seu cos i de la seva vida i, per tant, 

escollir el moment i la forma de finalitzar-la. 

- Promoure una opinió pública favorable sobre els drets de la persona al final de la 

vida, amb especial èmfasi a la importància de fer una Document de Voluntats 

Anticipades (DVA). 

- Aconseguir la legalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit. 

 

Quines activitat fem? 

 

- Jornades, col·loquis, cinefòrums i debats. 

- Xerrades informatives sobre el DVA. 

- Presència a mitjans de comunicació. 

- Contactes amb tots els grups polítics en àmbits municipals i parlamentaris. 

- Assessorament a la ciutadania en la defensa dels seus drets al final de la vida. 

- Activitats educatives en els centres d’ensenyament. 

- Col·laboració amb diverses institucions, sectors professionals i moviments socials. 

 

Com les duem a terme? 

 

A DMD basem la nostra actuació en Grups de treball: 

- Incidència política i social. 

- Activitats de difusió. 

- Assessorament personalitzat;  

- Sectors professionals (Educació, Salut, Psicologia, Dret). 

- Comunicació;  

- Administració i finances. 
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- Grups locals, que actuen coordinadament per estendre els objectius de DMD a tot el 

territori. 

 

El funcionament i la gestió de l’entitat recau en mans de persones voluntàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Memòria 2017 

DMD-Catalunya 

 

 
 

7 
 

3) Persones associades 

Coordinació: Anna Maria Martí Ferrer (fins al març) i Ignasi Ripoll Llorens (des de 

l’abril). 

Voluntariat del grup: Blanca Mir Vizcarra i Gemma Vila Sancliment 

Dades de Catalunya. Dades valorades fins a 31/12/2017 

 Dades totals de persones associades a DMD-Catalunya. 
 
 
   Total persones associades a DMD-CAT. 
  
   
 Desglossament de dades de persones associades a DMD-Cat, amb residència a 

Catalunya, per província.  
 
        Total de socis/es de Catalunya  
 
  
      Barcelona                  Girona                      Lleida        Tarragona   
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Altes i baixes anuals 

La nostra associació ha incrementat en 232 el número de persones que s’han associat  
durant el 2017, la qual cosa significa un creixement del 18,18% respecte al número 
total de persones associades i del 29,64% respecte al increment de l’any 2016. A 
continuació detallem el total d’altes i baixes que s’han produït en l’entitat des de la seva 
fundació, a l’any 1984, fins al 2017. 
 

 
Dades històriques d’altes i baixes de 1984 a 2004 
 

 
Dades històriques d’altes i baixes de 2006 a 2017 (del 2005 no tenim dades registrades) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

11 9 8 
16 14 9 

24 28 
34 31 27 32 

61 56 

147 

72 
78 

159 

71 

48 51 

6 2 5 8 6 4 6 11 9 12 9 5 
13 17 22 

6 
14 18 

5 1 0 

Altes

Baixes

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

66 

83 80 80 82 

115 

52 
63 

81 

107 

159 

232 

29 

68 

86 

50 
43 

36 

78 

57 51 51 

30 
37 

Altes

Baixes



 
Memòria 2017 

DMD-Catalunya 

 

 
 

9 
 

Creixement mensual el 2017 

 

                       Total  de persones associades noves a l’any 2017 
 
         Total  de baixes a l’any 2017 
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4) Organigrama 

La Junta Directiva l’any 2017 

- Presidenta: Isabel Alonso Dávila  

- Vicepresidenta: Nani Hidalgo Villarroya 

- Secretari: Guillem Seva Gómez 

- Tresorera: Concepción Canut Farré  

- Vocals:  

Maria José Anía La Fuente 

Maria Rosa Rotellar Rioja  

Cristina Vallés Orianne  

Grups de treball del voluntariat 

 Assessorament ciutadania: Coordina: Maria Rosa Rotellar Rioja. 

- Atenció al públic.  Coordina: Maria Antonia Carreras Saura (fins al juny) i  

Consol Farràs Grau (des del juliol). 

- EAP. Coordina: Guillem Seva Gómez. 

- Registre de DVA. Coordina: Josie Franci Feliu. 

 Comunicació. Coordina: Maria José Anía Lafuente. 

        - Xerrades.  Coordina: Albert Rey Sevilla. 

        - Mitjans de comunicació. Coordina: Maria José Anía Lafuente.  

- Web. Coordina: Maria José Anía  Lafuente.  

- Arxiu de premsa. Coordina: Sara Estrada Galés. 

 Incidència en institucions, partits  i entitats. Coordina: Xavier Gol Perlàsia.  

 Grups professionals. Coordina: Nani Hidalgo  Villarroya.  

- Educació. Coordina: Nani Hidalgo Villarroya.  

- Salut Bio-Psico-Social. Coordinen: Cristina Seoane Hening i Gloria Cantarell 

Barella. 

- Juristes. Coordina: Nani Hidalgo Villarroya. 

 Grups locals. Coordinen: Concepció Canut i Farré i Cristina Vallés Orianne. 

 Organització interna: 

- Organització i logística. Coordinen: Herme Bartoll Gresa i María Marrugat Mir. 

- Gestió persones associades. Coordina: Anna Maria Martí Ferrer (fins al març) i 

Ignasi Ripoll Llorens (des de l’abril). 

- Voluntariat.  Coordina: Nani Hidalgo Villarroya. 
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-Formació inicial. Coordinen: Nani Hidalgo Villarroya i Teresa Gol Perlàsia.  

- Formació continua. Coordina: Teresa Muñoz  Doñate. 

- Informació de premsa: Coordina: Maria Benítez Sánchez. 

-    Biblioteca: Coordina: Núria Sansano Fabra. 

(El voluntariat que forma part de cada grup de treball es pot trobar a l’apartat  

corresponent al grup  d’aquesta memòria).  

Oficina Tècnica 

Gestió i administració de l’entitat i suport a l’activitat diària. Responsable 

d’Administració i Gestió: Marta Heras.  
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5) Dades del voluntariat, creixement i formació 

VOLUNTARIAT 
 
L’any 2017 hi ha hagut un notable creixement  de persones interessades en col·laborar 
amb nosaltres. A 31 de desembre de 2017, érem 53 persones voluntàries  a la seu de 
Barcelona ciutat (la xifra del voluntariat del grups locals la podeu trobar a l’apartat 
corresponent d’aquesta memòria). S’ha de destacar la importància del Pla del 
Voluntariat i el fet que persones joves connectin a través d’Internet per a oferir-se com 
a voluntàries.  
 
Algunes d’aquestes persones han tingut dificultat per concretar la seva participació al 
curs de formació inicial, degut al seu horari laboral. És per això que es farà a l’abril de 
2018 un curs de formació intensiu en dos caps de setmana. 
 
FORMACIÓ INICIAL 
 
Coordinen: Nani Hidalgo Villarroya i Teresa Gol Perlàsia. 
 
Durant l’any 2017, han fet el curs de formació inicial  33 persones en quatre grups: 
gener, abril, juny i octubre. De les 33 persones que han fet el curs, s’han incorporat 
posteriorment al voluntariat la major part, 28 (un increment del 81% respecte al 2016) 
tot fent les pràctiques amb els diferents torns d’Assessorament a la Ciutadania, per 
incorporar-se posteriorment a diferents grups de treball.  
 
Les cinc sessions presencials de formació són conduïdes per diverses persones, com es 
pot veure al programa. El curs té caràcter de seminari de treball amb lectura prèvia 
dels materials. 
 

PROGRAMA DEL CURS DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE DMD-CAT:  

 

Primera sessió: L'Associació DMD.                       

Condueix la sessió: Isabel Alonso Dávila. 

 

- Presentació del curs i de les persones que imparteixen i inicien el curs de formació.  

- Història de la lluita internacional per una mort digna i de l'associació DMD. 

- Algunes xifres per comprendre la necessitat de la existència de la nostra  

  organització. 

- Com està organitzada DMD a nivell d’Espanya i de Catalunya. 

- Què representa ser voluntari a DMD. 
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 Segona sessió: Conceptes relacionats amb la mort digna.   
 Condueix la sessió: Glòria Cantarell Barella.                  

 
L’objectiu d’aquesta sessió és familiaritzar-se amb els conceptes i vocabulari que 
utilitzem sovint quan parlem de mort digna, de drets del pacient, del Document de 
Voluntats Anticipades, etc.  
 
-Objectius de la Medicina: Lluitar contra les malalties.  
                                                 Ajudar als pacients a morir en pau. 
- Objectius,  principis i instruments de les cures pal·liatives. 
- Diagnòstic i tractament específic de la malaltia crònica. 
- Tècniques de suport vital.  
- Sedació:  Què és la sedació, tipus de sedació. 
- Eutanàsia  i suïcidi assistit: Diferència entre aquests dos conceptes. 
                                                      Conductes que no són eutanàsia. 
-Diferències entre Eutanàsia i Sedació. 

 

Tercera sessió: Els drets del pacient i les lleis que els recullen. Situació actual a 

Catalunya i a Espanya.                      

Condueixen  la sessió: Xavier Gol Perlàsia i Teresa Gol Perlàsia.   

                                      

Evolució de la relació equip mèdic-persona malalta: del paternalisme al reconeixement 

de l’autonomia. 

Els drets dels ciutadans en l’àmbit de la salut. Lleis que els reconeixen. 
Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària. 
Despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, situació actual a Catalunya i a 
Espanya. 
 
Quarta sessió: El Document de Voluntats anticipades.  

Condueix la sessió: Nani Hidalgo Villarroya.                  

 
- Què és el Document de Voluntats Anticipades. 
- Qui pot fer el DVA, a qui va adreçat aquest document. 
- Contingut del DVA,  models de DVA de diferents entitats i associacions. 
- Com es fa el DVA. 
- Motius per a fer el DVA. 
 

Cinquena sessió: Sessió pràctica de síntesi comentant la pel·lícula Amor. 

Avaluació final del curs de formació. Àmbits de treball on cada persona 

voluntària proposa col·laborar.                   
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Condueix la sessió: Cristina Seoane                 
 
Situacions que surten a Amor i que no voldríem viure. 
Quines coses s'haguessin pogut fer des dels diferents àmbits per tal que el procés fos 
menys dolorós per tothom. 
Valoració del curs de formació i propostes de millora: Nani Hidalgo 
Concretar en quin grup o grups de treball  col·laborarà cada persona voluntària: Nani 
Hidalgo 
 
FORMACIÓ CONTINUA DEL VOLUNTARIAT 
Coordina: Teresa Muñoz Doñate  

 
L’any 2016, es van posar en marxa unes sessions de formació continua del voluntariat, 
demanant la col·laboració d’especialistes externs, en algunes ocasions, i comptant amb 
la col·laboració del nostre voluntariat en d’altres. Aquestes activitats han continuat a 
l’any 2017. Aquest any hem realitzat les següents activitats de formació continua:    

 
Gener 
 

ELS COMITÉS DE BIOÈTICA: Història, objectius, funcions, derivacions. 
                  Conferenciant: Màrius Morlans Molina. Assistència: 18 persones. 
 
 

Maig 
 

PRESENTACIÓ DE RESUMS DE NOTICIES I TEXTOS DELS 2016.  
                   Grup d’Arxiu de Premsa de DMD. Assistència: 10 persones. 
 

 
Octubre 

 
             

LES CURES PAL·LIATIVES: Indicacions, beneficis, guies i protocols. 
Conferenciant: Gloria Cantarell Barella.  Assistència: 12 persones 

 
 

Novembre 
 
             

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: MORIR VIVIENDO, VIVIR MURIENDO. 
                        Conferenciant: Marcos Hourmann. Assistència: 13 persones. 
 
 

16 

ge

18

18 

05

ge

23

ge
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6) Assessorament a la ciutadania i EAP 

ASSESSORAMENT A LA CIUTADANIA 

Coordinació: Maria Rosa Rotellar Rioja  

ATENCIÓ AL PÚBLIC 

 

Coordinació: Mª Antonia Carreras Saura, fins al juny; Consol Farràs i Grau, a partir de 

juliol. 

 

Voluntariat del grup (a finals del 2017):  Albert Rey Sevilla, Isabel Lasheras Allué, 

Rosa Serralta Codern, Isabel Alonso Dávila, Gloria Cantarell Barella, Cristina Seoane 

Hening, Assumpta Orodena Sabas, Consol Farràs Grau, Magda Navarro Oliva, Joan 

Parés Grahit, Maria Marrugat Mir, Marta Morales Molano, Antònia Pallach Estela, Josie 

Franci Feliu, Jordi Ametller Mateu, Beatriz Antolínez Medrano, Llorenç Maseda  Trulla, 

Gloria Moretones Suñol, Blanca Mir Vizcarra,  Ignasi Ripoll Llorens, Álvaro de Juan 

García, Gemma Vilà Sancliment, Marisa López García, Lourdes Raja Montserrat, Guillem 

Seva Gómez, Josep Arnau Figueras, Teté González Álvarez, Gine Albaladejo Sánchez, 

Margarita de Simón Arasti. 

Al 2017, hem pres nota que s’han posat en contacte amb la seu de DMD a Barcelona un 

total de 764 persones (a l’apartat de grups locals es podran veure les xifres de les 

persones ateses als punts d’informació de Lleida, Girona i Figueres). Si ho comparem 

amb les dades de l’any anterior, en que van ser 600 les persones que vam anotar que 

ens van contactar, hi ha un increment de 164 persones. Aquesta dada representa un 

27,34% d’augment en relació a l’any anterior. Si analitzem aquestes dades segons 

diverses variables, trobarem els resultats següents:  

Sexe. En dades absolutes, han connectat amb DMD més dones que homes:  448 dones, 

(59%) i 316 homes, (41%). La dada sembla coincidir amb el patró de població a 

Catalunya ja que, si bé als 54 anys la població d’homes és lleugerament superior a la de 

dones, a partir dels 55 anys la de dones va incrementant-se respecte al número 

d’homes. 
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Franges d’edat. Més joves de 35 anys, 44 persones (6%); entre 36 i 65 anys, 306 

persones (40%);  més grans de 65 anys, 257 persones (34%). No tenim dades de 157 

persones (21%).  

