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1) Presentació 

Durant l’any 2019, DMD-Catalunya ha continuat el seu procés de creixement, tant pel que fa  al  

nombre de  persones associades  i  al  seu voluntariat com  a  l’apertura  de nous  punts  

d’informació  i a  les  múltiples  activitats  i  iniciatives  que  han  continuat  els camins oberts en 

anys anteriors o n’han 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, atenció a les 

persones, tant a la seu central de Barcelona ciutat com als diferents punts d’informació de DMD 

a d’altres llocs, activitats  de  difusió,  incidència  política  i  social,  grups  professionals 

(educació, salut i juristes),  grups  locals de Girona/Figueres, Lleida i Tarragona, comunicació i 

presència als mitjans, etc.  

Per destacar aquí alguna de les coses que trobareu en aquesta memòria, podríem parlar de la 

continuació de l’èxit de l’ exposició “La mort, digna i il.lustrada” que ha estat, durant el 2019, a 

l’Ajuntament de Lleida, al Centre Cívic Torre de la Sagrera, al Col·legi de Metges de Tarragona, a 

la Universitat Pública de Navarra, a La Marineta de Mollet, al Parc Taulí de Sabadell, a Les 

Esmandies de Mataró, al Centre Cívic Casal de Sarrià de Barcelona, a la Biblioteca de Cervantes 

de Salamanca i a la Biblioteca Clarà, també a Sarrià. Signe claríssim de la seva vitalitat és que 

continuarà el seu camí al llarg de tot l’any 2020. De fet, ja la tenim reservada per tots els mesos 

d’aquest any excepte l’agost.  

Respecte a  l’actual  junta  directiva,  ha complert el mandat de dos anys pels quals va ser 

elegida a l’assemblea del 2018 i a l’assemblea que celebrarem el 24 de març de 2020 haurem 

de triar una nova junta.   

Durant 2019, 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  el  

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  
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rebre  unes  bones  cures  pal·liatives  per  morir  sense  patiment innecessari,  a la intimitat,  

etc.  D’altra banda,  continuant  la lluita  per aconseguir els drets que encara ens falten: estem  

molt a prop, aquesta vegada sí, de la despenalització i  la legalització de l’eutanàsia i del suïcidi  

assistit, i pensem que al 2020 podrem celebrar aquest canvi legislatiu tan necessari. 

Continuarem la nostra lluita per aconseguir-lo i per tenir la millor llei d’eutanàsia possible el 

més aviat possible perquè 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 l’única persona que 

tenim contractada, Marta Heras Pérez.   

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  2019  ens  esperoni  per   

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

Una forta abraçada per a totes les persones associades,  

JUNTA DIRECTIVA DE DMD-CAT 

Barcelona, març de 2020 
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2) Què és DMD-CAT? Activitats i serveis 

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 a la llibertat individual. 

 

Quins són els nostres objectius? 

 

- Defensar el dret de tota persona a la seva completa autonomia per 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 als drets de la persona al final de la vida, 

amb especial èmfasi en la importància de fer un Document de Voluntats 

Anticipades (DVA). 

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

- Formació inicial i continuada del voluntariat.  

- Jornades, col·loquis, cinefòrums i debats. 

- Xerrades informatives sobre els drets que tenim i els que encara ens falten 

(eutanàsia i suïcidi assistit). 

- Activitats als centres educatius. 

- Activitats de difusió als centres de salut.  

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

govern. 

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

- Presència a mitjans de comunicació. 

 

Com les duem a terme? 

 

A DMD basem la nostra actuació en grups de treball. Durant el 2019 han funcionat els 

següents: 

- Assessorament a la ciutadania i Equip d’Assessorament Personalitzat. 

- Incidència política i social. 

- Sectors professionals (Educació, Juristes i Salut). 

- Activitats de difusió. 
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- Comunicació. 

- Administració i finances. 

- Grups locals a Lleida, Girona, Figueres, Sant Cugat, Sitges, Sant Pere de Ribes, 

Sabadell i Valls; a més de Sant Andreu i El Clot a la ciutat de Barcelona, que actuen 

coordinadament per estendre els objectius de DMD a tot el territori. 

El funcionament i la gestió de l’entitat recauen en mans de persones voluntàries i d’una 

treballadora contractada.  
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3) Persones associades 

Coordinació: Ignasi Ripoll Llorens. 

Voluntariat del grup: Blanca Mir Vizcarra i Llorenç Masseda Trulla. 

Dades de Catalunya. Dades valorades fins a 31/12/2019 

 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 persones associades amb residència a Catalunya. 
 
  
      Barcelona                  Girona                      Lleida        Tarragona   
 
 
  
        

Altes i baixes anuals 

La nostra associació ha incrementat en 263 el nombre de persones que s’han associat  

durant el 2019, la qual cosa significa un creixement del 16,83% respecte al total de 

persones associades. 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 2019. 

 

1562 

1540 

1319 104 58 59 
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Dades històriques d’altes i baixes de 1984 a 2004 
 

 
 
Dades històriques d’altes i baixes de 2006 a 2019 (del 2005 no tenim dades registrades) 
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Creixement el 2019 

 

                       Total  de persones associades noves a l’any 2019 
 
 
 
         Total  de baixes a l’any 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263 

82 
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4) Organigrama: Junta Directiva i grups de treball 

La Junta Directiva l’any 2019 

- Presidenta: Isabel Alonso Dávila  

- Vicepresidenta: Nani Hidalgo Villarroya 

- Secretària: Consol Farràs i Grau 

- Tresorera: Concepción Canut Farré  

- Vocals:  

Cristina Vallés Orianne  

Gloria Cantarell Barella 

Ignasi Ripoll Llorens  

Grups de treball del voluntariat 

 Atenció a les persones: Coordina: Consol Farràs i Grau  

- Registre de Document de Voluntats Anticipades (DVA). Coordina: Josie 

Franci Feliu. 

 Comunicació. Coordina: Marta Heras Pérez. 

        - Xerrades, web, Facebook, Instagram.  Coordina:  Marta Heras Pérez. 

        -Twitter. Coordina: Elisenda Guardino Cusó. 

        - Mitjans de comunicació. Coordinen: Xavier Gol i Isabel Alonso Dávila.  

- Arxiu de premsa. Coordina: Sara Estrada Galés. 

 Incidència política. Coordina: Xavier Gol Perlàsia. 

 Educació. Coordina: Nani Hidalgo Villarroya.  

 Juristes. Coordina: Nani Hidalgo Villarroya. 

 Salut. Coordinen: Cristina Seoane Hening i Gloria Cantarell Barella. 

-Equip d’Assessorament Personalitzat (EAP). Coordina: Guillem Seva 

Gómez. 

 Grups locals de fora de Barcelona.  

-Grup DMD-Lleida: Coordina: Concepció Canut i Farré 

-Grup DMD-Girona: Coordina: Cristina Vallés Orianne 

-Grup DMD-Tarragona/Valls: Coordina: Consol Farràs i Grau 

 Organització interna: 

-Organització i logística. Coordinen: Herme Bartoll Gresa i Maria 

Marrugat Mir. 
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-Gestió persones associades. Coordina:  Ignasi Ripoll Llorens. 

 Voluntariat.  Coordina: Nani Hidalgo Villarroya. 

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

Perlàsia.  

-Formació continuada. Coordina: Teresa Muñoz  Doñate. 

-Newsletter amb informació de premsa: Coordina: Maria Benítez 

Sánchez. 

-Biblioteca: Coordinen: Núria Sansano Fabra i Eulàlia Castanys Jarque. 

Oficina Tècnica 

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

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

 
VOLUNTARIAT  

Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 

L’any 2019 hi ha hagut un lleuger creixement de persones interessades a col·laborar 

amb nosaltres. Vam acabar el 2018 amb 67 persones fent voluntariat a Barcelona (les de 

Lleida, Tarragona i Girona són als apartats corresponents) i hem acabat el 2019 amb 70. 

S’ha de destacar la importància del Pla del voluntariat i el fet que persones joves 

connectin a través d’internet.  

 

FORMACIÓ INICIAL DEL VOLUNTARIAT 

 

Aquest any s’han fet 4 cursos de formació inicial del voluntariat: 3 a Barcelona i 1 a 

Girona, tot continuant  amb la descentralització de la formació inicial (les dades d’aquest 

últim són a l’apartat de Girona). Un dels de Barcelona ha estat intensiu, en dos caps de 

setmana, per poder acollir persones que viuen lluny o estan encara en el món laboral. 

Durant l’any 2019 han fet el curs de formació inicial  a Barcelona 28 persones en tres 

grups: al febrer, maig i octubre. D’aquestes 28 persones, 24 han fet les pràctiques al 

grup d’Atenció a les Persones i s’han incorporat posteriorment al voluntariat i als 

diferents grups de treball, tant als que funcionen a la seu de Barcelona, com als grups 

locals. Respecte a aquests últims, s'han vist reforçats els grups de Girona, Tarragona i 

Sitges. 

Ha coordinat la formació inicial Teresa Gol Perlàsia i les sessions, les han conduïdes 

diverses persones, com es pot veure més endavant al programa. El curs té caràcter de 

seminari de treball amb lectura prèvia dels materials. El curs ha estat avaluat molt 

positivament per les persones que l’han realitzat. Animem a fer-ho als col·laboradors i 

col·laboradores que encara no l’han realitzat. 

 

CURS DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE DMD-CAT  

 

Primera sessió: L'Associació DMD                       

Condueix la sessió: Isabel Alonso Dávila 

- Història de la lluita internacional per una mort digna i de l'Associació DMD. 
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- Algunes xifres per comprendre la necessitat de l’existència de la nostra  organització. 