 

Edat 

<35 44 6% 

36-65 306 40% 

>65 257 34% 

? 157 21% 

 

 

Mitjà de contacte. Els mitjans que més s'utilitzen per posar-se en contacte amb 

nosaltres són: el telèfon en 359 ocasions (47%) i les visites al nostre despatx en 336 

cassos (44%). Només un 9% es posen en contacte per correu electrònic. És a dir, que el 

contacte verbal és el que prima. 

 

 

Mitjà   

despatx 336 44% 

correu 69 9% 

telèfon 359 47% 

Sexe 

 Home 316 41% 

Dona 448 59% 

  100,00 
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Motius. Podem dir que el gruix de consultes que ens fan són per associar-se i fer el 

Document de Voluntats Anticipades: 172 persones (23%) es van associar; 231 

persones (30%) van fer i ens van portar el seu DVA. Les preguntes sobre altres 

qüestions van ser 253, un (33%). Les consultes més complexes i personals han estat 

d’un 13% i han estat atesos per l'Equip d'Assessorament Personalitzat. 

 

 

Motius 

Associar-se 172 23% 

DVA 231 30% 

EAP 101 13% 

Altres 253 33% 

Sense dades 7 1% 

 

 

Inquietuds personal. La gran majoria de persones ens han demanat assessorament 

per a elles mateixes. Algunes la volien per als seus familiars i altres persones:  621 

persones (82%) volien la informació per a elles; 18 persones (2%) per a la seva 

parella; 33 persones (4%) per a la mare o el pare i 67 per a altres persones (9%). Un 

1% eren estudiants que demanaven informació per a fer treballs de recerca. 

 

 

PER A: 

ell/ella 628 82% 

parella 18 2% 

mare/pare 33 4% 

altres 67 9% 

estudiant 2 1% 

Associar-se

DVA

EAP

Altres
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Sense dades  16 2% 

 

Dies de la setmana en que hi hagut les consultes: Veiem que el gruix coincideix amb 

l’inici de setmana: es fan preferentment dilluns a la tarda i durant tot el dia de dimarts; 

segueixen les tardes de dimecres i dijous. 

  nombre % 

dilluns  matí 39 5 

dilluns tarda 186 24 

dimarts matí 148 19 

dimarts tarda 137 18 

dimecres matí 23 3 

dimecres tarda 72 9 

dijous matí 38 5 

dijous tarda 76 10 

divendres matí 14 2 

divendres  tarda 31 4 

 

Com ens han conegut. El resultat no és molt fiable ja que, fins el mes de març no vam 

incorporar aquest punt a la recollida de dades i probablement pel fet de ser un ítem 

nou, ens hem oblidat d'anotar-ho en un 37,71% del casos. Destaquem però que 

normalment ens han conegut a través de persones associades, amistats, pàgina web i 

xerrades. 

 Núm % 

Amics 45 8,32 

Diaris 4 0,74 

TV 6 1,11 

Ràdio 4 0,74 

Xerrades 30 5,55 

pàgina web 59 10,91 

altres 82 15,16 

dilluns matí

dilluns tarda

dimarts matí

dimarts tarda

dimecres matí

dimecres tarda

dijous matí

dijous tarda

divendres matí
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pers.associades 107 19,78 

No sabem  204 37,71 

   

Lloc de residència. La majoria de persones que s’han apropat a la seu de Portal de l’ 

Àngel de l’associació viuen a Barcelona ciutat i, en menys mesura, en altres pobles de la 

província. Destaquem en groc les ciutats de Catalunya on  els seus ajuntaments han fet 

Declaració Institucional o Moció de suport al Dret a Morir Dignament i les ciutats  on hi 

ha un punt local d’informació de DMD Cat.   

RESIDEIX A: 

Alemania 3 Figueres 2 Mataró 12 Sta. Coloma Farnés 3 

Anglaterra 1 Girona 15 Mèxic 1 Sta. Coloma G 1 

Argentona 1 Granollers 1 Moià 1 Tarragona 5 

Badalona 9 Hostalric 1 Montgat 1 Tenerife 14 

Baix Llobregat 1 Igualada 1 Olot 2 Terol 1 

Barcelona 498 L'Hospitalet 7 Palafrugell 3 Terrassa 2 

Canàries 1 La Floresta  1 Rubí 1 Torredembarra 5 

Canet de Mar 14 Las Palmas 1 Sabadell 1 Tortosa 2 

Cardedeu 1 León 4 Sant Cugat 14 Valldoreix 1 

Castelldefels 1 Lleida 8 Sant Feliu de Llobregat 1 Vic 4 

Cerdanyola 1 Lloret 1 Sant Just 5 Viladecans 2 

Còrdova 1 Madrid 5 Sant Pol 3 Vilafranca 1 

Cornellà 3 Màlaga 1 Sant Sadurní 1 Vilanova 5 

El Vendrell 1 Mallorca 4 Segovia 1 Vilanova del C 1 

Esplugues 2 Manlleu 1 Seu d'Urgell 1 Vinaròs 1 

Euskadi 1 Manresa 1 Sitges 1 No ho hem preguntat 74 
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EQUIP D’ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT (EAP) 

 

Coordinació: Guillem Seva Gómez.  

 

Voluntariat del grup (a finals del 2017): Gloria Cantarell Barella, Josie Franci Feliu, 

Aurora Jorquera Hernández, Marta Morales Molano, Joan Parés Grahit, Cristina Seoane 

Hening.  

L’Equip d’Acompanyament Personalitzat (EAP), està format per professionals de 
diversos sectors. Comptem amb dos membres de l’àmbit de la  psicologia, una 
psicopedagoga, una metgessa, un metge i un infermer. 
 
Aquest any hem incrementat, respecte l’any anterior, el nombre de persones  a qui hem  

ofert atenció personalitzada. Hem incrementat també el número de persones que 

integren l’equip, el que ens ha permès donar una atenció encara més eficient a les 

persones associades que l’han sol·licitada.  

També hem seguit col·laborant amb mitjans de comunicació: TV3, BTV, Rac1; El 

Periódico,  La Vanguardia, etc. I hem començat a expandir els contactes amb d’altres 

associacions o cooperatives properes a la nostra forma de pensar. En concret, aquest 

any hem fet el primer contacte amb la Cooperativa Suanity  i amb l’Associació Grup 

Temps. 

Esperem que el 2018 sigui tan fructífer com el 2017 en quant a atenció i 

acompanyament a les persones associades que ens ho demanin en un moment delicat 

de la seva vida.  

Us presentem ara les dades de la nostra feina: Durant l’any 2017, hi ha hagut un total 

de 77 primeres visites i s’han registrat 62 casos. D’aquests 62 casos, 28 han sigut 

dones, amb una edat mitja de 67,2 anys i un rang d’edat entre 33 i 93 anys. I 34 han 

sigut homes, amb una edat mitja de 61,5 anys i un rang d’edat entre 32 i 89 anys. 
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Dels 62 casos, 26 estan actualment en curs, 10 estan latents –pendents de nous 
contactes- i 26 casos estan ja tancats, bé perquè han mort o bé perquè no cal fer mes 
seguiment. 
 
 

 
 
 
 

En 47 ocasions, la persona va consultar per a ella mateixa  i en  15 ocasions van ser 

familiars o amistats qui van consultar per la persona malalta. 

En relació al DVA, 38 persones tenien fet el seu DVA i 24 persones no el tenien fet. 

 

Edat mitjana 61,5 anys  

Edat mitjana 67,5 anys 

34 homes 28 dones 

26 CASOS  

10 CASOS  

26 CASOS  
TANCATS 
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A partir de les actuacions de l’EAP, en 14 ocasions s’han fet DVA, en 7 s’han demanat 

cures pal·liatives, en 22 s’ha explicat i donat la Guia de Mort Voluntària i en 19 s’han fet 

altres suggeriments.  

Finalment, en el següent gràfic es poden veure les patologies dels casos que han passat 

per l’EAP a l’any 2017.  
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REGISTRE I ARXIU DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA) 

Coordinació: Josie Franci Feliu.  

Voluntariat del grup (a finals del 2017): Maria Marrugat Mir,  Glòria Moretones Suñol, 

Albert Rey Sevilla. 

Número de DVA arxivats el 2017: 101. 

Per sexe: 

HOMES  38 

DONES  63 

TOTAL              101 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMES  
38% 

DONES  
62% 

Per sexes  
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Per províncies: 

BARCELONA 92 
TARRAGONA 3 
LLEIDA 0 
GIRONA 6 

 

 

Dels 92 de la província de BCN, 74 són de Barcelona capital 

     Per tipus: 

Notarial 24 
CAP 1 
DMD 72 
Altres 3 

 
 
 

BARCELONA 
91% 

TARRAGONA 
3% 

LLEIDA 
0% 

GIRONA 
6% 

Per provincies  
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Per dates de gestió a DMD:  

1r 
trimestre 0 
2n 
trimestre 21 
3r 
trimestre 11 
4t 
trimestre 30 
  

  

 

 

 

Notarial 
24% CAP 

1% 

DMD 
72% 

Altres 
3% 

Per tipus de DVA 

1r trimestre 
0% 

2n trimestre 
34% 

3r trimestre 
18% 

4t trimestre 
48% 

Per dates de gestió a DMD  
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Per franja d’edat de la persona que fa el DVA:  

 

0-30 anys 0 
31-50 anys 10 
51-65 anys 32 
66-80 anys 56 
81-100 
anys 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-30 anys 
0% 

31-50 anys 
10% 

51-65 anys 
32% 66-80 anys 

55% 

81-100 anys 
3% 

Per franja d'edat 
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7) Activitats de difusió de DMD-CAT. Conferències, xerrades,  

cinefòrums, col·loquis i jornades 

 

Coordinació: Albert Rey Sevilla  

 

Voluntariat del grup (a finals del 2017): Màrqueting: Albert Rey Sevilla, Glòria 

Moretones Suñol i Gemma Vilà Sancliment.  Suport de gestió central: Maria Marrugat 

Mir.  Conferenciants: Albert Rey Sevilla, Cristina Seoane Hening, Glòria Cantarell 

Barella, Gustavo Subirats Rodríguez, Isabel Alonso Dávila, Maria Correa Cervilla, Nani 

Hidalgo Villarroya, Teresa Gol Perlàsia. Girona: Cristina Vallès Orianne, Elvira Pujol 

Font i Enric Blavi Mañé. Lleida: Concepció Canut i Farré, Josep Mitjana Berdié i Rafael 

Batig Casterad. Tarragona: Marta Allué Martínez i Neus Gimeno Pina. 

 

Durant l’any 2017, el grup de xerrades de DMD ha organitzat un total de 111 

conferències, xerrades, cinefòrums, col·loquis i jornades. Respecte al número de 

persones assistents han estat 3.800 persones de públic. Això representa un increment 

del 44% respecte a les 77 activitats del 2016 i del 71% respecte a les 65 del 2015. 

 

 

 
 

La distribució mensual ha estat irregular, degut als períodes de vacances: les xerrades 

s’han concentrat en els períodes compresos entre la segona quinzena de gener i el mes 

de juny i entre la segona quinzena de setembre i el mes de novembre. 
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La xerrada amb més afluència ha estat a Tàrrega, organitzada per les aules d’extensió 

universitària, amb 200 persones de públic.     

Origen del contacte per a fer les activitats 

 

Hi ha hagut diversos camins per aconseguir contactar amb les entitats i que ens 

ofereixin la possibilitat de fer una activitat: mailing, contacte directe mitjançant alguna 

persona  voluntària de DMD-Cat o que la mateixa entitat ens hagi contactat a nosaltres. 

El resultat de les diferents accions han estat desiguals. 

 

Durant els anys 2016 i 2017 hem enviat mailing a un total de 2.200 entitats, a algunes 

d’elles en més d’una ocasió. Els mailings s’han enviat a biblioteques, centres cívics, 

associacions i tota mena d’entitats socials. Els darrers mailings de l’any han estat a 400 

entitats socials de Catalunya, 75 casals d’avis de Barcelona, 47 centres cívics de 

Barcelona i 104 aules d’extensió universitària de Catalunya. El retorn màxim del 

mailing a porta freda és d’un 2%. Els resultats han estat de moment escassos, però 

caldrà veure en els propers temps si millora la resposta. Contactar amb un gestor que 

no tingui autoritat directa sobre les entitats, normalment no aporta gaire. En canvi, 

tenir el contacte directe d’una persona responsable o promotora dins l’entitat és 

gairebé un èxit assegurat. 

 

Per donar-vos una idea, el resultat dels e-mails ha estat de 39 xerrades per tot 

Catalunya i, en canvi, els contactes personals han proporcionat 16 xerrades a Lleida, 10 

a Girona i les 45 restants majoritàriament a Barcelona. Dels contactes personals, una 

sola persona n’ha proporcionat 16, una altra 8 i una altra 7. 

 

Format de les xerrades 

 

El format més utilitzat fins ara és el que correspon al títol El Dret a Morir Dignament, un 

Dret Humà. Durant l’any 2017, hem començat a repetir a llocs on ja havíem fet aquesta 

xerrada i ens han demanat nous formats. Per la qual cosa hem incorporat també cine-

fòrum i tallers. 

 

Propostes de millora  

 

Per l’any 2018, creiem convenient tenir sempre una persona d’ajuda a la persona que 

fa la xerrada, per tal de distribuir els fulletons, DVA i instruccions, a més de comptar 

l’assistència, el tipus i les observacions i passar-les a l’equip de xerrades.  
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Gener:  7 activitats (de les quals 1 a Girona) : 223 assistents. 

           Taller “El dret a morir dignament, un dret humà” 
                         IES Jaume Callís. Vic. 

 Intervé: Nani Hidalgo Villarroya (Vicepresidenta DMD-CAT). 

 
            Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
                         Ca la Dona. Barcelona . 

 Intervé: Nani Hidalgo Villarroya (Vicepresidenta DMD-CAT)  
 
 Conferència “El psicòleg davant la mort” (promoguda per DMD) 

                         Col·legi de Psicologia de Catalunya de Barcelona 
 Intervé: Ramón Bayés. 
 