- Com està organitzada DMD a  Catalunya i a  l’Estat espanyol. 

- Què representa fer voluntariat a DMD 

 

 Segona sessió: Conceptes relacionats amb la mort digna   

 Condueix la sessió: Gloria Cantarell Barella                   

L’objectiu d’aquesta sessió és familiaritzar-nos 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 i ajudar els 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 de la ciutadania en l’àmbit de la salut. Lleis que els reconeixen. 

Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació a la salut i a 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? 

- Bones pràctiques per ampliar la població que el fa. 

- 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 fer el DVA. 

-Taller per ajudar a fer un DVA 
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Cinquena sessió: Sessió pràctica d’anàlisi de casos.  Avaluació final del curs de 

formació.    

Condueixen la sessió: Cristina Seoane, Gloria Cantarell, Teresa Gol i Nani Hidalgo                 

Aplicació del contingut de totes les sessions a través de l’anàlisi de casos que podem 

trobar en l’atenció a les persones. 

Valoració del curs de formació i propostes de millora: Nani Hidalgo 

Posteriorment hi ha una entrevista personal per concretar en quin grup o grups de 

treball  col·laborarà cada persona voluntària: Nani Hidalgo 

FORMACIÓ PERMANENT DEL VOLUNTARIAT 

Ha coordinat l’organització de les sessions de formació permanent del voluntariat Teresa 

Muñoz Doñate. 

 

SESSIONS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL VOLUNTARIAT AL 2019 

-24 Gener: Sessió:  "Resum de notícies d’interès del 2018", a càrrec del Grup 

Documentació DMD: Cèlia Cañellas, Sara Estrada i Rosalia Valentin. 

-25 Abril: Sessió: "Aspectes ètics i legals en l'atenció al final de la vida",  a càrrec 

d’Albert Royes, Observatori Bioètica i Dret de la UB. 

-19 Juny:  Conversa amb l’Àngel Hernández: Vam compartir la seva experiència en la 

mort de la seva dona.  

-10 octubre: Sessió: Presentació treball de recerca del Grau d'Infermeria:  Ajudar a 

morir, un acte ètic?, a càrrec d'Ariadna Balasch. 
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6) Atenció a les persones i Document de Voluntats Anticipades 

ATENCIÓ A LES PERSONES  

Coordinació: Consol Farràs i Grau 

 

I.- Grup d’Atenció a les Persones 

El grup de voluntariat de Barcelona dedicat a l’atenció a les persones ha crescut. Un 

total de 51 persones voluntàries atenen l’activitat a la seu central i als punts locals de la 

província. (Les dades referents als grups locals de Girona i Lleida apareixen a l’apartat 

corresponent d’aquesta memòria). 

Els punts d’atenció dels barris de Barcelona han dirigit la seva acció a treballar 

conjuntament amb les entitats existents. D’aquesta forma s’optimitzen els recursos i 

s’arriba a més persones. S’hi ha sumat durant el 2019 l’activitat a Sarrià-Sant Gervasi. 

La xarxa de punts locals fora de Barcelona ciutat també ha crescut amb la incorporació 

de Vilafranca del Penedès. A la zona de Tarragona s’ha obert un punt d’atenció a Valls. 

Es detallen les seves activitats a l’apartat corresponent. 

 

 

II.- Dades estadístiques a Barcelona.  

Enguany les dades que aportem en aquest punt de la memòria són únicament les de les 

visites i demandes d’informació general, requisits per associar-se i tramitació dels 

Documents de Voluntats Anticipades (DVA). Les dades de les persones que reben 

atenció de l’Equip d’Assessorament Personalitzat (EAP) es mostren en un apartat 

propi. D’altra banda, hem descartat recollir algunes dades que en exercicis anteriors 

mostràvem per considerar-les poc rellevants. El tractament de dades és obra de Maria 

Antònia Carreras. 

 

Atencions. En el decurs d’aquest 2019 hem registrat un total de 836 demandes 

d’informació. Si bé d’entrada sembla que mantinguem el  mateix nivell  d’atencions de 

l’any anterior, en què vam registrar 847 demandes, l’interès de les persones i les 

demandes d’informació han crescut ja que, com acabem de senyalar, no hi ha 

comptabilitzades les visites a l‘EAP. 
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Segons el gènere. Es manté la proporció ja exposada en anys anteriors: 526 demandes 

provenen de dones, que representen un 62,92% del total, i 310 demandes provenen 

d’homes, un 37,08%. 

 

 

Segons l’edat. Les dades coincideixen amb les de l’any anterior, fet que confirma 

l’interès sostingut de les persones de totes les edats. La quantitat més gran de 

demandes provenen de persones entre 36 i 65 anys, un total de 333 atencions, que 

representen un 39,83% del total. Segueixen les persones majors de 65 anys, unes 287, 

un 34,33%. Les persones joves, de menys de 35 anys van fer 32 visites, un 3,83% del 

total. D’un 22% de les demandes no vam anotar l’edat.  
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Motiu de les consultes. Hem tingut 204 demandes d’informació general, un 24,40%. 

221 consultes per saber els requisits i la forma d’associar-se, un 26,44%; Per saber què 

és i com fer el DVA i  lliurar-nos la documentació per al registre, hem rebut 236 

persones, un 28,23%; I finalment, 171 persones s’han derivat a l’EAP , un 20,45% . D’un 

1% no vam recollir el motiu de la consulta.  

 

 

Mitjà. Hem rebut 409 persones al despatx, que representa un 48,92%. Hem informat 

per correu electrònic unes 52 qüestions, un 6,22%. Hem respost 373 demandes 

telefòniques, que representen un 44,62% del total.  
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Evolució mensual. De gener a juliol del 2019 hi ha hagut un augment sostingut de les 

consultes: el pic més alt va ser el juny, amb 104 atencions; el més baix el desembre, 

amb 35 atencions. L’augment destacat de demandes coincideix i va en paral·lel al ressò 

mediàtic de la decisió de Maria José Carrasco i Ángel Hernández i d’Antoni Monguilod i 

la seva família. 

 

III. Participació del grup en esdeveniments. 

 

Fira Gran de Barcelona. Al 2019 hem consolidat la participació activa del grup 

d’Atenció a les Persones a l’estand de la fira. Una vintena de persones voluntàries  han 

atès l’estand. 

Es va registrar la visita de 137 persones (70% dones i  30% homes). La franja d’edat de 

les persones que més ens han visitat correspon a la del col·lectiu a qui es dedica el 

certamen:  un 62% van ser majors de 65 anys, un 31 % persones de 40 a 65 anys i un 

7% persones joves. El 77% de les persones que ens van visitar eren residents a 

Barcelona ciutat i la resta a les rodalies. 

Aquest esdeveniment ens permet copsar les inquietuds del públic, que cada cop està 

més interessant a conèixer els drets que tenim i que tenen coneixement de testimonis 

públics, articles i novetats polítiques. La participació festiva en el photocall potser pot 

indicar una nova consciència sobre la mort. El recull d’imatges es mostren a la nostra 

web, a l’apartat DMD-CAT Activa. 

 

Valorem molt positivament els contactes institucionals que incorporem en aquest 

esdeveniment. Ens van visitar directius i persones de 13 institucions i associacions, 

totes elles vinculades directament amb la Gent Gran.  Ens van demanar fer xerrades, 

formació als seus  professionals, contactes permanents i dades generals.  També vam 

contactar amb persones del món de la política que van visitar aquesta fira.  

Les entitats que habitualment participen a la Fira ja ens coneixen molt i saben de la 

nostra feina, que valoren. Rellevant va ser l’acte de lliurament de premis, al que DMD 

Catalunya va ser guardonada amb el Premi Fundació Fira Gran 2019 en l’Àmbit Cívic i 

Social per la lluita a favor d’una mort digna. 

 

Taula Rodona a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.  

L’equip d’Atenció va fer un bon treball en informar als participants a l’acte que, el 31 

d’octubre, vam organitzar, amb La Universitat de l’Experiència de la UB, a l’Aula Magna 

de l’edifici històric. Sota el títol Drets al final de la vida en el moment actual. Una visió 
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multidisciplinària, hi va haver a la taula rodona amb una reflexió des de la filosofia per 

part d’Albet Royes, des del marc legal actual per part de Joan Ridao, des de la professió 

mèdica per part de  Marc Antoni Broggi i sobre la lluita de DMD per aconseguir una llei 

de mort digna per part d’Isabel Alonso. Gloria Cantarell va exposar com cada persona 

pot exercir aquests drets. 

 

IV.- Punts d’Atenció locals. Activitat i actes. 

 

Punt d'Atenció Barcelona El Clot. Centre Cultural La Farinera, Gran Via de les Corts 

Catalanes, 837. Horari d’atenció: dimecres de 12h a 13h. Voluntariat: Eulalia Castanys, 

Teresa Gol, Armand Schumer. 

Hem atès  veïns i veïnes, amics i amigues de veïns i, a vegades, fora de l'horari 

d’obertura del punt d'informació. Hem quedat a la mateixa Farinera o al lloc que millor 

anava a les persones que volien fer el DVA, per facilitar-los el tràmit.  

 

Relació de les activitats més destacades: 

11 de febrer: xerrada per professionals del CAP Congrés. 

18 de febrer: Cine-fòrum La fiesta de Despedida a l'EAMP. 

13 de març: xerrada per a professionals del CAP Encants. 

18 de març: Cine Fòrum  El (Sin)Sentido de la vida a l'EAMP. 

21 de març: Tertúlia amb Isabel Alonso al Poble Nou. 

 

20 de maig: Debat “Religió i mort” a l'espai Miró i Peris. Ponents: Comunitat jueva de 

Barcelona, Centre Cultural islàmic Català, Naren Herrero, periodista-escriptor 

especialitzat en filosofia hindú (hinduisme) i Josep Lligadas, teòleg catòlic i escriptor 

(catolicisme). 

18 de juny: Trobada-Cafè a La Farinera. Joc de cartes, per reflexionar i conversar sobre 

la mort. 

17 de setembre: en el MEAM, conferència  sobre l’art i la mort: “El sentimiento de la 

muerte en la obra de arte”, per Antonio Hervás Amezcua. Debat posterior sobre la 

importància de fer el DVA. 

7 de novembre: Xerrada a la Biblioteca Josep Benet (Museu del Disseny) amb Teresa 

Gol i Gloria Cantarell. 

 

També hem fet propostes a l’Associació de Veïns del Poble Nou, al Servei de 

Teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona i al Casal de la Gent Gran del Poble Nou. 
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Punt d'Atenció Barcelona Sant Andreu.  

Torre de la Sagrera, Berenguer de Palou 64-66. Horari d’atenció:  dijous de 18 a 20h. 

Voluntariat: Assumpta Orodea i Agustí Camós, amb el suport, quan ha estat necessari, 

de Marta Heras. 

A principi d’any vam centrar l’activitat al voltant de l’exposició d’il·lustracions “La 

mort, digna i il.lustrada”. Hem assessorat veïns i veïnes del barri que participen en 

altres activitats al centre cívic. Vam canviar la freqüència d’atenció, a partir de l’abril, 

passant a ser el segon dijous de cada mes de 18 a 20 h. Cara al curs vinent mantindrem 

el punt d'informació mensual i pensem organitzar un cicle de cine fòrum.  

 

Relació de les activitats més destacades: 

 5 de març: acte d’inauguració de l’exposició "La mort digna i il·lustrada" amb 

l'assistència d'unes 30 persones.  L’acte inaugural va comptar amb la participació de la 

coral ArtGentum. Aprofitant l’exposició hi va haver sessió de cine fòrum, amb una 

assistència similar. També vam acompanyar les visites guiades a l’exposició a nou 

grups d'estudiants de diferents instituts del barri amb participació de molt alumnat.  

23 d’octubre: cinefòrum a partir de la pel·lícula Siempre Alice 

 

Punt d'Atenció a Sabadell.  

Centre Cívic La Concòrdia. Carrer de Lusitània,  3.  Horari d’atenció:  dimecres de 10 a 

12 h. Voluntariat: Maria Benítez, Ma Teresa Carbonell, Eduard Casanovas. 

Hem tingut una activitat moderada i hem atès  26 persones que volien informació 

sobre el DVA i sobre l’Associació. Hem incrementat el nombre de persones associades, 

passant de 30 a  35 dins la zona.  Hem fet el seguiment de dos casos d’atenció 

personalitzada, un a Terrassa i l’altre a Sabadell.   

 

Relació de les activitats més destacades: 

25 de febrer: Aprovació per la Junta de portaveus de l’Ajuntament de Sabadell de la 

Moció en Suport Mort Digna. 

4 de març: reunió del govern municipal sobre el projecte “Ciutats Europees a favor de 

la Mort Digna” 

Al juny vam organitzar una xerrada per a gent gran sobre el DVA a les dependències de 

la Creu Roja de Sabadell. 
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Del 15 juliol al 26 d’agost: exposició “La mort, digna i il.lustrada” al vestíbul del 

complex hospitalari del Parc Taulí. L’acte inaugural va comptar amb la participació de 

la coral ArtGentum. La premsa local, amb motiu de l’exposició, va publicar una 

entrevista amb els objectius de l’Associació.  

10 d’octubre: Xerrada a l'escola d'adults L'Olivera de Sant Quirze del Vallès, 

organitzada per l'associació d'alumnes i amics de l'escola. Vam tenir una assistència de 

60 persones. Possiblement es farà alguna col·laboració periòdica en el futur. 

28 d’octubre: reunió per preparar actes amb la Residència geriàtrica Allegra. 

30 d’octubre: participació a Ràdio Sabadell en el programa El Matí, amb la Síndica de 

Greuges de la ciutat. 

31 d’octubre: Cinefòrum en col·laboració amb l'associació Cineclub Sabadell. Una 

sessió doble amb projecció de la pel·lícula Hin un Weg. Hi va haver una assistència de 

45 persones. La revista electrònica WeekEnd Sabadell es va fer ressò de l’activitat. I 

vam fer una entrevista amb Ander Zurimendi, periodista del diari Sabadell, per 

publicar-la a la secció cultura, sobre l’acte del cinefòrum 

19 de novembre: entrevista amb Sonia Sada, regidora de Salut  de l’Ajuntament de 

Sabadell. 

26 de novembre: xerrada sobre el dret a morir dignament a la residència Allegra. S’ha 

previst portar-hi l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” a l’estiu del proper any. 

 

 

Punt d'Atenció a Sant Cugat.  

Casa de Cultura, Jardins del Monestir, carrer Castellví, 8. Horari d’atenció: dilluns de 12 

a 13,30h. Voluntariat: Consol Farràs, Montse Gifra, Nines Poves 

En aquest segon any d’activitat hem acollit a 35 persones que ens han requerit per 

saber de l’Associació,  per fer el DVA,  però bàsicament per parlar de la mort, sobre  

dubtes i  neguits que mouen  les persones.  Continuem disposant setmanalment del 

despatx a la Casa de Cultura de l’Ajuntament. 

Així com a l’any 2018 vam centrar l’activitat a donar a conèixer  DMD-Cat i els seus 

objectius a la ciutadania en general, col·laborant amb les entitats socials, enguany hem 

dirigit la nostra activitat principalment a treballar dins les pròpies institucions: 

Ajuntament i Centres d’Atenció Primària que en tots dos casos compten amb 

professionals en contacte amb els ciutadans i les ciutadanes i que, a voltes, els tracten 

en situacions difícils. D’aquesta manera podem arribar a més persones. També hem fet 

activitats en els centres docents orientades tant a l’alumnat com al professorat. 
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Ens vam reunir amb la nova alcaldessa per fer repàs dels acords de la moció de 

l’Ajuntament que no s’han fet efectius. Es van obrir possibilitats de fer formació a tots 

els grups de treballadores de l’Ajuntament : OAC, teleassistència, policia municipal. La 

possibilitat d’editar fulletons informatius, fer algun cicle de cinema, facilitar contactes 

amb els centres d’ensenyament i d’altres. També es va explorar la possibilitat de 

reproduir i mostrar els treballs d’estudiants de l’escola d’Art i Disseny, sobre la Mort 

Digna i el DVA, dins la ciutat i als espais i serveis municipals. 

 

Participació en l’àrea de salut 

20 de març: participació en el 9è Curs de Cuidadors no Professional que organitza el 

Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. Xerrada  sobre el DVA. 18 persones 

assistents. 

22 de març: CAP Turó de Can Mates, organitzat per Serveis Social de l’Ajuntament, 

presentació de DMD Cat i el DVA, a 17 treballadores socials 

A l’octubre, xerrades a cada un dels CAPs de Sant Cugat per a tot el col·lectiu sanitari i 

persones de treball social i administració: dia 10, al CAP del Turó de Can Mates; dia 16, 

al CAP de Valldoreix; dia 23, al CAP del centre de Sant Cugat. Hi va participar un total 

de 60 professionals. 

 

Participació en l’àrea d’ensenyament 

Març: primer contacte amb l’escola Art i Disseny i la seva directora, Eva Virgili. 

L’alumnat de l’escola participa en el programa “Talent Creatiu i Empresa” del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat.  

24 d’abril: IES Leonardo da Vinci. Xerrada a l’alumnat de 2n curs del cicle formatiu 

d’Atenció a les Persones amb Dependència. Nani Hidalgo. 12 alumnes i una professora. 

2 de maig: IES Leonardo da Vinci. Xerrada als alumnes de 1r curs del cicle formatiu 

d’Atenció a les Persones amb Dependència. Gloria Cantarell i Cristina Seoane. 23 

alumnes (18 noies 5 nois) i 3  professores. 

Vam assessorar el treball de final de batxillerat de tres alumnes de l’Institut Angeleta 

Ferrer. 

 

Participació en activitats ciutadanes 

22 de febrer: al teatre del Casal de Mira-Sol, representació de Conxorxa, amb un vídeo 

sobre DMD. 
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26 de febrer: vam organitzar un cinefòrum amb col·loqui: “Decidir la nostra vida” amb 

la pel·lícula Hin und Weg, al Casal Torreblanca. Equip de Sant Cugat. Assistència 80 

persones. 

18 d’abril: al TOT Sant Cugat, a la secció carta dels lectors, carta en suport a Ángel 

Hernández.  

29 d’abril: ràdio Cugat.Cat, programa Connectats de la Xarxa de Municipis. Intervenció 

de Núria Terribas i Maria Benítez. 

27 d’octubre: Participàrem a la Festa de la Tardor, a l’espai de l’Ajuntament per a les 

entitats de la Taula de les Malalties Neurològiques i Càncer. 

 

Punt d’Atenció a Sitges.  

Gay Sitges Link,  Joan d’Àustria, 1, 1r, 1a. Horari d’atenció: dilluns de 18h a 20h. 

Voluntariat: Gine Albaladejo, Annie Bordez, Martin Montaner, Pere Vargas, Rosa 

Beckers. 

Aquest és el segon any que DMD-Cat està registrat com associació a Sitges i, poc a poc, 

hem anat creixent. Mantenim el punt d’informació al mateix local, ja que de moment, 

l’Ajuntament encara no ens ha cedit cap espai municipal i aquesta entitat ens permet 

ocupar la seva seu una tarda a la setmana, durant dues hores. Hi hem atès unes 15 

demandes d’informació. 