Xerrada “El dret a morir dignament: del debat filosòfic a les lleis”  

                         IES Jaume Fuster. Barcelona 
 Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

            Porta Oberta. Girona 
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT)  
 
 
Conferència “Document de Voluntats Anticipades” 

            Casal d’Avis de Valldoreix. Barcelona 
Intervé: Teresa Gol Perlàsia (Voluntària de DMD-CAT)  
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

            Biblioteca Municipal de Bigues i Riells. Barcelona 
Intervé: Maria Correa Cervilla (Voluntària de DMD-CAT)  
 
 

Febrer: 8 activitats (de les quals 2 a Girona) : 203 assistents  

          Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
            Centre d’Estudis del Baix Fluvià. Girona  

Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Elvira Pujol (Voluntària del Grup Girona DMD-CAT). 
 

          Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
            Biblioteca Horta-Can Mariner. Barcelona  
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Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 

            Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
            Biblioteca de Palafurgell. Girona 
                         Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 

Girona DMD-CAT) i Antònia Solsona  (Voluntària Grup Girona DMD-CAT) 
  
                          Taula Rodona 
                          Col·legi d’advocats de Barcelona 
                          Intervenen: Xavier Busquets, Marià Gómez i Carme Rodrigo 
 
                          El dret a morir dignament, un dret humà 
                          Biblioteca de Pallejà. Barcelona 
                          Intervé: Teresa Gol Perlàsia (Voluntària de DMD-CAT) 
 
                         Conferència “El dret a morir dignament, un dret  humà” 
                         Biblioteca l’Escorxador  de Sant Celoni. Barcelona 
                         Intervé: Maria Correa Cervilla (Voluntària de DMD-CAT) 
  
                         Conferència “La muerte digna, un derecho humano. El DVA” 
                         Biblioteca Santa Coloma de Gramenet. Barcelona 
                         Intervé: Gustavo Subirats Rodríguez (Voluntari de DMD-CAT)  
 
 
                         Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
                         Centre Cultural La Marineta. Barcelona 
                         Intervé: Maria Correa Cervilla (Voluntària de DMD-CAT)  
 
 

Març: 15 activitats (de les quals 2 a Lleida i 2 a Girona): 338 

assistents  

Conferència: “El dret a morir dignament, un dret humà” 
 Casal Harmonia. Can Fabra. Barcelona 

 Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT). 

                    
                          Taller: “El dret a morir dignament, un dret humà”  

  IES Broggi. Barcelona (es fan 2, en horari de matí i de tarda) 
Intervé: Nani Hidalgo Villarroya (Vicepresidenta de DMD-CAT )  

 

Conferència: “Morir dignament, un dret humà” 
Organització de Dones de la Vall de Bohí. Ajuntament de Barruera. Lleida 
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Intervenen: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora 

DMD-Lleida) i Josep Mitjana Berdié (Voluntari DMD-CAT. Grup Lleida) 

  
                         Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

 Biblioteca Sant Roc Badalona. Barcelona.    
 Intervé: Teresa Gol Perlàsia (Voluntària de DMD-CAT) 

                         Presentació de l’associació DMD-Cat 
                        Centre Sant Pere Apostol. Barcelona.    

 Intervé: Isabel Alonso Dàvila (Presidenta de DMD-CAT). 

Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà. El DVA com a  
garantia”  
Col·legi de Treball Social. Barcelona   
Intervenen: Isabel Alonso Dávila(Presidenta de DMD-CAT) i Neus Gimeno 
Pina (Voluntària de DMD-CAT. Grup Tarragona) 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Biblioteca Carles Rahola. Girona 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) 
 
Conferència “La mort digna, un dret humà”  
Centre Cívic de l’ajuntament de Torrelameu. Lleida   
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà”  
CAP Les Hortes-per a professionals . Barcelona  
Intervé: Isabel Alonso Dàvila (Presidenta de DMD-CAT) i Glòria Cantarell 
Barella (Coordinadora del grup de Salut de DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà. El DVA com a 
garantia”  
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT) i Maria Correa 
Cervilla (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Creu Roja. Girona 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Elvira Pujol (Voluntària de DMD-CAT Girona). 
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Conferència “La llibertat al final de la vida” 
Espai Ajoblanco. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT), Marcos 
Hourman (voluntari de DMD-Cat), Joan Parés (voluntari de DMD-CAT) 
 

Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Biblioteca La Ginesta Begues. Barcelona 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT). 
 
 

  Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà ” 
             Biblioteca P.Gual i Pujades. Canet de Mar. Barcelona.  
             Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT). 
 

Abril: 14 activitats (de les quals 2 Girona, 4 Lleida i 2 Tarragona ): 

648 assistents 

 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

            Biblioteca de Sant Hilari. Girona 
Intervé: Albert Rey (Coordinador de Grups de Xerrades de DMD-CAT) 

 

Conferència “Dret a morir dignament, un dret humà” 
   Institut Manuel Carrasco i Formiguera. Barcelona (2 xerrades el mateix 

dia) 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT). 

 

   Conferència “Morir dignament, un dret humà” 
  Sala de Plens de l’Ajuntament de Guissona. Aula Cultural. Lleida 

Intervé: Rafael Batig (Voluntari de DMD-CAT Grup de Lleida). 
      

Assemblea General. Conferència “La proposta de despenalització de        
l’eutanàsia al Parlament: Repercussions a Catalunya i a l’Estat” 

  FedeCat. Barcelona 
Intervé: Albert Royes (Filòsof) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

  Casal d’avis de Mora la Nova. Tarragona 
Intervé: Marta Aullé (Voluntària de DMD-CAT Grup de Tarragona). 
 
Conferència “Decidir les darreres voluntats” 

  Aula d’extensió universitària de Cervera. Lleida 
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Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT). 
 
 
Cinefòrum “La última voluntat” 

  Funàtic. Organitzada conjuntament amb FESALUT.  Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT) i Marcel·lí Borrell.  
  
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

  Ajuntament el Catllar. Tarragona  
Intervé: Marta Aullé (Voluntària de DMD-CAT Grup de Tarragona). 
  
Conferència “A qui pertany la meva vida?” 

  Ateus de Catalunya. Escola de pensar. Espai Jove la Fontana  
Intervé: Nani Hidalgo Villarroya (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 
Cinefòrum “Corazón Silencioso”  

     Funàtic. Organitzada conjuntament amb FESALUT.  Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT) i Jaume Mor (Metge) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 

     Club de l’Experiència Alumni UB. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT) 
 
Cinefòrum “Million Dolar Baby” 

     Institut Maragall. Barcelona 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 
 

Maig: .14 activitats (de les quals 4 a Lleida, 2 a Girona i 2 a 

Tarragona): 551 assistents 

Cinefòrum “Truman”  

Funàtic. Organitzada conjuntament amb FESALUT. Lleida 

Intervenen: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
LLeida DMD-CAT), Jaume Mor (Metge) i Marcel·li Borrell 

   
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Biblioteca Marcel·lí Domingo. Tarragona 
Intervé: Marta Aullé (Voluntària de DMD-CAT Grup de Tarragona) 
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Conferència “Morir dignament, un dret humà”  
 
 
 

 CAP Primer de Maig- Sala Rodona. Lleida   
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
LLeida DMD-CAT). 
 
Taula Rodona 

 Facultat de Medicina. Girona. 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT), Albert Royes (Filòsof) i Rosa Roques.  

 
Conferència “Morir dignament, un dret humà”  

 Sala del Casal de Torrebesses. Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT). 

 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Ateneu de Sant Just Desvern. Sala Piquet. Barcelona  
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà ” 
Col·legi de Podòlegs. Barcelona  
Intervé: Marià Gómez (advocat i membre del grup de juristes de DMD-Cat) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà ” 
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. Tarragona 
Intervenen: Marta Aullé i Neus Gimeno (Voluntàries de DMD-CAT Grup de 
Tarragona)  
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà ” 
Espai de la Gent Gran de Fort Pienc 
Intervé: Teresa Gol (Voluntària de DMD-CAT)  
 
Conferència “La mort, l’últim tabú a l’ensenyament ” 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT), Albert Royes 
(Filòsof) i Xavier Besalú  
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà ” 
Ajuntament Santa Maria d’Oló. Centre de Serveis Oló. Barcelona 
Intervé: Maria Correa (Voluntària de DMD-CAT)  
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Taula Rodona “Hauríem de poder decidir quan i com morir?” 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Espai Coma Cros. Salt (Girona). 
5ª Jornada de Professionals de Residències Geriàtriques i Centres de Dia.  
Intervé: Isabel Alonso Dàvila (Presidenta de DMD-CAT)  
 
 
Conferència “Morir dignament, un dret humà” 
Centre de Serveis per la gent gran “El Tossal”. Lleida 
Intervé: Concepció Canut i Farré (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora 
Grup Lleida DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Fira Gran. Sala Àgora. Reials Drassanes. Barcelona.  
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT) 

 

Juny:  11 activitats (de les quals 2 a Lleida i 1 a Girona): 349 

assistents 

Conferència “El derecho a morir dignamente. Dónde estamos y hacia 
donde nos dirigimos” 
Biblioteca Sant Jordi-Joan Oliver. Encuentro Zeitgeist. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta DMD-CAT). 
 
Concert acordió diatònic i vermuth 
V Fira al carrer, organitzada per FeSalut. Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà”  
Casal de Gent Gran. Gelida. Barcelona 
Intervé: Albert Rey (Coordinador del Grup de Xerrades de DMD-CAT) 
 
Conferència: “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Cap Les Hortes-usuaris. Barcelona 
Intervenen: Teresa Gol (Voluntària de DMD-CAT) i Gloria Cantarell Barella 
(Coordinadora del Grup de Salut de DMD-CAT). 
 

Taula Rodona “Al voltant del dret a una mort digna” 
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Grup Dona. Canet de Mar. Biblioteca M. Serra i Moret. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT) 
 
Conferència “Fer-se gran una etapa vital amb sentit” 
Consell Comarca Al Empordà. Girona.Fira de la Gent Gran 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Elvira Pujol (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Casal de Torrelles de Llobregat. Barcelona 
Intervé: Nani Hidalgo Villarroya (Vicepresidenta de DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
FCUDP. Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes. 
Barcelona 
Intervé: Teresa Gol Perlàsia (Voluntària de DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Casal de la Gent Gran de Vallbona d’Anoia. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso Dávila (Voluntària de DMD-CAT). 
Homenatge a Salvador Pániker. 
 
Casa Elizalde. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT), Juana Teresa 
Betancor, Roc Fuentes, Marc Antoni Broggi, Marcos Hourmann... 
 
Conferència “Morir dignament, un dret humà” 
Associació ASPID. Lleida 
Intervé: Rafael Baitg (Voluntari de DMD-CAT Grup Lleida) 
 
 

Juliol: 3 activitats (de les quals 1 a Lleida i 1 a Alacant): 110 assistents  

Conferència “Laicismo y democràcia”   
Europa Laica. Conselleria de Transparència/Universitat d’Alacant 
Intervé:  Isabel Alonso Dávila (Presidenta de DMD-CAT) 
 
Presentació de DMD-CAT  
Facultat de Dret Empresarials i Turisme. Lleida 
Intervé:  Rafael Baitg (Voluntari de DMD-CAT Grup de Lleida) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà”   
Centre Cívic Can Deu. Barcelona 
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Intervé:  Albert Rey (Coordinador del Grup de Xerrades de DMD-CAT) 

 
Agost: 1 activitat (a Lleida):  14 assistents 

Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà”   
Sala d’actes de l’ajuntament de la Vall de Cardós (Lleida) 
Intervé:  Albert Rey (Coordinador del Grup de Xerrades de DMD-CAT). 
 

 

Setembre: 5 activitats (de les quals 1 a Girona i 1 a Lleida): 118 

assistents 

Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Biblioteca Pere Calders. Llançà. Girona 
Intervenen: Enric Blavi (Voluntari de DMD-CAT Grup Girona) i Elvira    
Pujol (Voluntària de DMD-CAT Grup Girona). 
 
 

Conferència “Morir dignament: dels drets que ja tenim als que encara ens 
falten” 
Espai Calabria 66. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) i Cristina Seoane 
(Coordinadora del Grup de Salut Bio-Psico-Social) 
 
Taller sobre el Dret a Morir Dignament  
Festes de la Mercè. Associa’t a la Festa. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Associació Anti-sida. Lleida 
Intervé: Rafael Baitg (Voluntari de DMD-CAT Grup Lleida) 
 
Conferència “Te i simpatia. Estem amb tu fins al final” 
Fundació Enllaç. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 

 
Octubre: 13 activitats (de les quals 2 a Girona i 1 a Tarragona): 196 

assistents 

Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Associació de Veïns Esquerra Eixample. Barcelona 
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Intervé: Teresa Gol (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Cinefòrum “Corazón Silencioso” 
Centre Cívic La Bòbila. Barcelona 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 
Cinefòrum “Parlem de la Mort Digna” 
L’Espai Obert Empordà. Girona 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Elvira Pujol (Voluntària de DMD-CAT Grup Girona) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Centre Cívic La Bòbila. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Orfeó Martinenc. Barcelona 
Intervé: Gustavo Subirats (Voluntari de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament” 
Biblioteca Aigüestosa. Sant Andreu de la Barca. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta DMD-CAT) 
 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Espai gran Ca n’Amiguet. Barcelona 
Intervé: Maria Correa (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Conferència “DVA. El dret a morir dignament, un dret humà” 
Ateneu de Tarragona. Tarragona 
Intervé: Marta Allué (Voluntària de DMD-CAT Grup de Tarragona) 
 
Conferència “Tenim dret a morir dignament?” 
Biblioteca Fages de Climent. Girona 
Intervenen: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Elvira Pujol (Voluntària de DMD-CAT Grup Girona) 
 
Conferència “El dret a fer un document de voluntats anticipades i les 
limitacions de la legislació vigent”. 
CAP Casernes de Sant Andreu. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) i Gloria Cantarell 
(Coordinadora del Grup de Salut de DMD-CAT) 
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Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Espai Maria Aurèlia Capmany. Barcelona 
Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 
Taula rodona “La desigualtat davant la mort a Europa. Què pot fer el 
Parlament Europeu per avançar en la igualtat de dret a una bona mort?” 
Oficina de la Unió Europa. Barcelona 
Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT), Albert Royes 
(Filòsof) i eurodiputats.  
 