Destaquem que tenim una associada de DMD de l’any 1996 que ha ofert la seva 

col·laboració i està fent el curs de formació. Ara ja som cinc persones voluntàries, amb 

el curs de formació realitzat, treballant a DMD-Sitges. 

L’activitat al local 

S’han associat 9 persones més durant l’any 2019 i hem tramitat 8 DVA. 

S’ha atès alumnat de 4t d’ESO de l’institut Joan Ramón Benaprés de Sitges que ens van 

entrevistar pel seu treball de recerca sobre l’eutanàsia.  

Ens han visitat dos companys de Vilafranca del Penedès per conèixer la nostra 

experiència sobre la creació del grup local i l’obertura del punt d’informació. Han fet el 

curs de formació i, des de Sitges, hem seguit les seves pràctiques.  

Durant la campanya electoral de les municipals ens va visitar Ciutadans i ens van 

convidar a participar en els seus actes de campanya.   

 

L’activitat al poble 

Aquest any hem fet dues xerrades. La primera, el mes de gener, va tenir un caràcter 

reivindicatiu per animar  la gent a associar-se i a fer el curs de voluntariat. El contingut 

va ser “La lluita pel dret a Morir Dignament”, ahir i avui, a càrrec d’Isabel Alonso.  
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La segona es va realitzar a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Va tenir un caràcter més 

cultural, però també reivindicatiu. El tema va ser l’activisme i el compromís de 

Salvador Pániker pel dret a morir dignament. Va ser una xerrada-col·loqui titulada 

“Rellegir Pániker. Sobre l’eutanàsia i la mort. In memoriam”, a càrrec de Gine 

Albaladejo i Isabel Alonso. 

Pel que fa a la difusió als mitjans, es va publicar una presentació de DMD-Sitges (a mitja 

plana) a The Vision, la revista anual de Gay Sitges Link,  i dos articles en el setmanari 

l’Eco de Sitges, un d’opinió escrit per la Gine Albaladejo  i un article-entrevista escrit 

per en Pere Vargas i en Martín Muntaner. 

A la Diada de Sant Jordi vam ser presents a l’estand de GSL de Sitges amb el roll-up de 

DMD-CAT i el llibre del Dr. Marcos Hourmann, Morir viviendo. Vivir muriendo. 

 

L’Activitat amb les institucions municipals 

Ens hem reunit amb la nova alcaldessa, amb la regidora de Drets Socials, Ciutadania i 

Igualtat i amb el regidor de Cultura. En aquestes reunions es van recordar els 

compromisos a què vam arribar amb l’aprovació de la moció de suport a la mort digna. 

L’acollida va ser bona i hem començat a treballar. Esperem que la memòria de l’any 

vinent mostri els resultats. 

 

Projectes 

Entre d’altres, volem destacar-ne dos:  l’oferta de taller, al casal de gent gran, sota el 

títol de  “Parlem-ne: vull ser jo fins al final de la vida. Si no decideixes tu, algú ho 

decidirà per tu”. Constarà de dues sessions, amb  grup reduït (màxim 10 persones). Té 

com a objectiu no donar respostes sinó ajudar a pensar, a reflexionar i a esbrinar com 

volem que el nostre final pugui ser viscut amb qualitat. Acabarà amb una pràctica de 

com fer el Document de Voluntats Anticipades. 

El segon projecte, potser el més ambiciós, és retre un homenatge o reconeixement a la 

periodista i escriptora Laura Palmés, qui ocupà un paper important en la vida de 

Ramon Sampedro. Com és sabut, DMD va ser molt present en la lluita judicial que va 

mantenir Ramon per tal d’aconseguir poder posar fi a la seva vida, que per a ell ja no 

tenia la dignitat suficient. Des del 1993 fins al 1998, any del seu suïcidi, tots el mitjans 

de comunicació van ocupar moltes pàgines donant visibilitat a la lluita pel dret a morir 

dignament. Durant aquesta campanya informativa, Laura Palmés ocupà un paper 

destacat per ser la periodista que realitzà el reportatge televisiu Eutanasia: morir para 

vivir (1993), amb el qual guanyà  el Premi Ciutat de Barcelona (1994). L’any següent, va 

escriure a Sitges –vila on residia i que estimava profundament–  la novel·la Darrera les 
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palmeres (Edicions 62), on queda plasmada la seva relació íntima amb Ramon 

Sampedro i la  defensa de l’eutanàsia. 

 

Punts de Sant Pere de Ribes. 

Centre Cívic El Local, carrer Eduard Maristany i   

Vilanova i la Geltrú.  

Centre Cívic La Geltrú, pl. De l’Associació d’Alumnes Obrers, 1.  Voluntàries: Lourdes 

Raja i Montserrat Robellò. 

Des de l'inici com entitat registrada als dos municipis, hem estat presents en l'horari 

establert en els punts informatius dels centres cívics. Hem tingut una assistència minsa, 

atès que només hem rebut un parell o tres de visites de caràcter informatiu.   

Arran d'aquesta primera experiència, vàrem decidir que la resta de l’any i els propers 

ho faríem al revés. Ja que la gent no ens ve a veure, anirem nosaltres on està la gent i de 

les interessades o interessats que sorgeixin farem l'atenció personalitzada acordant dia 

i hora de visita. Modalitat que hem denominat "DMD al carrer".  

Amb aquest objectiu, durant el mes de setembre hem estat enviant missatges de correu 

a equipaments i establiments de Sant Pere de Ribes. En primer lloc, sol·licitant poder 

estar presents durant una jornada al seu espai.  De moment estem preparant calendari 

i ja tenim previst realitzar 3 jornades: a una residència d'avis, a un institut i a una 

farmàcia.   

 

Activitats destacades: 

6 de novembre: xerrada dins del calendari d’activitat per a la gent gran a càrrec 

d’Isabel Alonso.  

Del 6 al 8 novembre: presència a la Fira d’Entitats de Vilanova. 

Darrerament vam presentar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al Consell Comarcal 

del Garraf un preprojecte ambiciós i de gran envergadura que estem gestionant amb 

diferents regidories i, tot i que estem a les beceroles, ha tingut molt bona acollida i hi 

estem posant molta energia perquè pugui veure la llum aviat.  

 

Punt d’Atenció a Vilafranca del Penedès.  

Espai cultural L’Escorxador, carrer l’Escorxador, 21. Horari d’atenció Primer dilluns del 

mes de 18 a 19,30 h. Voluntaris: Jordi Manyà i Josep Muntaner, socis a partir del 2019 i 

voluntaris que hem participat a les cinc sessions de formació d’octubre i  novembre 

d’aquest any. Les valorem com a molt interessants i completes.  
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Hem participat en la “Jornada: Dolor, patiment i felicitat. Reflexions des de la bioètica”, 

organitzada pel Consorci Sociosanitari (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i Centre 

Ricard Fortuny) i VilaPensa. En aquesta jornada, celebrada el dia 5 d’abril, ens hem 

donat a conèixer entre les persones assistents, majoritàriament personal sanitari, i 

hem anunciat la nostra intenció de crear un punt d’informació a Vilafranca. Vam 

recollir 60 adreces de correu de persones interessades a rebre informació de les 

activitats de la delegació.  

Per aquestes dates també vam visitar el punt d’informació de DMD a Sitges on vam 

coneixem la Gine, l’Annie i el Pedro.  

També vam fer una trobada amb la Lourdes Raja, de Sant Pere de Ribes,  per conèixer 

el funcionament d’aquestes delegacions, que serien semblants a la nostra.  

Vam assistir a la xerrada “Releyendo a Salvador Paniker  Fragmentos sobre la 

Eutanàsia, DMD i la muerte” que Isabel Alonso i Gine Albadalejo  van fer a la Biblioteca 

de Sitges. 

El dia 28 de maig vam participar en el cicle “L’envelliment és cosa de tots”, amb 

assistència de professionals de pal·liatius de l’Hospital de l’Alt Penedès. Vam 

manifestar la nostra intenció d’obrir un punt d’informació de DMD a Vilafranca i vam 

convocar a la gent que vulgui fer el DVA a un taller que es farà a l’Escorxador de Vila. 

Posteriorment Gine Albaladejo ens ha fet de tutora i ens ha facilitat tota la informació 

necessària per poder-nos constituir com a delegació de DMD a l’Alt Penedès i els 

protocols necessaris per col·laborar amb d’altres entitats, mecanismes per establir un 

punt d’informació local i la seva organització i el conveni amb la Diputació de BCN 

entre d’altres. 

Actualment ja hem fet la sol·licitud per estar al Registre d’Associacions de l’Ajuntament 

de Vilafranca, que ha estat acceptada, i així poder disposar d’espais per desenvolupar 

les activitats del punt d’informació.  

Ens hem entrevistat amb el tinent d’alcalde Ramon Zaballa, per presentar el punt 

d’informació i l’Associació, alhora que l’hem animat a presentar la moció pel dret a una 

mort digna. Tenim confirmació que es presentarà en el mes de febrer del 2020.  

 

Grup de treball Sarrià- Sant Gervasi 

Al districte Sarrià-Sant Gervasi s’ha iniciat una col·laboració amb les institucions 

municipals que ha resultat força profitosa. No hi ha punt d’informació, però hi ha una 

notable presencia de DMD al Districte portada a terme per Albert Rey i Nani Hidalgo. 
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Es va iniciar al gener amb reunions amb un conseller del Districte i la responsable dels 

Serveis a les Persones per implementar al Districte la Declaració institucional de 

l’Ajuntament de Barcelona d’abril del 2017. 