Conferència  “La llibertat al final de la vida vista per la filosofia” 
Biblioteca P. Gual i Pujadas. Barcelona 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT)  
 
 
 

Novembre: 16 activitats (de les quals 3 a Lleida, 1 a Girona i 1 a 

Tarragona): 713 assistents 

Taula Rodona. Trobada Municipalista “Les polítiques municipals pel dret a 
una mort digna” 
Col·legi de Periodistes. Barcelona 
Intervenen: Representants de DMD i dels Ajuntaments de Barcelona, 
Lleida, Girona, Guadalajara i Salamanca. 
 
Taller “Parlem de la mort digna”. Concert per la mort digna.   

 Cementeri del Poblenou. Barcelona   
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Casal de la Gent Gran. Aula extensió universitària. Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
C.G.G. Balsareny. Barcelona 
Intervé: Maria Correa (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Esplai Sanllehí. Barcelona 
Intervé: Teresa Gol (Voluntària de DMD-CAT) 
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Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Centre Cívic Sant Narcís. Girona 
Intervé: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del Grup 
Girona DMD-CAT) i Enric Blavi (Voluntari del Grup DMD-CAT Girona) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Associació d’afectats de Fibromiàlgia. Barcelona 
Intervé: Albert Rey (Coordinador del Grup de Xerrades DMD-CAT). 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Facultat Educació, Psicologia, Treball Social de la Universitat de Lleida 
Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup 
Lleida DMD-CAT) 
 
Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
Casal de la Gent Gran Associació Cultural i Recreativa de Fals. Barcelona 
Intervé: Maria Correa (Voluntària de DMD-CAT) 
 
Conferència “Ètica en l’atenció a la dependència” 
Fundació Santa Eulàlia i Catalonia Fundació Creativa. L’Hospitalet de LL. 
Intervé: Isabel Alonso (Presidenta DMD-CAT). 
 

                        Presentació de DMD-CAT 
                        Societat Recreativa  El Retir de Sitges. Barcelona 

Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) i Gine Albaladejo 
(Voluntària de DMD-CAT) 
 

                        Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
                        Ajuntament d’Alcarràs. Jornades de Salut. Lleida 

     Intervé: Concepció Canut (Tresorera de DMD-CAT i Coordinadora Grup        
Lleida DMD-CAT) 

 
     Conferència “Morir dignament: dels drets que ha tenim als que encara ens 

falten” 
       Societat La Lliga. Capellades. Barcelona 

     Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 
 

 “Tres curts de ficció, dos testimonis reals i dos espots publicitaris per a una 
reflexió sobre el dret a morir dignament”. 

 Espai 210. Barcelona 
 Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 
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 Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
 Biblioteca Sant Martí de Provençals 
 Intervé: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) 
 
 Conferència “Parlem de la mort digna” 
 Espai Cívic Barri Vell Mercadal. Girona 
 Intervé: Cristina Vallés (Vocal de DMD-CAT i Coordinadora del  Grup Girona    
DMD-CAT) i Enric Blavi (Voluntari del Grup DMD-CAT Girona) 
 

 

Desembre: 7 activitats (de les quals 1 a Tarragona): 366 assistents 

 Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” i film “Truman” 
 Casal de Font d’en Fargues. Barcelona 
 Intervé: Teresa Gol (Voluntària de DMD-CAT). 
 
 Taller “El dret a morir dignament, un dret humà” 
 IES La Serreta (2 xerrades el mateix dia) 
 Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT). 
 
 Conferència “Morir dignament. Dels drets que ja tenim als que encara ens 
falten” 
 Vocalia de Metges Jubilats del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. 
 Intervenen: Isabel Alonso (Presidenta de DMD-CAT) i Gloria Cantarell  
(Coordinadora del Grup de Salut de DMD-CAT) 
 
 Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
 Biblioteca Jaume Fuster. Barcelona  
 Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT) 
 
 Conferència “El dret a morir dignament, un dret humà” 
 IES M.Broggi. Barcelona (2) 
 Intervé: Nani Hidalgo (Vicepresidenta de DMD-CAT). 
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8) Incidència política i social: parlaments, ajuntaments, 

govern, entitats ciutadanes i moviments socials 

Coordinació: Xavier Gol Perlàsia  

Composició del grup (a finals de 2017): Isabel Alonso Dávila, Cèlia Cañellas Julià (fins 

al mes de març), Lluís Andreu Mateu, Herme Bartoll Gresa, Consol Farràs Grau, Cristina 

Vallès Orianne, Peter Warren, Conxa Canut i Farré, Ginesa Albaladejo Sánchez. A partir 

de maig: Agustí Camós Cabeceran.  

El grup ha treballat en diferents àmbits: internacional, estatal, Parlament, municipal, 

moviments socials, Diputació i, conjuntament amb el grup de Salut, Departament de 

Salut. 

A continuació es presenten els eixos principals de cada àmbit i una cronologia sintètica 

d’activitats relacionades 

Àmbit internacional:   

En l’àmbit Internacional, l’activitat ha estat centrada en la preparació i participació en 

la jornada celebrada a Brussel·les, el 8 de novembre, al Parlament Europeu: La 

eutanasia, un derecho en la Europa del Siglo XXI. A més de col·laborar activament a la 

convocatòria, assumida per la AFDMD i els europarlamentaris de Podemos, a Catalunya 

es va decidir convocar una taula rodona de suport, a la qual es varen convidar tots els 

eurodiputats i eurodiputades de Catalunya. Malgrat la complexitat política del moment 

(es va haver de suspendre una primera convocatòria), l’acte es va celebrar el 27 de 

d’octubre a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, amb el lema: La desigualtat a 

Europa davant la mort. Varen assistir els europarlamentaris Josep Maria Terricabras 

(ERC) i Javi López (PSC) i l’europarlamentària  Estefania Torres (Podemos). Varen 

expressar el seu suport ICV i PDECAT. Va introduir el tema Albert Royes. A la Jornada 

de Brussel·les varen assistir Xavier Gol i Isabel Alonso, que va presentar una ponència. 

Isabel Alonso també va participar al Congrés de RTDE l’11 d’octubre i a la Jornada al 

Parlament Europeu, del 12 d’octubre, convocada per l’eurodiputada belga Hilde 

Vautman, on també va presentar sendes ponències. 

D’aquestes activitats hi ha informació detallada a la revista 75 de l’AFDMD. 

Des de finals de desembre s’ha començat a treballar en l’organització d’un projecte, per 

a presentar a la convocatòria de subvencions de l’ajuntament de Barcelona, amb el nom 

https://www.eutanasia.ws/_documentos/Revista/REVISTA75.pdf
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de Barcelona, Ciutat Europea pel Dret a la Mort Digna al que esperem que puguin 

participar, durant el 2018, diferents ciutats europees  

Àmbit estatal:    

A l’àmbit estatal l’activitat ha estat centrada en donar suport a la proposta de llei 

d’eutanàsia de Podemos al Congrés, on es va discutir, i rebutjar, el 21 de març. Per això, 

hem mantingut reunions amb diversos diputats i diputades al Congrés (12 de gener 

amb Marta Sibina congressista de Podemos per Barcelona, 10 febrer amb  Marc Lamuà, 

congressista PSC Girona, 10 de febrer amb Toni Postius, congressista de CDC per 

Lleida, 13 febrer: Reunió Lídia Guinart, congressista PSC Barcelona, 3 de març: reunió 

amb Lourdes Ciuró, congressista de CDC per Barcelona). 

Amb el mateix objectiu, es va organitzar, el 24 de febrer, a l’Espai Francesca 

Bonnemaison, una taula rodona amb diputats i diputades al Congrés de tots el partits 

catalans i, a la Fila Zero, parlamentaris catalans que han defensat la despenalització. 

Amb l’objectiu d’afavorir l’acollida de la proposta de de despenalització de l’eutanàsia 

feta pel Parlament al Congrés, Isabel Alonso, Cristina Vallès i Xavier Gol, es varen reunir 

el dia 1 de juny a Madrid amb Congressistes del PSOE (Gregorio Cámara, Jesús Maria 

Fernàndez Díaz,  Lídia Guinart i Odón Elorza) i de Ciudadanos (Francisco Igea, 

frustrada per malaltia). A la reunió amb el PSOE, ens van comentar que, malgrat la 

negativa a la proposta de Podemos, tenien la intenció de presentar una proposta de llei 

de despenalització després de la celebració del seu congrés. A finals d’any han fet 

pública a la premsa aquesta intenció. 

També dins l’àmbit estatal, la II jornada municipalista ha comptat amb la participació 

de representacions de Salamanca i Guadalajara.  

Àmbit Parlament:   

Després de les compareixences el juny i octubre de 2016 davant les comissions de 

Justícia i Salut respectivament, la tasca principal al Parlament ha estat impulsar la 

proposició per sol·licitar al Congrés la modificació de l’article 143.4 del Codi Penal. El 

18 de gener, JxSí, PSC, CSQP i CUP presenten la proposta conjuntament al Registre de 

Parlament. El 26 d’abril es va produir el debat a la totalitat i l’admissió a tràmit de la 

Proposició conjunta JxSí-PSC-PDECAT-CUP. El seguiment per part de DMD de la 

tramitació de la Proposició conjunta JxSí-PSC-PDECAT-CUP i la pressió exercida per tal 

d’agilitar la tramitació de la Proposició, un cop registrada, ha estat decisiva per 

aconseguir l’aprovació definitiva en el darrer Ple abans de l’estiu. En aquest sentit, vam 
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tenir les següents reunions: 23 de maig, amb Xavier Trias (PDCAT); 31 de maig, amb el 

PSC (Miquel Iceta i Assumpta Escarp) i JxSí (Alba Vergés, Roger Torrent, JM Forn); 12 

de juny amb el PDCAT (Míriam Nogueres). D’aquesta manera vam aconseguir que les 

compareixences sol·licitades pels grups parlamentaris es reduïren de les 50 inicials a 9. 

El 12 i el 19 de Juny es van produir les compareixences a la Comissió de Justícia del 

Parlament en el procés de tramitació de la Proposta Conjunta. El 25 de juliol es va 

aprovar definitivament la Proposta de despenalització de l’eutanàsia del Parlament al 

Congrés. Actualment, la Proposició està en el Congrés, en llistat d’espera junt amb 

proposicions d’altres Comunitats Autònomes. 

 D’altra banda, el 26 de gener, Catalunya sí que es pot va presentar una moció pel Dret 

a la Mort Digna al Parlament de Catalunya, que partia de les reunions prèvies de DMD-

Cat amb els grups parlamentaris i de les compareixences davant de la Comissió de 

Justícia i la de Salut del 2016.  

Relacionat amb tot això, es van produir diverses intervencions d’Isabel Alonso en 

diversos mitjans de comunicació.  

Al mes de desembre, el grup d’incidència política va fer una anàlisi dels programes 

electorals del partits per a la convocatòria electoral del 21-D, que es va comunicar a les 

persones associades abans de la jornada electoral.  

La proposta per l’any 2018 és treballar en la modificació de la Llei 21/2000 per 

facilitar el registre del DVA ampliant els procediments contemplats actualment a la llei, 

que només són dos: a la notaria o davant de tres testimonis i podrien ser més si 

s’afegeix la firma davant de funcionari públic i s’implica als ajuntaments en facilitar el 

tràmit. 

Àmbit municipal: 

Dins l’àmbit municipal, ha tingut una gran repercussió la Declaració Institucional de 

l’Ajuntament de Barcelona, el 28 d’abril, que ha estimulat nombrosos ajuntaments de 

Catalunya a seguir l’exemple fent declaracions o mocions. Durant el 2017, han sigut els 

ajuntaments de Mataró, La Seu d’Urgell, Figueres, Sant Cugat del Vallés, Lleida, 

L’Hospitalet de Llobregat i Gavà els que ho han fet. Aquestes declaracions o mocions 

han tingut repercussions a la premsa local. A més, la perspectiva de fer aquestes 

declaracions o mocions ha estimulat els contactes i el suport a les activitats de DMD en 

d’altres ajuntaments.  
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Hem mantingut moltes reunions prèvies i posteriors amb els diversos ajuntaments i 

hem començat a realitzar algunes activitats com tenir presència a la Fira d’Entitats de 

les festes de la Mercè, als cementiris de Barcelona durant la campanya de l’1 de 

novembre, presència als Consells de Salut dels districtes, etc. I, a destacar molt 

especialment l’impuls a l’exposició La Mort, Digna i Il·lustrada que s’inaugurà el 12 de 

Gener a Figueres i de la que es podrà trobar més informació a l’apartat de grups locals 

d’aquesta memòria.   

La convocatòria i realització de la 2a Jornada Municipalista ha permès també el 

contactes i coordinació amb municipis de fora de Catalunya: Guadalajara i Salamanca. 

Al 2018 treballarem per donar un caràcter internacional al municipalisme intentant la 

implicació de diverses ciutats europees, amb el projecte: Barcelona Ciutat Europea pel 

Dret a Morir Dignament. 

Àmbit Departament de salut: 

Malgrat l’aprovació per unanimitat en el Parlament dels quatre punts referents a 

mesures que es poden prendre des de Salut, sense necessitat de modificar la legislació 

(observatori de la mort, difusió DVA, accés universal a cures pal·liatives i formació del 

personal sanitari), les diverses reunions amb el Departament de Salut, que s’han portat 

conjuntament amb el grup de Salut de DMD, han estat molt infructuoses ja que hem 

xocat repetidament amb una actitud de treure pilotes fora per part dels tècnics del 

Departament amb els que ens hem reunit. 22 de febrer: Reunió amb el departament de 

Salut  (Pau Sánchez del Pla Director Sociosanitari, Sebastià Santaeugènia del Programa 

d’Atenció a la Cronicitat i Enric Casares, Cap de Relacions Institucionals). Reunió poc 

resolutiva, sense concrecions ni compromisos. 4 d’abril: segona reunió amb el Servei 

Català de Salut. Presenten un suposat pla de difusió del DVA que en la pràctica es queda 

en res. DMD presenta una proposta d’actualització del díptic sobre el DVA; accepten 

tots el suggeriments, ho publiquen a la web de CatSalut però no tenen intenció 

d’imprimir ni difondre. 27 de setembre: Reunió amb AQUAS per parlar de l’Observatori 

de la Mort. Cap proposta per part seva. Compromís (fins avui incomplert) de convocar 

una nova reunió sobre la base del Document de Fernando Marín que els hi fem arribar. 