A partir d’aquí s’han anant coordinant les actuacions amb el tècnic de Salut del 

Districte, amb els següents resultats: 

 

A l’àmbit de salut: 

Presentació de DMD al Consell de Salut del Districte. 

Reunió amb la direcció del CAP Sarrià-Vallvidrera-Les Planes amb acords de formació 

per professionals, difusió del DVA per part nostra i seva, exposició “La mort, digna i 

il·lustrada” 

 

A l’àmbit d’equipaments culturals: 

“La mort, digna i il.lustrada” ha estat exposada a 4 centres durant l’any (en dos la versió 

original i en altre dos la còpia). 

S’han fet 3 xerrades durant les exposicions. 

Presència de DMD a la Fira del Farró. 

 

Planificació de les jornades “Sarrià-Sant Gervasi pel dret a morir dignament” que 

tindran lloc la primera setmana de novembre del 2020 amb activitats als diferents 

barris del districte. 

 

REGISTRE I ARXIU DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA) 

Coordinació: Josie Franci Feliu. Voluntariat del grup: Maria Marrugat Mir i Glòria 

Moretones Suñol. 

Número de DVA arxivats en 2019: 105 

Per sexe:       

Homes 33 
Dones 72 
Total 105 
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Per províncies 

Barcelona 95 
Tarragona 7 
Lleida 1 
Girona 1 
Altres 1 
 

 

Dels 95 de la província de Barcelona, 60 són de Barcelona ciutat. 

 

Per tipus de document 

Notarial 24 
CAP  1 
DMD 80 
Altres  1 
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Per dates de gestió a DMD 

1r trimestre   36 
2n trimestre  19 
3r trimestre  22 
4t trimestre  28 
 

 

 

Per franja d’edat de la persona que fa el DVA 
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0-30 anys 0 
31-50 6 
51-65 36 
66-80 57 
81-100 6 
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7) Activitats de difusió de DMD-CAT. Conferències, xerrades,  

cinefòrums, col·loquis i jornades 

 

Coordinació: Marta Heras Pérez. 

Voluntariat del grup (a finals del 2019): Màrqueting: Glòria Moretones Suñol.  

Suport de gestió central: Maria Marrugat Mir.  Conferenciants de DMD: Gine 

Albaladejo, Judith Alcalà, Marta Allué, Isabel Alonso, Rafael Baigt, María Benítez, Anna 

Boixaderas, Agustí Camòs, Gloria Cantarell, Concepció Canut, María Correa, Margarita 

de Simón, Consol Farràs, Neus Gimeno, Teresa Gol, Teté González,  Nani Hidalgo, Àngels 

Miret, Josep Mitjana, Dolors Morera, Teresa Muñoz, Magda Navarro, Antònia Pallach, 

Joana Ràfols, Albert Rey, Esther Sáez, Cristina Seoane, Antonieta Setó, Lola Toledano i 

Cristina Vallès. 

 

Durant  l’any  2019,  el  grup  de  xerrades  de  DMD  ha  organitzat,  o ha participat, en 

un  total  de 208 activitats de difusió (conferències,  xerrades,  cinefòrums,  col·loquis  i  

jornades), la qual cosa significa 18 activitats més que l’any 2018, que ja havia estat 

d’una gran expansió en relació a aquest tema.   

Respecte  al  nombre  de persones assistents a alguna d’aquestes activitats han estat, al 

2019, 5.918, la qual cosa també suposa un augment respecte a les 5.452  persones de 

públic que vam tenir al 2018, any que ja havia experimentat un gran increment, com ja 

hem assenyalat. 

Una part d’aquest creixement està relacionat amb l’exposició “La mort, digna i 

il.lustrada” i el conjunt d’activitats paral·leles: inauguracions, visites guiades, activitats 

per a grups d’estudiants, cinefòrums, conferències i xerrades als llocs expositius 

coincidint amb la presència de l’exposició, etc. Una descripció més detallada de les 

activitats lligades a l’exposició, la podeu trobar a l’apartat del grup d’educació 

d’aquesta memòria i a la memòria presentada per a la justificació de la subvenció que 

l’Ajuntament de Barcelona ens va donar per moure l’exposició per tres espais 

expositius de la ciutat: Centre Cívic Torre de la Sagrera, Centre Cívic Casal de Sarrià i 

Biblioteca Clarà, també a Sarrià i que trobareu com a annex  d’aquesta memòria. 

També hem d’assenyalar que continuen augmentant les activitats a Lleida i Girona i les 

xerrades per a professionals sanitaris dels CAPs i del món hospitalari. A tot això, s’han 

de sumar les activitats realitzades a centres educatius de primària i secundària i les de 

formació del professorat, que no apareixen ressenyades a aquest punt, però que 
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trobareu al punt 9 d’aquesta memòria, que recull l’activitat del grup professional 

d’educació.  

Com l’any passat, 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. Els mesos amb més activitats han sigut: febrer (25) i maig (29). 

Hem de destacar que hem incorporat nous formats de xerrades, alguns d’ells lligats 

també a l’exposició “La mort, digna i il.lustrada”, i que han augmentat el nombre de 

cinefòrums sobre pel·lícules i curts de ficció.  

 

Recollim en aquest quadre les xerrades per mesos i llocs de realització.   

 

  GENER 2020 
14 activitats 

 
 

07 ESPAI ANTONIO MIRÓ 
PERIS 
Grup DMD-Clot  

Barcelona Exposició “La mort digna i 
il·lustrada” (còpia) 

07 BIBLIOTECA CATERINA 
ALBERT 
Grup DMD-Clot 

Barcelona La literatura i la mort 

09 GRUP DE MESTRES 
Teresa Gol 

Barcelona Taller sobre el DVA  

10 LA TORRE DE LA 
SAGRERA 
Teresa Gol, Assumpta 
Orodea, Agustí Camós 

Barcelona Taller sobre el DVA 

15 UNIVERSITAT DE 
LLEIDA 
Isabel Alonso i  
Concepció Canut 

Lleida  Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada”: Imatges per a una 
reflexió sobre la mort digna 

15 BIBLIOTECA 
D’ALTAFULLA 
Neus Gimeno i  
Marta Allué 

Tarragona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

21 ESPAI ANTONIO MIRO 
PERIS 
Grup Clot 

Barcelona Cinefòrum: Pel·lícula Hind und 
weg (Tour de force) 

21 LA SAGRERA ES MOU 
Isabel Alonso 

Barcelona Tertúlia sobre la mort digna 
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24 GICOR 
Cristina Vallés  i  
Gloria Cantarell 

Girona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

24 
 

El Retiro 
Isabel Alonso i 
Gine Albaladejo 

Sitges  Tertúlia Bohèmia sobre la mort 
digna 

26 Teatre de Montmeló 
Marcos Hourmann 

Montmeló Teatre: Celebraré mi muerte 

29 Centre Cívic del Ter 
Cristina Vallés 

Girona Tenim dret a decidir sobre el 
nostre final de vida i la nostra 
pròpia mort?  

30 Biblioteca Collserola-
Josep Miracle 
Nani Hidalgo 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

30 CAP Congrés 
Isabel Alonso i  
Gloria Cantarell 

Barcelona Drets del pacient al final de la 
vida 

 

  FEBRER 2020 
25 activitats 

 

2 Sala Joventut 
Cristina Santon,  
Isabel Alonso i  
Nani Hidalgo 

L’Hospitalet Teatre: Col·loqui posterior a 
l’obra Immortal de Bruno Oro 

2 Agrupació Escolta 
Nani Hidalgo 

Barcelona Activitat sobre l’eutanàsia 

7 AFALL 
Concepció Canut 

Lleida Morir dignament, un dret humà  

8 Facultat d’Educació i 
Psicologia (UdG) 
Cristina Vallés 

Girona Com enfocar el tema de la mort i 
el dol amb l’alumnat de primària  

8 Facultat d’Educació I 
Treball Social 
Concepció Canut, Josep 
Mitjana i Antonieta Solé 

Lleida Visita guiada a l’exposició “La 
mort, digna i il.lustrada” 

8 Grup de teatre  
El fil vermell 
Isabel Alonso i 
Nani Hidalgo 

Barcelona Participació al col·loqui posterior 
a l’obra El mal morir 

9 Centre Cívic Pals 
Anna Boixaderas  

Pals Morir dignament, un dret humà 
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11 Torre de Segre 
Judith Alcalà  

Torre del Segre Morir dignament, un dret humà 

11 CAP del Clot 
Isabel Alonso i  
Gloria Cantarell 

Barcelona Morir dignament, un dret humà 

12 Residència Mare Ràfols 
Isabel Alonso 

Vilafranca del 
Penedès  

El DVA: la nostra veu al final de la 
vida 

12 Col·legi Major 
Universitari Penyafort- 
Montserrat 
Isabel Alonso  

Barcelona Drets humans al final de la vida  

12 Biblioteca Municipal 
Can Roscada 
Cristina Vallés 

Girona Tenim dret a morir dignament? 