Moviments socials i altres àmbits:  

DMD manté contactes amb altres moviments socials a través de la FEDE.CAT, la 

Federació Catalana de Voluntaris socials, el Tercer Sector, la Marea Blanca, 

Universitats, etc. Durant 2017 hem mantingut diverses reunions: 3 de febrer: Reunió 

amb alumnes i professors de segon curs de la UPF, Grau de Comunicació Audiovisual. a 
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fi que l’alumnat faci un vídeo promocional de DMD. 23 de febrer: Participació al Taller 

d’entitats de la FEDE.CAT: “sembrant cures per cultivar canvis”. 24 de febrer: 

Assistència a la reunió mensual de Coordinació d’Entitats de Barcelona, de la Federació 

Catalana  de Voluntaris Socials (FCVS). Febrer: Cristianisme Segle XXI: intent frustrat 

de participar en debat De Sant Agustí a Hans Kung previst pel 22 d’abril. 31 de Març: 

assistència a la reunió de la FCVS. 4 de maig: Participació a la Taula del Tercer Sector a 

l’Ateneu Barcelonès. 15 de maig: Presentació de DMD a la Taula de Malalties 

Neurològiques i Càncer de Sant Cugat. 

Àmbit Diputació:  

Intent d’aconseguir el suport de la Diputació per endegar un projecte tipus La Crosse a 

Sitges. L’única reunió, el 16 de març, amb tècniques de la Diputació a la seva seu de 

Llars Mundet no ha donat resultats. 

Pel que fa a la Diputació de Lleida, s’ha arribat a un acord i compromís per ajudar al 

funcionament de les activitats de DMD en aquesta demarcació. Per la qual cosa, hem 

rebut un ajut de 2.000,00 €.  
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9) Grups professionals: Educació, Salut, Psicologia i Treball 

Social, Juristes 

 
GRUP EDUCACIÓ 
 
Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 
 
Voluntariat del grup (a finals de 2017): cinc voluntàries: Isabel Alonso, Bea Antolínez, 
Maria Antònia Carreras, Nani Hidalgo, Antònia Pallach  i 3 col·laboradores: Maria Lluïsa 
Fabra, Àgata Fuster i Michelle Piperberg. Totes professores ( 2 primària, 5 secundària i 
1 Universitat). 
 
Objectius del grup: trencar el tabú de la mort a l’ensenyament tot introduint la cultura 
de la mort als centres a través d’activitats adreçades a l’alumnat i al professorat. 
 
Activitats realitzades:  
 

o als centres educatius: 
o al març es va continuar la investigació sobre “La idea de la mort a la 

preadolescència i adolescència al col·legi  Jesús i Maria de Badalona, i al 
Institut Quatre Cantons de Barcelona (veure ACTIVITATS ALS CENTRES 
EDUCATIUS). 

o S’han fet 14 xerrades, tallers i entrevistes per a la investigació ( El dret a 
morir dignament, un dret humà; La mort digna a través del cinema; El dret 
a morir dignament: del debat filosòfic a les lleis ) a 8 instituts de diferents 
poblacions de Catalunya (un total de 419 alumnes) (veure ACTIVITATS 
ALS CENTRES EDUCATIUS). Hi hagut un augment d’un 38% respecte 
l’any 2016. 

o assessorament a estudiants que realitzen treballs de recerca:  
o  S’han assessorat 27 estudiants ( 2 de 4t d’ESO, 19 de 2n de Batxillerat i 6 

d’Universitat). Ha augmentat la demanda en un 125% respecte l’any 
2016. 

 
o amb institucions: 

 
o Rosa Sensat: 

 realització d’un monogràfic La mort, l’últim tabú a l’ensenyament a 
la revista Perspectiva Escolar, número 393. En el monogràfic va 
col·laborar tot el grup i a més un dels professors que havia assistit 
al curs de formació del professorat realitzat als Servies educatius 
d’Horta Guinardó. 
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 el 23 de maig es va fer la presentació del monogràfic a Rosa 
Sensat. 

 S’ha traduït el monogràfic i s’ha enviat a la revista de federal per a 
la seva possible publicació. 

 
o amb Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament: 

 
o Horta-Guinardó: 

 al gener es va acabar el curs de formació del professorat La mort, 
l’últim tabú a l’ensenyament. Com treballar-la a l’aula? 
 

o Les Corts: 
 contacte per a fer un curs de formació del professorat el primer 

trimestre del curs 2018-2019. 
 
 

o amb l’Ajuntament de Barcelona: 
o reunions amb el comissionat d’Educació, Infància i Joventut (juliol) i amb 

IMEB (novembre) per desenvolupar en l’àmbit educatiu la declaració 
institucional de l’Ajuntament. Acords que es desenvoluparan  el 2018-19. 

 
o amb DMD federal 

o al març reunió a Madrid per informar a les persones associades 
d’educació del funcionament del nostre grup. 
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS 2017  
 
centre nivell població data realit

zada 
per 

tema tipus 
activitat 

Institut 
Jaume 
Callís  

4t ESO 
(30 
alumnes) 

Vic 13/01 Nani 
Hidal
go 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Institut 
Joan Fuster 
 

2n 
Batxillerat 
(30 
alumnes) 

Barcelona 20/01 Isabel 
Alons
o  

El dret a 
morir 
dignament: 
del debat 
filosòfic a les 
lleis 

Xerrada 

Institut 
Joan Fuster 
 

2n 
Batxillerat 
(30 
alumnes) 

Barcelona 20/01 Isabel 
Alons
o  

El dret a 
morir 
dignament: 
del debat 
filosòfic a les 
lleis 

Xerrada 

Institut 
Broggi 
 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(40 
alumnes) 

Barcelona 06/03 Nani 
Hidal
go 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

Jesús i 
Maria 

2n ESO 
(17 
alumnes) 

Badalona 01/03 Maria 
Lluïsa 
Fabra 

La idea de la 
mort a 
l’adolescènci
a 

Investigaci
ó 

Institut 
Broggi 
 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(37 
alumnes) 

Barcelona 06/03 Nani 
Hidal
go 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

Institut 
Quatre 
Cantons 

3r ESO 
( 16 
alumnes) 

Barcelona 10/03 Maria 
Lluïsa 
Fabra 

La idea de la 
mort a 
l’adolescènci
a 

Investigaci
ó 

Institut 
Carrasco i 

1r 
Batxillerat 

Barcelona 06/04 Nani 
Hidal

La mort 
digna, un 

Xerrada 
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Formiguer
a 

(28 
alumnes) 

go dret humà 

Institut 
Carrasco i 
Formiguer
a 

1r 
Batxillerat 
(32 
alumnes) 

Barcelona 06/04 Nani 
Hidal
go 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Xerrada 

Institut 
Maragall 

1r 
Batxillerat 
(32 
alumnes) 

Barcelona 27/04 Nani 
Hidal
go 

Cinefòrum 
sobre Million 
Dolar Baby 

Taller 

Institut La 
Serreta 
 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(35 
alumnes) 

Rubí 11/12 Nani 
Hidal
go 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

Institut La 
Serreta 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(20 
alumnes) 

Rubí 11/12 Nani 
Hidal
go 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

Institut 
Broggi 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(40 
alumnes) 

Barcelona 20/12 Nani 
Hidal
go   

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

Institut 
Broggi 

cicle 
formatiu 
sanitari 
(32 
alumnes) 

Barcelona 20/12 Nani 
Hidal
go   

La mort 
digna, un 
dret humà 

Taller 

 
 
GRUP JURISTES  
 
Coordinació: Nani Hidalgo 
 
Voluntariat del grup (a final de 2017): 2 voluntaris: Álvaro de Juan i Llorenç Maseda; 
2   col·laboradors: Marià Gómez i Pascual Ortuño i 1 col·laboradora: Maria Gràcia Costa. 
Les  5 persones són del món de l’advocacia.  
 
Objectius del grup:  
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o incidència externa: presentar als diferents àmbits de l’advocacia el tema de la 
mort digna i la necessitat de canvis legislatius: 

o Xerrades públiques sobre eutanàsia i sistema jurídic 
o Document confederal en favor de la disponibilitat de la vida a signar per 

advocats, jutges, etc. Donar a conèixer el document en els cercles 
professionals. 

o incidència interna: assessorament sobre temes legislatius: 
o Mirada professional al sistema jurídic actual espanyol i català 
o Assessorament DMD en cassos concrets. 

 
Activitats realitzades:  
 

o xerrades públiques sobre drets al final de la vida i, especialment, sobre el DVA. 
Cal citar especialment la taula rodona al Col·legi de l’Advocacia el 14 de febrer 
(Marià Gómez i Xavier Busquet). 

o coordinació amb el grup d’incidència política per possibles canvis al Codi Civil. 
Contactes amb la Conselleria de Justícia per introduir el tema de la mort digna 
en la revisió del llibre II del Codi Civil. No es va poder fer perquè estava molt 
avançat el procés de revisió. 

o S’ha revisat el protocol de DMD-Federal de denuncia de mala praxis en la gestió 
del DVA i s’ha traduït al català. 

o S’han iniciat contactes amb el col·legi de Notaris, es farà una xerrada a l’abril. 
 

Activitats a realitzar 
 

o Es faran contactes amb el col·legi de Graduats Socials de Barcelona. 
o S’han fet contactes per a la realització de xerrades a les facultats de Dret de la 

UAB i de l’Abad Oliva. 
o S’han fet contactes per promocionar el manifest Juristes a favor de la 

disponibilitat de la vida. 
 
 
GRUP  DE PSICOLOGIA I TREBALL SOCIAL 
 
Coordinació: Cristina Seoane 
 
Composició del grup (a finals de 2017): Voluntàries: Aurora Jorquera, Cristina Seoane 
(psicòlogues clíniques); Isabel Las Heras, Maria Silvestre, Leonor González 
(psicòlogues); Andreu Estany ( psicòleg) ; Maria Correa  (educadora social). 
 
 
Objectius del grup: 
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o incidència externa:  
 

o Continuar els contactes amb els col·legis professionals de Psicologia, 
Treball Social i Educació Social per establir convenis de col·laboració. 
Iniciem la discussió per a la presentació d’activitats formatives sobre la 
mort digna en el col·legis professionals. 

 
o incidència interna: 

 
o Col·laboració amb el Grup de Salut de DMD i unió dels dos grups després 

de veure la necessitat d’optimitzar esforços i recursos a partir de 
reunions amb Cat-salut i Ajuntament de BCN. 

o dos membres del grup formen part de l’Equip d’Atenció Personalitzada 
 
 
Activitats realitzades: 
 

o Col·legis Professionals 
 

o Redacció del Conveni de Col·laboració DMD- Col·legis Professionals 
 

o -Conferencia del Dr. Ramón Bayés, “El psicòleg i la mort” el 18 de gener en el 
COPC (Col·legi de Psicologia de Catalunya) dintre del conveni de 
col·laboració entre DMD-COPC.  El Dr. Bayés ens envia posteriorment un 
llistat bibliogràfic i de pel·lícules sobre el tema de la mort que queda en el 
arxiu de DMD. 

 
o -Presentació de DMD en el Col·legi de Treball Social de Catalunya el 9 de 

març. 
 

o -Presentació de DMD en el Col·legi de Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya el 16 de març. 

 
o Presentació de DMD i del Grup de Psicologia a la Secció de Clínica i al Grup 

de Dol del COPC.  
 

o Signatura del Conveni de col·laboració entre els col·legis professionals de 
Psicologia, Treball Social i Educadores i Educadors Socials de Catalunya : 
DMD- COPC ; DMD- TSCAT; DMD-CEESC. 

 
o Gestions per la publicació d’un article de la Isabel Alonso, presidenta de 

DMD al monogràfic sobre la Mort en la Revista de Treball Social del 
Col·legi TSCAT. 



 
Memòria 2017 

DMD-Catalunya 

 

 
 

53 
 

o Altres: 
o Reunió amb el filòsof Josep Maria Esquirol per establir col·laboració amb 

DMD . 
 

o Assistència de la coordinadora a les reunions del Grup de Salut per poder 
intercanviar informacions i col·laboracions. Tanmateix la coordinadora 
del Grup de Salut assistirà a les nostres reunions i així ser més efectives 
sobre tot de cara al treball de col·laboració amb altres institucions com 
l’Ajuntament de BCN. 

 
o Revisió del  Díptic  de l’Ajuntament de Barcelona sobre Final de Vida. 

 
 
 
GRUP SALUT 
 
Coordinació: Gloria Cantarell.  
 
Membres del grup: 15 persones voluntàries, Blanca Mir, Mª Luisa Manzanares, Mª 
Rosa Rotellar,  Montserrat Jané, Teresa Muñoz (infermeres); Marta Morales (terapeuta 
Ocupacional); Montse Fornés (llevadora); Magda Navarro, Rosa Serralta 
(farmacèutiques); Gloria Cantarell,  Glòria Moretones, Joan Parés, Josep Arnau, Lluis 
Andreu (metgesses i metges). 1 Col·laborador, Oscar Macho (metge). 
 