14 II Jornada de Serveis 
Funeraris Municipals 
Isabel Alonso 

Barcelona Participació a la taula rodona 

15 Ajuntament de Lleida 
Concepció Canut i  
Isabel Alonso 

Lleida Inauguració: “La mort, digna i 
il.lustrada” 

15 Ajuntament de l’Albi 
Dolors Morera,  
Josep Mitjana 

Albi  El dret a morir dignament, un 
dret humà 

18 Espai Antoni Miro Peris 
Grup DMD-Clot 

Barcelona  Cinefòrum: Las alas de la vida  

18 Ajuntament de Lleida 
Isabel Alonso i 
Concepció Canut 

Lleida Visita guiada: “La mort, digna i 
il.lustrada” 

19 Facultat d’Infermeria 
(UdG) 
Gloria Cantarell 

Girona Seminari sobre els drets del 
pacient 

21 Casal de la Cultura 
Isabel Alonso i 
Cristina Vallés 

Girona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

22 Oficina Europea 
Josep Maria Terricabras,  
Isabel Alonso, etc. 

Barcelona Presentació de la Declaració 
“Ciutats europees pel dret a morir 
dignament” 

22 Teatre de Mira-Sol 
Isabel Alonso 

Sant Cugat del 
Vallès 

Teatre: Conxorxa (vídeo amb 
entrevista a DMD) 

25 ONCE. Grup de Dones 
Lola Toledano 

Hospitalet de 
Llobregat 

Xerrada-debat sobre el DVA 
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26 Casal Torreblanca 
Grup de Sant Cugat 

Sant Cugat  
del Vallès 

Cinefòrum i col.loqui: Hind und 
Weg 

26 Grup de teatre social 
Isabel Alonso i  
Tete González 

Palafolls Assessorament Grup de Teatre 

28 Acadèmia de Ciències 
Mèdiques del Vallés 
Gloria Cantarell 

Sabadell  Final de vida, reflexions sobre els 
drets que ja tenim i els que encara 
ens falten  

 

  MARÇ 2020 
23 activitats 

 

05 Torre de la Sagrera 
Nani Hidalgo 
 

Barcelona Inauguració de “La mort, digna i 
il.lustrada” 

06 Vª Convenció de la Gent 
Gran 
Teresa Muñoz 

Barcelona Participació de DMD-CAT 

11 Sala del Centre Catòlic 
Isabel Alonso i 
Toni Elvira 

Guissona Què entem pel dret a morir 
dignament? 

12 Col·legi Oficial 
Infermeria 
Cristina Vallés,  
Gloria Cantarell i  
Magda Navarro 

Girona Els drets dels pacients al final de 
la vida i el DVA 

12 Col·legi de 
Farmacèutics 
Gloria Cantarell i  
Magda Navarro 

Girona Els drets dels pacients al final de 
la vida i el DVA 

13 CAP Encants 
Gloria Cantarell 

Barcelona Mort digna, els drets que ja tenim 
i els que encara ens falten 

14 Consorci de Salut i 
Social de Catalunya 
Isabel Alonso,  
Albert Royes, etc. 

Barcelona Aspectes ètics i legals d’atenció al 
final de la vida: cures pal·liatives, 
mort digna i eutanàsia 

14 Lafede.cat 
Junta Directiva i  
Montserrat Busquets 

Barcelona Assemblea General de persones 
associades. Conferència posterior 
de Montserrat Busquets  

15 Casal Cívic La Seu 
d’Urgell 
Concepció Canut i  

La Seu d’Urgell El Document de Voluntats 
Anticipades 
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Josep Mitjana 
18 Espai Antoni Miró Peris 

Grup DMD-Clot 
Barcelona Videofòrum: La fiesta de 

despedida 
18 Creu Roja 

Cristina Vallés 
Girona El dret a morir dignament, un 

dret humà 
19 Residència Fort Pienc 

Isabel Alonso 
Barcelona El DVA: la nostra veu al final de la 

vida 
20 Torre de la Sagrera 

Isabel Alonso 
Barcelona Cinefòrum: Tour de Force 

20 Casa de Cultura 
Consol Farràs 

Sant Cugat  
del Vallès  

El dret a l’autonomia i el DVA 

21 Associació de Veïns del 
Poblenou 
Isabel Alonso 

Barcelona Els nostres drets al final de la vida  

21 Centre Cívic Can 
Verdaguer 
Margarita de Simón 

Barcelona Teatre La Conxorxa. Participació 
al debat posterior  

22 Biblioteca Marian 
Colomé 
Maria Correa 

Gavà El dret a morir dignament, un 
dret humà 

22 Col·legis professionals 
Teresa Muñoz 

Barcelona Vull decidir fins al final de la 
meva vida  

22 CAP de Can Mates 
Cristina Seoane 

Sant Cugat del 
Vallés 

El dret a morir dignament, un 
dret humà 

22 Casal de Gent Gran 
Jaume Terradas  
Isabel Alonso 

Mataró  El document de voluntats 
anticipades: un regal per a 
tothom  

24 Consell de Salut Sant 
Gervasi 
Albert Rey 

Barcelona  Presentació de DMD al Consell 

28 Càtedra de Salut (UdG) 
Cristina Vallés  

Girona  El suport i acompanyament al 
final de la vida 

29 Biblioteca de 
Viladecans  
Albert Rey  

Viladecans  Tres curts per reflexionar sobre 
la mort digna 

 

  ABRIL 2020 
18 activitats 

 

01 Ajuntament de Mollet 
Tete Gómez 

Mollet El Document de Voluntats 
Anticipades  

01 Col·legi d’Infermeria Barcelona Presentació del Conveni entre el 
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Isabel Alonso Col·legi i DMD-CAT 
02 Tecla Sala 

Cristina Santon, 
Isabel Alonso, etc. 

Hospitalet de 
Llobregat 

Ciutats europees per la mort 
digna 

02 Pati Llimona 
Diputats i diputades  
Presenta: Isabel Alonso. 
Modera: Mª José Anía 

Barcelona Taula rodona: Eleccions generals 
2019. L’eutanàsia i el dret a morir 
dignament a les candidatures per 
Catalunya 

04 Sala Nausica 
Representats dels partits 
polítics. Modera:  
Concepció Canut 

Lleida  Taula rodona: L’eutanàsia i el dret 
a morir dignament a les 
candidatures per Catalunya. 
Eleccions generals 2019 

04 Hotel d’entitats 
Representats dels partits 
polítics. Modera:  
Cristina Vallés 

Girona Taula Rodona: El dret a morir 
dignament. Els partits polítics i 
les eleccions. 

09 Centre de dia Santa 
Clara 
Concepció Canut 

Lleida La mort digna, un dret social 

09 Col·legi d’Infermeria 
Cristina Vallés 

Girona Taula Rodona: La mort digna i 
il·lustrada  

10 Col·legi de Metges 
Concepció Canut 

Tarragona  Inauguració de “La mort, digna i 
il.lustrada” 

11 Biblioteca Joan 
Maragall 
Albert Rey 

Barcelona Presentació de DMD-CAT al 
Consell de Salut de Sarrià 

11 Centre Lierna 
Concepció Canut 

Lleida  El dret a morir dignament, un 
dret humà 

11 La Modelo 
Nani Hidalgo 

Barcelona Homenatge a Miguel Nuñez 

17 Hospital Arnau de 
Vilanova 
Isabel Alonso i  
Gloria Cantarell  

Lleida El dret a morir dignament, un 
dret humà 

24 Lafede.cat 
Isabel Alonso 

Barcelona Imatges per a una reflexió sobre 
el dret a morir dignament  

24 Habitatges amb serveis 
per la gent gran  
Gloria Cantarell i  
Teresa Gol 

Barcelona Els drets al final de la vida i taller 
sobre el DVA 

25 L'H Espai de Debat (3/4 L’Hospitalet Una llei d’eutanàsia. Hi som a 
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x 5/4) 
Isabel Alonso  

prop? 

29 Biblioteca Santa Eulàlia 
Nani Hidalgo 

Barcelona Dret a morir dignament, un dret 
humà 

30 Col·legi de Metges  
Isabel Alonso 

Tarragona  Cinefòrum: Hind und Weg 

 

  MAIG 2020 
29 activitats 

 

02 Creu Roja 
Cristina Vallés 

Torroella de 
Montgrí 

Els drets dels pacients al final de 
la vida i el DVA 

03 Can Portabella 
Isabel Alonso,  
Nani Hidalgo, etc. 

Barcelona  Teatre: El mal morir. Participació 
al col·loqui posterior. 

04 Basílica de la Mercè 
Lola Toledano 

Barcelona El testamento vital 

08 Filmes Gran Via 
David González,  
Isabel Alonso, 
Nani Hidalgo, etc. 

L’Hospitalet Pre-estrena de La Dignitat 
(curtmetratge) 

08 Espai Jove 
Antonia Pallach, Esther 
Sáez 

Breda El dret a la mort digna 

08 ABS San Oleguer 
Gloria Cantarell 

Sabadell Formació: El dret a morir 
dignament 

08 RESPIR Diputació 
Isabel Alonso 

Llars Mundet 
Barcelona 

Formació: El dret a morir 
dignament 

09 Mémora 
Lola Toledano 

Hospitalet de 
Llobregat 

El document de voluntats 
anticipades 

11 Teatre Tantarantana 
Isabel Alonso i  
Marcos Hourmann 

Barcelona Teatre: El mal morir. Participació 
al col·loqui 

14 Personal de 
teleassistència 
Concepció Canut 

Lleida Morir dignament, un dret humà 

14 Col·legi d’Advocats 
Concepció Canut 

Lleida Àgora sobre el dret a morir 
dignament 

16 LaFede.cat 
Isabel Alonso 

Barcelona Cinefòrum Hind und Weg 

16 Ajuntament de Porrera 
Grup DMD-Tarragona 

Porrera  El dret a morir dignament, un 
dret humà 
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17 Biblioteca  
Isabel Alonso i 
Gloria Cantarell 

Sant Quintí de 
Mediona  

Cinefòrum Hind und Weg 

18 Casal de la Dona  
Isabel Alonso i  
Albert Rey 

Palafolls La mort, una qüestió de vida. 
Teatrefòrum a càrrec de la quarta 
finestra 

20 Espai Antoni Miró 
Grup DMD-Clot 

Barcelona Religió i mort 

20 Presó de dones Wad 
Ras 
Nani Hidalgo 

Barcelona L’eutanàsia i el DVA 

21 Museu del Cinema i 
DMD-CAT 
Cristina Vallés  

Girona Cinefòrum Hind und Weg 

22 Centre Cívic La Barraca 
Agustí Camós 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

22 Biblioteca Santiago 
Rossinyol 
Gine Albaladejo i  
Isabel Alonso 

Sitges Rellegint Salvador Pàniker:  
sobre l’eutanàsia i la mort 

22 Sala d’Actes de CCOO 
Isabel Alonso,  
Gloria Cantarell 

Barcelona Parlem de la mort digna: el dret a 
morir dignament 

23 Biblioteca 
Bonnemaison 
Blanca Angulo i  
Isabel Alonso, 

Barcelona Presentació del llibre: Pagoda 
negra 

25 Associació Veïns 
Eixample Esquerra 
Teresa Gol 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

25 Ajuntament de Figueres 
DMD-Girona 

Figueres Participació a la fira per la gent 
gran  

28 Tunstalt Televida DMD 
Cristina Vallés 

Girona Els drets dels pacients al final de 
la vida i el DVA 

30 Col·legi de Logopedes 
de Catalunya 
Gloria Cantarell,  
Cristina Seoane 

Barcelona Final de vida: reflexions sobre els 
drets que ja tenim i els que encara 
ens falten  

31 Sala Cuina Francesca 
Bonnemaison 
Coral ArtGentum 

Barcelona Concert Coral pel dret a morir 
dignament  
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31 Creu Roja 
Cristina Vallés 

Llagostera El dret a morir dignament, un 
dret humà 

31 Col·legi d’Infermeria  
Isabel Alonso 

Tortosa El dret a morir dignament, un 
dret humà 

 

  JUNY 2020 
22 activitats 

 

03 Associació de Veïns 
Noguerola-Estació 
Concepció Canut 

Lleida El DVA 

04 Residència Can Boada 
Isabel Alonso 

Mataró El DVA, un regal per a tothom 

05 Biblioteca La Bòbila 
Isabel Alonso 

Hospitalet de 
LLobregat 

Tres curts de ficció per a una 
reflexió sobre la mort digna 

05 Associació Hospice 
Cristina Seoane i 
 Teresa Muñoz 

 
Barcelona 

Àgora de Cura al Final de la Vida 
(Sindicatura de Greuges) 

06 Auditori de La Marineta 
Isabel Alonso i d’altres 

Mollet Taula rodona: Inauguració “La 
mort, digna i il.lustrada” 

06 GSAM 
Gloria Cantarell i  
Teresa Gol 

Vallirana DVA 

07 Espai Veïnal Calabria66 
Carlos Barra, Toni 
Barbarà, Isabel Alonso, 
etc. 

Barcelona Presentació del llibre: Defensa de 
una sanidad pública 

07 Excorxador 
Lola Toledano 

Vilafranca del 
Penedés 

Un final digne per a una vida 
digna. El DVA 

08 Fira de Fessalut 
Concepció Canut 

Lleida Participació de DMD a la Fira 

08 Casal de la Dona 
Palafolls 
Isabel Alonso i Albert Rey 

Palafolls La mort, una qüestió de vida. La 
quarta finestra. Participació al 
Teatre-fòrum 

09 Lleida Canta a les 
Persones 
Concepció Canut 

Lleida Presentació de DMD i de 
l’exposició “La mort, digna i 
il.lustrada” 

10 Redesa 
Grup Tarragona 

Reus El dret a morir dignament i el 
DVA 

11 Creu Roja 
Maria Benítez 

Sabadell Lliures fins al final. El DVA 

12/15 Fira Gran/Drassanes Barcelona Estand a la Fira. Participació als 
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Teresa Muñoz, Consol 
Farràs, Isabel Alonso i 
Grup DMD-Atenció a les 
persones 

col·loquis. Recepció del Premi 
Fira Gran a DMD-Cat 

12 ASIF 
Cristina Vallés 

Girona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

13 Col·legi Oficial de 
Psicologia  
Isabel Alonso 

Tarragona Una llei d’eutanàsia. Hi estem a 
prop?  

18 Centre Cívic Mata i 
Ramis 
Ángel Hernández, Danel 
Lorente, Isabel Alonso 

Barcelona Taula rodona: Per una llei 
d’eutanàsia ja 

18 Parlament de 
Catalunya 
Ángel Hernández, Isabel 
Alonso, diputades i 
diputats, fila 0 

Barcelona La llei d’eutanàsia: una necessitat 
inajornable  

18 Centre Cívic Teixonera 
Margarita de Simón 

Barcelona Tres curts i dos testimonis reals 
sobre el dret a morir dignament  

18 Centre Cívic La 
Farinera 
Grup Clot 

Barcelona Trobada cafè, per parlar sobre la 
mort 

20 Tunstall Televida 
Cristina Vallés 

Girona Els drets dels pacients al final de 
la vida i el DVA  

    
21 ACRA 

Cristina Vallés  
Figueres DVA 

 

  JULIOL 2020 
5 activitats 

 

04 Fira Gran de l’Alt 
Penedès 
Isabel Alonso, Gloria 
Cantarell, Maria 
Marrugat, Jordi Manya, 
Josep Muntaner 

Vilobí del Penedès Participació a la Fira amb un 
estand 

09 Francesca 
Bonnemaison 
Isabel Alonso 

Barcelona Taula Rodona: Una llei 
d’eutanàsia, hi som a prop? 
Presentació i moderació. 

10 Societat Cultural Sant Premià de Mar El dret a morir dignament, un 
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Jaume 
Isabel Alonso,  
Gloria Cantarell  

dret humà 

15 Parc Taulí 
Gloria Cantarell 

Sabadell Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada” 

17 Universitat de Santiago 
de Compostela 
Isabel Alonso 

Santiago de 
Compostela 

Los ayuntamientos y los 
parlamentos autonómicos en la 
lucha por la eutanasia  

 

  SETEMBRE 2020 
15 activitats 

 

05 Peremans Esmandies 
Gloria Cantarell 

Mataró Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada” 

05 Centre Cívic la Mercè 
Cristina Vallés 

Girona Presentació del recurs educatiu 
sobre la mort 

10 Ajuntament de Celrà 
Cristina Vallés  

Celrà 
 

Presentació de la moció sobre el 
dret a morir dignament 

13 Creu Roja-Gent Gran i 
Atenció a la 
Dependència 
Cristina Vallés 

Girona Els drets del pacients al final de la 
vida i el DVA 

13 Grup Death Café i Grup 
de Lligams 
Gloria Cantarell 

Menorca El dret a morir dignament, un 
dret humà 

14 Saló Social La Barretina 
Isabel Alonso 

Malgrat de Mar La mort, una qüestió de vida. 
Teatre-fòrum. La quarta finestra. 
Participació al col·loqui 

17 Museu Europeu d’Art 
Modern 
Grup Clot, Antonio 
Hervás i Isabel Alonso 

Barcelona L’ art i la mort 

19 Peremans Esmandies 
Isabel Alonso 

Mataró Xerrada-taller: Cóm fer el DVA 

19 Ateneu de Celrà 
Cristina Vallés,  
Angels Miret 

Celrà Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada” 

20 Biblioteca Comarcal de 
l’Urgell. Associació de 
malalts i familiars 
d’Alzheimer 
Concepció Canut 

Urgell El DVA. Què és? Com fer-lo? 
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25 Llars Mundet/Respir 
Isabel Alonso 

Barcelona Formació professionals: El dret a 
morir dignament 

25 Centre Internacional 
Rural de  
Madremanya 
Cristina Vallés, Anna 
Buixaderas, Tew 
Bunnang 

Madremanya El final del vida: els nostres drets, 
el DVA i l’acompanyament 
espiritual 

26 Dmd-Girona i GICOR 
Cristina Vallés 

Girona El document de voluntats 
anticipades, la teva veu, la teva 
decisió 

26 Peremans Esmandies 
Nani Hidalgo 

Mataró 
 

Cinefòrum: Tour de force 

26 Casal d’Avis del Centre 
Isabel Alonso, 
Albert Rey 

Palafolls El DVA, un regal per a tothom 

 

  OCTUBRE 2020 
20 activitats 

 

01 Hospital Santa Caterina 
Gloria Cantarell,  
Cristina Vallés 

Salt Dret a la mort digna, voluntats 
anticipades 

02 Centre Cívic Sarrià 
Nani Hidalgo 

Barcelona Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada” 

03 CONEX 
Nani Hidalgo 

Barcelona El dret a morir dignament un dret 
humà 

09 Biblioteca Tecla Sala 
Lola Toledano 

Hospitalet de 
LLobregat 

Un final digne per una vida digna 

09 Cercle Sport Figuerenc 
Cristina Vallés 

Figueres Parlem dels drets en vida abans 
de la mort 

10  Facultat d’Educació 
Concepció Canut 

Lleida Morir dignament, un dret humà 

10 Centre de Formació 
Olivera 
Maria Benítez 

Sant Quirze del Vallés El DVA. Un regal per a tothom 

10 CAP Turó Can Mates 
Gloria Cantarell, Consol 
Farràs 

Sant Cugat del Vallés El dret a morir dignament, un 
dret humà 

10 Casa Elizalde 
Isabel Alonso 
Gloria Cantarell 

Barcelona Teatre: El mal morir. Participació 
al col·loqui posterior 
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15 Facultat de Dret 
Concepció Canut 

Lleida Presentació de DMD-CAT 

16 CAP Valldoreix 
Consol Farràs 

Valldoreix El dret a morir dignament, un 
dret humà 

21 Centre Cívic Pardinyes 
Concepció Canut 

Pardinyes El DVA? Què és? Cóm fer-ho?  