 
Objectius del grup:  

o incidència externa:  
o connectar amb els diversos col·legis professionals per presentar DMD i 

assegurar la formació en relació al procés de mort i a la mort digna. 
o connectar amb el Departament de Salut per aconseguir protocols que 

assegurin els drets de la ciutadania al final de la vida. 
o col·laboració amb  l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar i 

implementar les mesures que es derivin de la Declaració Institucional a 
favor de la Mort Digna. L’objectiu és facilitar la formació del personal 
implicat en l’aplicació de protocols que assegurin els drets de la 
ciutadania al final de la vida. 

o formar part d’organismes relacionats amb la mort digna com Consell 
Assessor de la Gent Gran de l’ Ajuntament de Barcelona i al Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut 

o incidència interna:  
o formació voluntariat en temes sanitaris 
o facilitar la documentació sanitària relacionada amb els drets al final d ela 

vida. 
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Activitats realitzades: 
 
INCIDENCIA EXTERNA:  
 

o Amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 Reunió al febrer d’enguany per concretar actuacions a partir de la 

moció del Parlament de Catalunya. 
 Reunió al maig per concretar  la forma de promoció del DVA 

seguint el mandat del Parlament. 
 Col·laboració en la revisió del seu díptic del DVA. 

o Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitaria de Catalunya (AQUAS) 
 Elaboració de un document per a la Web del departament sobre 

decisions compartides, decisions al final de la vida 
 Reunió per tal de posar en marxa l’Observatori de la mort segons 

mandat del Parlament de Catalunya a instàncies de DMD. 
o Diverses persones del grup formen part del Consell Consultiu de Pacients 

 

o Amb l’Ajuntament de Barcelona 
o Dues reunions per posar en marxa el que es va acordar en el plenari del 

Consell Municipal 
 Col·laboració en la renovació del DVA de l’Ajuntament i la seva 

difusió, especialment el 2 de novembre com a dia de la mort 
digna. 

 Presentació de DMD als Caps de Gabinet de la regidoria d’infància, 
joventut i gent gran, posteriorment als responsables de salut de 
l’atenció a la gent gran, per tal d’establir possibles futures 
col·laboracions en els àmbits dels Consells de Salut, Casals, 
Centres de Dia i Residències, algunes de les quals ja estan en 
marxa com  informacions a alguns Consells de Salut i una Reunió 
amb responsables de Residencies  assistides del Grup Mutuam 

 Col·laboració amb la redacció del fulletó “14 instruments jurídics 
per protegir els nostres drets”. 
 

o Com a DMD formem part  del Consell Assessor de la Gent Gran. 
 
Col·legis professionals 
 

o Collegi d’Infermeria 
o Pendent reunió amb la junta pel conveni amb DMD 
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o S’està treballant (Teresa Muñoz) amb la comissió deontològica un 
document de treball de DVA 

o Col·legi de Metges 
o A Barcelona de moment la col·laboració no ha donat el seus fruits 

excepte amb el responsable del Comitè Deontològic. 
o A Tarragona es va fer una presentació de DMD a la secció de metges 

jubilats 
o A Girona pendents de properes reunions per un conveni. 

o Col·legi de Farmacèutics 
o Pendent de fer els primers contactes. Es posarà en marxa més endavant 

per a no tenir tants fronts oberts. 
 
INCIDENCIA INTERNA:  
 

o Col·laboració amb la formació interna i externa de DMD  
o Col·laboració amb el grup de xerrades 
o Grups específics 

o Atesa la transcendència que tenen les demències, de qualsevol origen, en 
el final de vida de les persones que les pateixen , aquest any s’ha format 
un grup, que es dedica prioritàriament aquest tema. 

 
 
Durant aquest any i atesa la interrelació existent en els temes que tractem entre els 
grups de Salut i el de Psicologia i Treball social, vam decidir unificar els nostres 
esforços, agafant el nom del grup d’un fet històric: X Congrés de Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana celebrat a Perpinyà l’any 1976. D’ací endavant en direm Grup de 
Salut Bio-Psico-Social. 
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10) Grups locals: Barcelona, Lleida, Figueres-Girona, Tarragona  

Coordinació: Concepció Canut i Farré i Cristina Vallés Orianne.  

A més de la continuació del grup local i punt d’informació de Lleida, durant l’any 2017 

s’ha produït la creació d’un punt d’informació a Figueres i un altre amb seu a Girona. 

Cristina Vallés Orianne en porta la coordinació dels punts d’informació gironins, 

mentre que la Concepció Canut ha continuat amb la continuació del grup de Lleida.  

Pel que fa Tarragona, en grup continua sent embrionari, format per dues persones: 

Marta Allué Martínez  i Neus Gimeno Pino. Es poden consultar les xerrades en aquell 

apartat.  

DMD  Lleida: 

Voluntariat del grup:  Seguim amb quatre persones voluntàries: Rafael Baitg Casterad, 

Antonieta Setó Santalluisa, Josep Mitjana Berdié i Concepció Canut i Farré. A finals 

d’any hem rebut tres peticions per fer el curs inicial de formació de voluntariat al mes 

d’abril.  

Usem el mateix despatx amb seu al c/ Henri Dunant, 1 (Espai Salut-GSS) 25003 Lleida. 

Atenció al públic: 

Els dimarts de les 17.00 a les 19.00h. estem a disposició de del públic en general. 

Consultes gratuïtes per donar informació sobre el DVA, les activitats que realitzem, i els 

objectius de l’associació. Aconsellem concertar cita a: dmdlleida@gmail.com. Hem atès: 

-Presencialment 45 consultes a l’entorn de com fer el DVA. També 2 persones 

associades demanant informació sobre la guia, i 3 estudiants que estaven elaborant un 

treball de recerca per la Universitat. Per telèfon concertem hores i/o informació per 

xerrades, però demanem que vinguin personalment per concretar els temes. 

L’atenció al públic ha estat assignada a Josep Mitjana i Concepció Canut. En no disposar 

d’una infraestructura completa amb grups de treball especialitzats, derivem a 

Barcelona les consultes sobre temes de l’EAP. 

Xerrades: Veure-les a l’apartat corresponent. 

mailto:dmdlleida@gmail.com
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Ajuntament: El dia 27 d’octubre vàrem presentar al ple de la Paeria la moció d’adhesió 

al moviment de “La mort digna” que s’aprovà majoritàriament. 

Diputació: El dia 13 de març presentació del projecte de “Funcionament de DMD” a 

Lleida, al Sr. Antoni Fo, responsable de subvencions i del Sr. Paco Cerdà, diputat. Els hi 

explicàrem els objectius de l’associació i el plans que teníem per Lleida i província. 

Acceptaren la proposició, i l’augment de l’ajut passà a 2.000€.  

Premi Salvador Pániker: Hem concedit la segona edició del guardó que porta el nom 

del nostre president Salvador Pániker i que reconeix el millor treball treball de recerca 

de fi de grau (TFG) que giri a l’entorn del tema de la mort i dels objectius de l’associació 

DMD. El lliurament del premi tingué lloc a la Facultat de Dret el dia 18 de desembre de 

2017 a l’alumna Anna Cazorla Antolinos, que consisteix en un diploma, el títol de 

persona associada per un any a DMD-CAT, un exemplar del llibre Una mirada a la 

història de DMD i 500€ en metàl·lic. L’increment de la quantitat de diners ha estat 

possible a l’ajut concedit per la Diputació Provincial. 

Aparicions en premsa: Seguim amb la política de fer-nos visibles als mitjans sempre 

que se’ns en presenta l’ocasió. La TV Lleida, el diari Segre, el programa “Igual que jo”, la 

SER, el Butlletí del col·legi de metges, el del col·legi d’advocacia; “Lo Canyeret” són els 

òrgans que ens han acollit i fet sentir la nostra veu. 

Cicle de cinema: Hem organitzat la cinquena edició de cine fòrum, el dia 19 d’abril 

vàrem projectar “Corazón silencioso”, el 26 d’abril “La última voluntat” i el 3 de maig 

“Truman”. Enguany (gràcies a l’ajut de la Diputació) vam fer el cicle en una sala 

comercial, al Funnatic, que reuneix més comoditat i qualitat que en la sala de l’any 

anterior, que no era de cinema.  

 El desenvolupament fou el de cada any, una introducció feta pel crític de cinema, 

Marcel·lí Borrell, amb una fitxa per cada cinta i en acabar la projecció, tingué lloc el 

col·loqui. 

Fira al carrer: El dia 10 de juny es va celebrar la fira d’entitats per la Salut 

(FeSalut)com ja es la tradició, en la qual participen les 28 associacions federades. 

Tenim presència durant el dia en carpes compartides al c/ Villa de Foix, 1, davant la 

catedral. No es ven res, però si que distribuïm tríptics i parlem amb la ciutadania que 

transita per l’eix comercial.  

Reunió amb el paer Xavier Rodamilans i la tècnica, doctora Tor, del departament de 

salut de l’ajuntament. Per primera vegada hem pogut mantenir una conversa llarga 
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amb el responsable màxim de salut i serveis socials, per estudiar les possibles accions a 

realitzar a la ciutat. Li parlem de la moció que pensem presentar al consistori, i ens 

recolza i mostra molt bona disposició per col·laborar.    

DMD Tarragona 

Voluntariat del grup: Marta Allué Martínez  i Neus Gimeno Pino 

Activitats del grup 

Reunions amb els diputats del Congrés provincials  per cercar el seu recolzament per la 

proposta de llei de despenalització de l'eutanàsia: Joan Ruiz del PSC, Jordi Salvador 

d'ERC i també amb conseller d'ERC de l'Ajuntament de Tarragona Pau Ricomà. 

Realització d'un infograma amb informació sobre DMD, com a eina de comunicació i 
explicació per fer reunions amb diferents agents i poder tenir una visió global de tot el 
que fa l'associació. 

Difusió del DMD en una guia per a les famílies cuidadores de Tarragona, pg 44 

Contacte amb diferents professionals de l'àmbit social i sanitari en xarxes de treball i 
difusió de DMD i dels seu objectius, arrel d'això s'ha planificat una xerrada que no té 
data encara per el 2018 sobre el DVA amb famílies cuidadores.  

Xerrada col·legi treball social de Catalunya, El dret de morir dignament, un dret humà, 
el 9 de març realitzada conjuntament amb la  presidenta de DMD. 

Per últim s'han fet els passos previs per tal de posar-nos en contacte amb la consellera 
de l'Àrea de la Persona de l'Ajuntament de Tarragona, Anna Santos, ara ja s'ha enviat la 
documentació i el mail i estem esperant una cita per tal de que es puguin afegir al 
moviment municipalista per la defensa d'una mort digna. 

Xerrades: Veure-les a l’ apartat corresponent. 

 DMD Girona i Figueres:  

Voluntariat del grup: Elvira Pujol Font, Enric Blavi Mañé i Cristina Vallès Orianne 
 
2016 Desembre es presenta l'associació a Figueres. 
 
2017 Gener s'obre el punt d'informació de Figueres i Novembre s'obre el punt 
d'informació a GI. 
 

https://www.scribd.com/document/333100109/Guia-de-Recursos-per-a-Cuidadors-de-Tarragona-2016-17#from_embed
http://www.tscat.cat/continguts/noticies/no-et-pots-perdre-la-xerrada-el-dret-de-morir-dignament-un-dret-huma
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Atenció al públic: L'atenció al públic s'ha fet des dels punts d'informació o a partir del 
contacte a través de mail. 
 
 
 
Nombre de persones ateses per mesos:  
 
 

 
 
 
Alta com Entitat: ens donem d'alta com a entitat a Figueres i Girona 
 
Contactes amb altres agents socials: 
 
Entitats: Associació contra el càncer de Roses, Grup Iris, Iaioflautes, Associació pel Dol 
de Figueres, Associació Temps, casals de Gent Gran, Treballadors socials... 
Salut: contactes, xerrades conjuntes, projectes de col·laboració... amb CAP's de 
Figueres i GI, Hospital de Figueres, Bernat Jaume... 
Ensenyament: CRP, Instituts de Figueres, UdG. 
Ajuntaments: contactes i entrevistes amb polítics municipals de Figueres i GI, 
Alcaldessa Figueres, vicealcalde GI, regidors i tècnics. 
Polítics parlamentaris gironins: contactes arrel de la presentació de la proposta al 
Congrés de Diputats. 
Mitjans de comunicació: Hem rebut atenció de Diaris amb articles a Hora Nova , Punt 
Avui, Empordà articles propis i de redacció, entrevistes de TV locals, Radio Figueres i 
Vilafant amb participacions periòdiques. 
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Xerrades: hem fet xerrades a biblioteques, casals, caps, associacions, UdG... de 
Figueres, Girona i rodalies. 
 
 
 
Algunes activitats per mesos: 
 
Mes  Activitat  
Gener Obertura punt d'informació Figueres. Primeres xerrades.  
Febrer Contactes parlamentaris gironins. 
Març Es comença a treballar en el projecte de l'exposició “La Mort, Digna i 

Il·lustrada”. 
 

Abril Col·legi de metges de GI. Nou voluntari per GI Enric Blavi. 
Maig Alta com entitat de Figueres. Comencen els contactes per presentar la 

moció a Figueres. Jornades UdG facultat medicina 
Juny Contactes i col·laboracio  en  el projecte de reformar la Llei 21-2000 de 

registre de DVA per tal de incorporar un tercer supo sit a la forma en que es 
pot registrar un DVA, per tal de permetre que es pugui signar davant un 
funcionari municipal acreditat. Fira de la GG de Figueres 

Juliol Poca activitat. 
Agost Es signa la Mocio  a Figueres al Ple del 3 d'agost. Es fan Tríptics i Roll-up 

amb adreça pròpia de Figueres i GI. 
Setembre Contactes notaris, residencies. 
Octubre converses amb el Cap i proposta de pla d'actuacio  arrel de la Mocio  

signada. 
Novembre Xerrada amb iaio flautes. Contacte Ajuntament Figueres intents de 

concretar comissio  sorgida de la signatura mocio .  Col·laboracio  en la 
Jornada municipalista. Obrim el punt d'informació a GI al Hotel d'Entitats 
de Girona - La Rutlla obrirem els  primers dimarts de mes. A Girona, Jacobo 
soci interessat en col·laborar. 

Desembre xerrades a GI amb bona assiste ncia, presencia a la premsa. Preparacio  
exposicio , contactes mo n educatiu. Presentacio  a l'Ajuntament de Salt amb 
bona acollida. Presentacio  a l'Ajuntament de GI amb bones perspectives 
cara a la futura mocio . 
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11) Comunicació: presència als mitjans, web, comunicats 

interns, revista DMD-Federal i reculls de premsa 

Presència als mitjans 
Web i xarxes socials 
Comunicació interna  
Imatge corporativa 
Revista DMD Federal 
Recull de premsa  
 
 
Composició del grup a finals del 2017: Coordinació, Maria-José Anía Lafuente. Hi 
col·laboren Joana Ràfols Vives (xarxes socials i traduccions de textos); Sara Estrada 
Galés i Rosalia Valentín González (recull de premsa); Xavier Gol Perlàsia (relació amb 
mitjans, canal Youtube, etc); Isabel Alonso Dávila (portaveu principal de DMD Cat) a 
banda de moltes altres persones voluntàries; com la Celia Cañellas Julià, i l’inestimable 
tasca de la Marta Heras Pérez (gestió del web, Facebook, comunicats interns, 
enviaments de les notes de premsa, etc).  

 
 
Presència de DMD-Cat als mitjans de comunicació 
 
A continuació es detallen els articles  de premsa, entrevistes de ràdio, programes de TV 
etc en els quals hi ha declaracions d’alguna o vàries persones de DMD Cat i es menciona 
l’associació. L’any 2017 ha estat especialment prolífic pel que fa a la presència en 
mitjans de comunicació, tant quantitativament com qualitativa. 

 

Gener 

 

   Diari El País. “Cataluña llevará al Congreso la despenalización de la 

eutanasia”. Reportatge de Jessica Mouzo. Inclou declaracions de Isabel Alonso 

i Marcos Hourmann.  

 

 

28

g

https://elpais.com/ccaa/2017/01/26/catalunya/1485466201_107621.html
https://elpais.com/ccaa/2017/01/26/catalunya/1485466201_107621.html
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Febrer 

 

   El Matí de Catalunya Ràdio. Debat sobre l’eutanàsia. Hi participen Isabel 

Alonso i Núria Terribas (directora de la Fundació Grífols i jurista experta en 

Bioètica). 

 

   Diari de Tarragona, secció Societat. Reportatge d’una pàgina titulat “Lucho 

por la eutanasia para ser libre hasta el final de mi vida”. Inclou declaracions 

de Marta Allué i Neus Gimeno, sòcies de DMD Cat a Tarragona. 

     

   Radio Estel, programa El Mirador de l’actualitat. L’eutanàsia a debat. Hi 

participa Isabel Alonso, juntament amb un representant de Metges Cristians i 

un diputat del PP. 

 

   El Punt Avui TV, programa Ben trobats (magazine matinal dirigit i presentat 

per Clara Tena). Debat sobre l’eutanàsia. Hi participa Isabel Alonso, 

juntament amb Antoni Pedragosa (membre de la comissió executiva de E-

Cristians), Francesc Jufresa (advocat penalista), i Christian Villavicencio 

(metge especialista en pal·liatius i professor de Bioètica a la UIC). 

 

   El Periódico de Catalunya. Ampli reportatge de Juan Fernández, titulat “La 

decisión de morir. Eutanasia, ¿estamos preparados?”. Inclou declaracions de 

Isabel Alonso i Luis Montes. 

 

   Televisió de Catalunya. Programa Els Matins de TV3. Debat titulat “Regular 

l’eutanàsia”. Hi participen Núria Vera Voltà (filla de Montserrat Voltà), Núria 

Terribas (jurista especialitzada en Bioètica), Isabel Alonso i Marcos 

Hourmann (DMD Cat). 
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http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/leutanasia-a-debat-al-parlament-i-al-congres/audio/949417/
https://drive.google.com/file/d/0B2SCX2YpNo45OTN0Q2lyTllRSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2SCX2YpNo45OTN0Q2lyTllRSGc/view?usp=sharing
http://www.estelfitxers.com/audio/20170217-19_25ELMIRADOR.MP3
http://www.elpuntavui.tv/video/204509498.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/eutanasiaestamos-preparados-5844704
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/eutanasiaestamos-preparados-5844704
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/debat-sobre-la-regulacio-de-leutanasia/video/5652695/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/debat-sobre-la-regulacio-de-leutanasia/video/5652695/
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   Televisió de Lleida. Programa Espai Triada. Debat titulat "Hem de viure la 

vida al dia o pensar en el futur?". Hi participen Jordi Moncusi (Associació 

Parkinson de les Terres de Lleida), Lucia Balagué (Associació de 

Fibromiàlgia) i Rafael Baitg (membre de DMD Lleida). 

 

Març  

 

     La Vanguardia, secció Tendències. Doble pàgina amb el títol “Empieza el 

debate. Los partidos abren la discusión sobre la despenalización del suicidio 

asistido”. Ampli reportatge d’Ana Macpherson, amb declaracions de 

representants de DMD Cat, la reproducció de la carta al Director enviada per 

Montserrat Voltà, gràfics amb el posicionament dels partits polítics en el 

debat sobre l’eutanàsia, i dos articles, un de Susana Quadrado titulat 

“Gobernar la vida hasta el final”, i un de Cristina Sen, titulat “Sedación, 

derecho por ley”. 

 

Televisió de Lleida. Programa Lleida al dia. Concepció Canut participa a l’espai 

“Amb veu de dona” i al posterior debat amb representants polítics sobre la 

proposició de llei presentada al Congrés per Podemos. Participants en el debat: 

José Ignacio Llorens (Diputat del PP); Xavier Eritja (Diputat d’ERC), Antoni 

Balasch (Diputat de Junts pel sí), i Sara Vilà (Senadora de En Comú Podem). 

 

 El Periódico de Catalunya, article titulat “Emotiva defensa de Marta Sibina de la 

ley de eutanasia de Podemos”. Inclou referències i agraïments a Luis Montes i 

Marcos Hourmann, entre altres. 

 

 El Mundo, edició Catalunya. Article de Núria Ribó titulat “Libres hasta el final”.  

 

 

                 Informatius de TV3. Entrevista a Isabel Alonso Dávila. 

 

Abril 
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http://igualquejo.tv/programes/186-myriam-sole-i-tertulia-hem-de-viure-la-vida-al-dia-o-pensar-en-el-futur/
http://igualquejo.tv/programes/186-myriam-sole-i-tertulia-hem-de-viure-la-vida-al-dia-o-pensar-en-el-futur/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42394791844/eutanasia-debate.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42394791844/eutanasia-debate.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42394791844/eutanasia-debate.html
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/lleida-al-dia/capitol/conxita-canut-coordinadora-dmd-a-lleida
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/emotiva-defensa-de-marta-sibilla-de-la-ley-de-eutanasia-de-podemos-5915325
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/emotiva-defensa-de-marta-sibilla-de-la-ley-de-eutanasia-de-podemos-5915325
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/28/58da1656268e3ed65c8b48f5.html
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   RTS-Revista de Treball Social, Núm 2010, monogràfic dedicat a “La mort, una 

qüestió de vida”. Article de 18 pàgines, escrit per Isabel Alonso, amb el títol 

“L’associació Dret a Morir Dignament: trenta-quatre anys d’història i un 

present molt actiu”. Edicions separades en català i castellà. 

 

 

   Televisió de Catalunya. Telenotícies Cap de setmana migdia. Arran de la 

notícia de la mort de Salvador Pàniker, s’inclou un reportatge de 7 minuts 

sobre DMD i la mort digna, amb intervencions de Núria Vera (filla de 

Montserrat Voltà), Núria Terribas i Isabel Alonso. 

 

   El País, suplemento Cultura, sección Filosofía. Article de Francesc Arroyo 

titulat “Muere a los 90 años el filósofo Salvador Pániker” 

 

 

   Televisió de Catalunya. Canal 324, programa Notícies 3/24. Entrevista de 8 

minuts a Isabel Alonso, amb el títol “Adéu a Pàniker, defensor de la mort 

digna”. 

 

   Televisió de Catalunya. Programa Els Matins de TV3. Taula d’actualitat i 

debat, moderada per Núria Solé, sobre “El dret a morir dignament”. Hi 

participen Isabel Alonso, Mayka Navarro, Núria Ribó, Sara Gonzàlez i Empar 

Moliner.  

 

   BTV Ràdio (Barcelona Televisió). Programa El matí de Barcelona. Intervenció 

de Isabel Alonso en el reportatge titulat “Reclamen canvis en el Codi Penal 

per poder morir dignament”.  

 

   Diari ARA, reportatge de David Bigorra titulat “Vull viure, i també morir, 

dignament”. Sobre el cas de la Raquel, una dona de 56 anys amb Parkinson 

que reivindica la legalització de l’eutanàsia. Inclou declaracions de Isabel 

Alonso i Marcos Hourmann. 

 

01

g

02 

02 

02 

06 

12 

13 

http://dp.hpublication.com/publication/4a5f0cd0/mobile/?alt=1
http://dp.hpublication.com/publication/4a5f0cd0/mobile/?alt=1
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-02042017/video/5659778/
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/01/actualidad/1491074099_092769.amp.html
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/taula-22-de-060417-sobre-el-dret-a-morir-dignament/video/5660579/
http://beteve.cat/programa/el-mati-de-barcelona/
http://beteve.cat/programa/el-mati-de-barcelona/
http://www.ara.cat/societat/Vull-viure-tambe-morir-dignament_0_1777622259.html
http://www.ara.cat/societat/Vull-viure-tambe-morir-dignament_0_1777622259.html
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   Diari La veu de la Segarra (Lleida). Notícia titulada “El dret a morir 

dignament, protagonista a l’aula de Guissona” 

 

 

   Públic (diari digital), article de Laura Safont titulat “Barcelona preveu 

aprovar una moció pel dret a rebre una mort digna i reclamar despenalitzar 

l'eutanàsia”. Amb declaracions de Isabel Alonso, Marcos Hourmann i 

contínues referències a l’impuls de l’iniciativa institucional per part de DMD. 

 

   RAC1. Programa El món a RAC1. “El debat de l’eutanàsia“. Entrevista i 

declaracions de Marcos Hourmann, amb el títol “El Dr. Marcos Hourmann és 

el primer metge condemnat a l’Estat per haver aplicat l’eutanàsia a una 

pacient” 

 

  I diverses noticies relacionades amb la Declaració institucional de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Maig 

 

   El Periódico de Catalunya. Secció Más Barcelona. “Barcelona se compromete 

con la defensa del derecho a una muerte digna”. Sobre la declaració 

institucional del Plenari, impulsada per DMD Cat. 

   Betevé-Barcelona Televisió. Programa Dewatts dedicat a “La mort digna”. 

Durada 28 minuts, amb entrevistes a diversos professionals. Intervenció de 

Isabel Alonso (filmada al Cosmocaixa), i també a Guillem Seva i Glòria 

Cantarell, voluntaris de DMD Cat (filmats a la seu de l’associació). 

 

   Suplement de Catalunya Ràdio. Entrevista a Isabel Alonso Dávila. 
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https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
http://www.publico.es/public/barcelona-preveu-aprovar-mocio-pel.html
http://www.publico.es/public/barcelona-preveu-aprovar-mocio-pel.html
http://www.publico.es/public/barcelona-preveu-aprovar-mocio-pel.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20170427/422086067307/societat-sanitat-salut-eutanasia-marcos-hourmann-mort-morir-dignament.html
http://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20170501/barcelona-se-compromete-con-la-defensa-del-derecho-a-una-muerte-digna-6009913
http://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20170501/barcelona-se-compromete-con-la-defensa-del-derecho-a-una-muerte-digna-6009913
https://btv.playty.com/player/267-34#/video?id=267-34
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   Ràdio 4 de RTVE. Programa Metròpoli. Entrevista a Isabel Alonso sobre la 

Declaració institucional de l’Ajuntament a favor de la mort digna i l’associació 

DMD. Durada 30 minuts. 

 

   Ràdio Sant Just. Emtrevista a Isabel Alonso.  

 

 

   Catalunya Ràdio. Programa El Suplement. “Eutanàsia: morir amb dignitat”. 

Inclou declaracions de Marcos Hourmann de Isabel Alonso. Durada del 

reportatge 45 minuts. 

 

   Diari Nació digital. Article d’opinió de Ricard Ustrell titulat “Morir 

dignament”. Parla de quatre persones valentes: el Carles, la Isabel (Alonso), 

l’Ariel i la Sofia. 

 

Juny 

 

   Diari de Girona. Entrevista a Cristina Vallès: “La societat ha evolucionat molt, 

però la   legislació és la mateixa que en l’època d’en Ramón Sampedro                        ” 

 

Juliol 

 

   Cadena SER. Programa A vivir que son dos días. Entrevista a Nani Hidalgo 

sobre “Eutanasia y muerte: dos temas tabú”. Durada 25 minuts. 

 

 

   Ràdio Ciutat de Figueres. L’Associació Dret a morir dignament presenta una 

moció a Figueres per promoure la cultura de la mort digna. Entrevista a 

Cristina Vallés. 

 

   Canal Youtube de la revista d’ACEBA FerSalut. Entrevista a Isabel Alonso, 

grabada a la seu de DMD Cat. Enllaç des de la revista online amb l'article dins 

de la secció Gent Gran.  
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-entrevista-amb-isabel-alonso-entrevista-amb-cantant-mireia-montavez/4007838/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-entrevista-amb-isabel-alonso-entrevista-amb-cantant-mireia-montavez/4007838/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/eutanasia-morir-amb-dignitat/audio/963537/
http://www.naciodigital.cat/opinio/15504/morir/dignament&whatsapp=1
http://www.naciodigital.cat/opinio/15504/morir/dignament&whatsapp=1
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/12/societat-ha-evolucionat-legislacio-mateixa/851308.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/12/societat-ha-evolucionat-legislacio-mateixa/851308.html
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004635920/?ssm=tw
http://www.rcfigueres.cat/#/programs/informatiusvespre/radiociutatdefigueres_podcast_452
http://www.rcfigueres.cat/#/programs/informatiusvespre/radiociutatdefigueres_podcast_452
https://www.youtube.com/watch?v=_-Mrquzw2u8&feature=youtu.be
http://www.fersalut.org/publicacions/general/082/html5forpc.html?page=0
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   Vilaweb. Entrevista a Isabel Alonso, amb motiu de l’aprovació al Parlament 

de la proposta per a despenalitzar l’eutanàsia. Titular: “Amb la 

despenalització de l’eutanàsia, moltes persones ja no hauran de morir-se en 

solitud ni clandestinitat”. 

 

   El Periódico de Catalunya. Breu a l’espai “Nombres Propios” dedicat a Isabel 

Alonso, per l’impuls de la iniciativa del Parlament de presentar la proposta 

per a despenalitzar l’eutanàsia i el suïcidi assistit al Congrés. 

 

Octubre 

  

   RNE a Lleida. Entrevista a Concepció Canut. 16 minuts de durada. 

    

 

   Diari de Girona. Notícia “L'associació Dret a Morir Dignament obre un punt 

d'informació a Girona” 

 

   Cugat.cat (El mitjà multimèdia de Sant Cugat). Notícia a la secció de Política, 

amb el títol “L’Ajuntament es compromet a treballar per donar suport al dret 

a morir dignament”.  

 

   Ràdio Canet. Entrevista a Isabel Alonso.  

 

 

 

   Cugat.cat (El mitjà multimèdia de Sant Cugat). Entrevista de ràdio al 

Programa Magazín. "L'Ajuntament i DMD-CAT treballaran conjuntament per 

a la divulgació del dret a morir dignament". Hi participen Consol Farràs, 

Maria Sentís i Isabel Alonso. Durada 30 minuts.  
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http://www.vilaweb.cat/noticies/isabel-alonso-amb-la-despenalitzacio-de-leutanasia-moltes-persones-no-hauran-de-morir-en-solitud-o-en-clandestinitat/
http://www.vilaweb.cat/noticies/isabel-alonso-amb-la-despenalitzacio-de-leutanasia-moltes-persones-no-hauran-de-morir-en-solitud-o-en-clandestinitat/
http://www.vilaweb.cat/noticies/isabel-alonso-amb-la-despenalitzacio-de-leutanasia-moltes-persones-no-hauran-de-morir-en-solitud-o-en-clandestinitat/
https://www.youtube.com/watch?v=3_rYaqqbPqY&feature=youtu.be
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/10/14/lassociacio-dret-morir-dignament-obre/872874.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/10/14/lassociacio-dret-morir-dignament-obre/872874.html
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131366/l_ajuntament-es-compromet-a-treballar-per-donar-suport-al-dret-a-morir-dignament
http://www.cugat.cat/noticies/politica/131366/l_ajuntament-es-compromet-a-treballar-per-donar-suport-al-dret-a-morir-dignament
http://www.cugat.cat/diari/sons/131757/l_ajuntament-i-dmd-cat-treballaran-conjunatment-per-a-la-divulgacio-del-dret-a-morir-dignament
http://www.cugat.cat/diari/sons/131757/l_ajuntament-i-dmd-cat-treballaran-conjunatment-per-a-la-divulgacio-del-dret-a-morir-dignament
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Novembre 

 

   Diari de Girona. Anunci a l’Agenda de notícies: “Conferència sobre el dret a 

morir dignament”. 

 

 

   El Punt Avui TV. Entrevista a Isabel Alonso des de Brussel·les amb motiu de 

la Jornada al Parlament Europeu per reclamar la igualtat de drets a Europa 

respecte l’eutanàsia.  
 

Web i xarxes socials 

La pàgina web www.eutanasia.cat , en català i castellà, s’ha acabat d’estructurar i 

consolidar durant el 2017. Conté molta informació i la seva actualització és constant. 

Entre altres millores, destaquem: la possibilitat de donar-se d’alta com a persona  

associada mitjançant el formulari online; el calendari de Xerrades i conferències; i el fet 

que el web compleix les pautes d’accessibilitat (doble AA).  

S’han creat dos Blogs per iniciativa de persones voluntàries: ‘Releyendo a Pániker’ i 

‘Testimonis sobre la mort’, amb enllaços des de la pàgina web. 

DMD Cat és present a les xarxes socials: Facebook (201 seguidors); Twitter (62 

seguidors); Youtube (18 subscriptors); i Instagram – Exposició ‘La mort, digna i 

il·lustrada’ (320 seguidors). Destaquem que el canal Youtube de DMD Incidència 

política, si bé té pocs subscriptors, té un alt valor com a arxiu audiovisual. Conté una 

vintena de videos, la majoria d’ells essent la gravació completa de Jornades, xerrades i 

debats; també hi ha la versió subtitulada en anglès dels videos ‘Libres hasta el final’ i ‘El 

último acto libre de José Antonio’ (Arrabal). 

Comunicació interna  
 
La via principal de comunicació interna amb les persones associades és el correu 

electrònic. L’enviament de mails amb informacions i convocatòries diverses no té una 

periodicitat preestablerta, si bé es produeixen regularment en funció d’allò que cal 

comunicar en cada moment. Som conscients que hi ha un petit nombre de persones 

associades que no utilitzen el correu electrònic i que per tant no reben els comunicats 

23 

24 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/23/conferencia-sobre-dret-morir-dignament/881008.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/23/conferencia-sobre-dret-morir-dignament/881008.html
https://youtu.be/KpJa3tNrzoQ
http://www.eutanasia.cat/
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habitualment. Tanmateix sí que reben per correu postal aquells comunicats normatius 

que fan referència a la convocatòria d’Assemblea general o altres similars.   

 
Imatge corporativa 
Amb l’objectiu de renovar i unificar la imatge corporativa de l’entitat, s’han redissenyat 
i reeditat els següents elements: el tríptic informatiu (amb el full de Sol·licitud d’ingrés 
com a separata); el “roll-up” o pancarta vertical desplegable, que serveix per a donar 
visibilitat en actes i conferències; carpetes per a la presentació d’informes o 
documentació; i logo de capçalera de comunicats, tant interns com per a la premsa.  
Dels dos primers elements mencionats, el tríptic i el ‘roll-up’, se n’han fet tres versions: 
una de general amb l’adreça de Barcelona; una per a DMD Lleida; i una altra per a DMD 
Figueres i Girona. En tots els casos s’ha apostat pel color vermell corporatiu i per 
potenciar la difusió de la web.  
 

Revista DMD Federal 
L’any 2017 s’ha continuat la col·laboració amb el comitè de redacció de la revista DMD 

Federal, de periodicitat semestral. En el número 74, de primavera, el Grup d’Incidència 

política ha publicat dos articles sobre l’activitat parlamentària i municipalista a 

Catalunya; i en record de la figura de Salvador Pàniker (que va morir l’1 d’abril), es van 

enviar dos articles més, un d’Agustín Pàniker i l’altre de Maria-José Anía. En el número 

75, de la tardor,  Isabel Alonso signa dues col·laboracions: un article de fons sobre La 

desigualtat a Europa davant la mort; i la crònica de la conferència de RtDE, Right-to-

Die-Europe, que va tenir lloc els dies 11 i 12 d’octubre a Brussel·les. Cal destacar que la 

portada d’aquest darrer número 75 de la revista reprodueix una de les il·lustracions 

del projecte impulsat per DMD Figueres “La mort, digna i il·lustrada”, concretament la 

de l’artista Maria Beitia. La intenció és anar publicant les diferents obres artístiques 

d’aquest projecte a les futures portades de la revista DMD Federal. 

Recull de premsa (informació publicada) 
Els articles de fons i d’opinió que es publiquen a la premsa escrita i digital sobre el 

tema de la mort digna i l’eutanàsia, s’analitzen i es classifiquen. L’objectiu és que la 

“informació publicada” esdevingui un corpus per al coneixement i la reflexió al servei 

de les persones associades i, especialment, per al grup del voluntariat i col·laboradors. 

Eventualment es proposen alguns d’aquests articles per a sessions de debat o de 

formació.  
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12) Biblioteca de DMD-CAT 

L'any 2017 hem actualitzat i classificat els nostres llibres amb intenció d'ampliar els 

fons de la biblioteca. Hem passat de 198 llibres a 307. Aquest increment es deu 

principalment a les nombroses donacions dels socis que van respondre amb gran 

generositat a una petició d'ajuda per part nostra. També hem adquirit 12 exemplars de 

recents publicacions. 

Organització.  

Amb la finalitat de què la biblioteca sigui fàcilment accessible a tothom hem renunciat 

a la complicada classificació decimal universal en favor d'una classificació temàtica: 

:Eutanàsia, Mort , Mort digna, Legislació, Bioètica, Dol, Medicina, Suïcidi,  Creences, 

Testimonis i Narrativa  sempre sobre  els temes que interessen a DMD. Tenim un 

apartat especial per les obres de Salvador Pàniker. 

Digitalització 

La consulta al ordinador de DMD no és fàcil per tothom i requereix temps,  Ara per ara 

estem preparant llistats amb tres entrades: Títol, Autoria i Contingut perquè es pugui 

buscar qualsevol tema directament. 

El sentit pràctic - claredat i facilitat - que ens guia té com a objectiu animar a tothom a 

consultat, a emportar-se llibres en préstec, en una paraula a llegir........ i estem contents 

cada dia hi ha més interès per la biblioteca.  

 

 

 

 



13) Administració i finances: Balanç econòmic 

Balanç econòmic –Estat de comptes exercici 2017 

INGRESSOS  

  
 Concepte    

Saldo 31/12/2016 12.002,49 

Subvencions  0,00 € 

Barcelona 0,00 € 

Lleida  0,00 € 

Quotes   64.554,00 € 

2016 45,00 € 

2017 64.359,00 € 

2018 150,00 € 

Donacions  530,00 € 

Llibres 65,00 € 

Altres  435,00 € 

Jornades i Xerrades 804,92 € 

Altres 514,91 € 

Total 78.406,32 € 

  DESPESES 

   

Concepte   

Oficina  9.632,25 € 

Lloguer 7.289,40 € 

Llum 341,52 € 

Telèfon 1.109,28 € 

Neteja 732,05 € 

Porteria 160,00 € 

Manteniment 171,09 € 

Domini Web 76,71 € 

Informàtic 94,38 € 

Material 7.048,26 € 

Mobles oficina 2.510,87 € 

Llibres/DVD 221,10 € 

Oficina  4.316,29 € 

Serveis 6.151,42 € 

Correus  612,56 € 

Fotocopies  175,86 € 

Bancaris  898,32 € 

Assegurances  875,33 € 
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Impremta  3.589,35 € 

Mailings 0,00 € 

Gestió 2.126,40 € 

Administrativa 2.126,40 € 

Voluntariat (reunions) 146,78 € 

Quotes Federal 4.000,00 € 

Quotes RTDE (International) 200,00 € 

Revistes  4.000,00 € 

Recursos humans.  18.245,95 € 

Nòmina 12.419,61 € 

Seguridad Social 4.065,69 € 

IRPF 102,00 € 

Estudiant en pràctiques  0,00 € 

Recursos humans externs 1.658,65 € 

Afiliacions 532,71 € 

Grups locals  4.523,47 € 

Girona  1.145,32 € 

Lleida  3.239,68 € 

Tarragona 138,47 € 

Viatges  1.176,55 € 

Desplaçaments  349,44 € 

Dietes  277,25 € 

Actes públics 2.546,22 € 

Assemblea 40,00 € 

Xerrades  347,27 € 

Jornades  2.158,95 € 

Devolució de quotes         2.787,00 €  

Altres despeses  1.339,99 € 

Total 65.254,78 € 
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INGRESSOS-MENYS DESPESES 
Saldo al nostre favor a 31/12/2017 13.151,54 € 

Saldo La Caixa a 31/12/2017 13.028,29 € 

Saldo Caixa Menor a 31/12/2017       123,25 € 

 

 

(*) Estat de devolució de quotes a 31/12/2017. 

2017 
Quotes 2017  retornades i impagades per baixes de socis/es 882,00 € 

Quotes 2017 retornades i impagades per no cobrament 
domiciliades 

901,00 € 

Quotes 2017 retornades i impagades per no cobrament 
efectiu/transferència 

632,00 € 

Quotes 2017 retornades i cobrades 1.075,00 € 
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Previsió d’ingressos i despeses  

DESPESES PREVISIÓ DE DESPESES. A 31/12/2016 

    

Concepto    

Oficina  9.950,16 € 

Lloguer 7.370,16 € 

Llum 400,00 € 

Telèfon 1.200,00 € 

Neteja  800,00 € 

Portería 180,00 € 

Manteniment 900,00 € 

 Web 600,00 € 

Informàtic 300,00 € 

Material 8.300,00 € 

Oficina  5.000,00 € 

Mobles 3.000,00 € 

Llibres/DVD (Biblioteca) 300,00 € 

Serveis 7.400,00 € 

Correus 700,00 € 

Fotocòpies 200,00 € 

Bancaris 1.500,00 € 

Assegurances  1.000,00 € 

Imprenta 4.000,00 € 

Gestió 350,90 € 

Administració 350,90 € 

Voluntaris (reunions)                                                                                200,00 €  

Quota Federal                                                                             4.000,00 €  

Quota RTDE (International) 400,00 € 

World Federation RTDS 400,00 € 

Revistes                                                                                 4.000,00 €  

Recursos humans.  26.084,00 € 

Nòmina (inclou SS. i IRPF)  24.084,00 € 

Recursos humans externs  2.000,00 € 

Grupss locals  8.200,00 € 

Girona 4.000,00 € 

Lleida 4.000,00 € 

Tarragona  200,00 € 
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Viatges  2.000,00 € 

Desplaçaments  300,00 € 

Dietes 300,00 € 

Actes publics  3.600,00 € 

Assemblea 200,00 € 

Xerrades  400,00 € 

Jornades 3.000,00 € 

Altres despeses/Imprevistos  500,00 € 

Projectes en procés de subvenció 17.474,80 € 

Total 93.959,86 € 

  

  

  CONCEPTES PREVISIÓ D' INGRESOS. A 31/12/2017 

Saldo 31/12/2017. CC, 13.028,28 € 

Saldo 31/12/2017. Caixa Menor 57,06 € 

Subvencions  19.474,80 € 

Barcelona 17.474,80 € 

Lleida  2.000,00 € 

Quotes 64.000,00 € 

Donacions 500,00 € 

Conferències  450,00 € 

Desplaçaments xerrades  300,00 € 

Total 97.810,14 € 

 

 

 

 

 