23 CAP Sant Cugat 
Consol Farràs 

Sant Cugat del Vallés  El dret a morir dignament, un 
dret humà 

23 Centre Cívic Torre de la 
Sagrera 
Grup DMD-Sant Andreu i 
Isabel Alonso 

Barcelona Cinefòrum: Siempre Alice 

24 Usuaris d’habitatges 
amb Serveis 
Barceloneta 
Gloria Cantarell 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

30 Biblioteca Cervantes  
 

Salamanca Inauguració “La mort, digna i 
il.lustrada” 

30 Llibreria Pròleg 
Isabel Alonso, Lucas 
Villavecchia, ... 

Barcelona 
 

Presentació del llibre Morir una 
vida de Cory Taylor 

30 CC Sarrià 
Nani Hidalgo 

Barcelona Reflexions al voltant de la mort 
digna 

31 Aula Magna UB. 
Universitat de 
l’experiència 
Marc Antoni Broggi, 
Albert Royes, Joan Ridao, 
Isabel Alonso, Gloria 
Cantarell  

Barcelona Taula rodona: El dret a morir 
dignament. Situació actual 

31 Cinema Imperial 
Maria Benítez 

Sabadell Cinefòrum: Hin und weg 

 

  NOVEMBRE 2020 
26 activitats 

 

4 Centre Cívic Can 
Castelló 
Nani Hidalgo 

Barcelona  Reflexions al voltant de la mort 
digna 

6 Casal Municipal de la 
Gent Gran 
Isabel Alonso 

Vilanova i La Geltrú El dret a morir dignament, un 
dret humà 
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8 Biblioteca Pública 
Ventura Gasol 
Lola Toledano 

Calafell El dret a morir dignament, un 
dret humà 

8 UdG. Facultat de Dret 
Fernando Marín, Marco 
Aparicio, Isabel Alonso 

Girona La Llei i el dret a morir 
dignament: situació actual 

8 Biblioteca Josep Benet 
Gloria Cantarell 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

9/10 Fira de Vilanova i La 
Geltrú 
Lourdes Raja i 
Montserrat Robelló 

Vilanova i La Geltrú Estand a la Fira 

12 La Barretina 
Isabel Alonso 

Malgrat de Mar El DVA, un regal per a tothom. 
Taller 

13 Associació Barri Vell 
Cristina Vallés  

Girona El dret a morir dignament i el 
DVA, un regal per a tothom 

13 Co-habitatge Can70 
Isabel Alonso,  
Maria Marrugat 

Barcelona Parlem per decidir fins al final. El 
DVA 

18 Gran Orient de 
Catalunya 
Gloria Cantarell,  
Cristina Seoane 

Barcelona El dret a morir dignament 

20 AMPA Escoles els Grecs  
Cristina Vallés 

Roses Cal parlar de la mort amb els 
infants. Recursos literaris 

20 Habitatges amb serveis 
per la Gent Gran 
Teresa Gol 

Barcelona El DVA 

20 Biblioteca Cervantes 
Isabel Alonso 

Salamanca El debate sobre la eutanàsia: 
situación actual 

21 Consorci Osona  
Serveis Socials 
Cristina Vallés  

Rupit El dret a morir dignament i el 
DVA, un regal per a tothom 

22 Societat Coral Obrera 
Isabel Alonso,  
Gloria Cantarell 

Sentmenat La llibertat al final de vida: mort 
digna, eutanàsia i DVA 

23 Vidreres 
Cristina Vallés  

Vidreres Cineclub 

25 Facultat d’Infermeria U. 
Rovira i Virgili 

Comarruga El dret a morir dignament, un 
dret humà 



 
Memòria 2019 

DMD-Catalunya 

 

 
  

46 
 

Gloria Cantarell 
26 Residència Geriàtrica 

Allegra 
Maria Benítez 

Sabadell El DVA, un regal d’amor per a 
tothom 

26 Biblioteca Josep Soler 
Isabel Alonso 

 
Gavà 

Drets al final de la vida: els que 
tenim i els que ens falten 

27 Biblioteca Clarà 
Nani Hidalgo 

Barcelona Volem morir dignament? Quins 
drets tenim i quins ens falten 

27 Associació de Veïns 
Devesa-Güell 
Cristina Vallés 

Girona El dret a morir dignament i el 
DVA, un regal per a tothom 

27 Facultat d’Infermeria 
Isabel Alonso 
Concepció Canut 

Campus d’Igualada Acte de lliurament del premi 
Salvador Pàniker al millor TFG 
sobre dret a morir dignament 

29 Teatre Juventut 
Marcos Hourmann 

Hospitalet de  
LLobregat 

Teatre i col·loqui posterior: 
Celebraré mi muerte  

29 Hospital Olot 
Cristina Vallés, Joana 
Ripoll 

Olot Els drets de les persones al final 
de la vida: legislació vigent i 
demandes actuals de DMD 

29 Llibreria Galatea 
Isabel Alonso 

Reus Presentació del llibre: Morir una 
vida de Cory Taylor 

30 Teatre Batrina 
Marcos Hourmann, 
Jaume Descarrega i  
Isabel Alonso 

Reus Teatre i col·loqui posterior: 
Celebraré mi muerte 

 

  DESEMBRE 2020 
12 activitats 

 

02 Centre Cívic La 
Concòrdia 
Maria Benítez 

Sabadell Reflexions prèvies al DVA 

03 Llibreria Paideia  
Lucas Villavecchia, 
Victòria Camps, etc. 

Sant Cugat  
del Vallés 

Presentació del llibre: Morir una 
vida, de Cory Taylor 

03 CAP Sarrià 
Nani Hidalgo 

Barcelona Exposició “La mort, digna i 
il.lustrada” (petit format) 

03 Biblioteca Clarà 
Nani Hidalgo 

Barcelona Exposició “La mort, digna i 
il.lustrada” (original) 

05 Facultat de Dret 
Cristina Vallés 

Girona Taula Rodona sobre la mort digna 

08 Auditori Sant Ildefons Cornellà de LLobregat Teatre i col·loqui posterior: 
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Marcos Hourmann Celebraré mi muerte 
09 Comunitat 

d’Aprenentatge de 
l’amistat 
Cristina Vallés 

Figueres Recursos literaris per encarar el 
tema de la mort amb els infants 

09 Hospital Arnau de 
Vilanova 
Isabel Alonso,  
Gloria Cantarell, 
Montserrat Sedó 

Lleida  CCOO-Sanitat: El dret a morir 
dignament. Parlem de la mort 
digna 

14 Vil.la Urània 
Albert Rey 

Barcelona Participació a la mostra solidària 
del barri 

16 Casal de la Dóna 
Concepció Canut 

Lleida Etapa fi de vida, drets de la 
ciutadania. El DVA 

16 Espai Salut 
Concepció Canut 

Lleida Presentació de DMD-CAT 

18 Llibreria Pròleg 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols 

Barcelona Primera sessió del Club de lectura 
“Les escriptores i la mort”: Llibre: 
Morir una vida, de Cory Taylor 

 

QUADRE RESUM DE XERRADES ANUAL  

 

 Gener  Febrer Març Abril  Maig  Juny Juliol Agost Setmb Octub  Nov Des TOTAL 

Barcelona 10 12 17 8 19 15 4 0 8 14 17 7 130 

Girona  2 6 4 2 6 3 0 0 5 2 6 3 39 

Lleida 1 7 2 6 2 3 0 0 1 3 0 2 27 

Tarragona 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 9 

Altres 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 

0 0 3 

TOTAL 14 25 23 18 29 22 5 0 15 20 26 12 209 
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QUADRE RESUM D’ASSISTENTS ANUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gener  Febrer Març Abril  Maig  Juny Juliol Agost Setmb Octub  Nov Des TOTAL 

Barcelona 43 653 684 321 710 386 170 0 168 548 282 43 4008 

Girona  100 185 62 76 108 46 0 0 151 114 149 100 1091 

Lleida 115 277 125 163 24 74 0 0 68 43 0 115 1004 

Tarragona 0 0 0 40 40 3 0 0 0 0 144 0 227 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 

TOTAL 258 653 871 600 882 509 170 0 437 705 575 258 5918 
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8) Incidència política i social: parlaments, ajuntaments, 

govern, entitats ciutadanes i moviments socials 

Coordinació: Xavier Gol Perlàsia.  

Composició del grup: Ginesa Albaladejo Sánchez, Isabel Alonso Dávila, Herme Bartoll Gresa, 

Agustí Camós Cabeceran, Conxa Canut i Farré, Ferran Marín, Albert Martín Ballesta, Ana Rodet 

Iraola i Cristina Vallès Orianne. 

Eixos i àmbits de treball:  

1.- La despenalització de l’eutanàsia.  

L’activitat per a la despenalització de l’eutanàsia s’ha desenvolupat a tots els nivell: Govern 

d’Espanya, Congrés, Govern de Catalunya, Parlament, institucions municipals i entitats socials. 

A l’Estat espanyol, la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del PSOE, 

admesa a tràmit el 26/6/2018, decau amb la convocatòria anticipada d’eleccions el 4/3/2019. 

Durant el govern en funcions de Pedro Sánchez, el 10/9/2019, el PSOE torna a portar a debat al 

Congrés la seva Proposició de Llei, amb petites modificacions respecte a l’anterior, que s’admet 

a tràmit només amb el vots en contra del PP. (vídeo i text del debat; resultat detallat de la 

votació), però decau amb la repetició d’eleccions. La composició del nou Congrés continua sent 

majoritàriament favorable a la despenalització, però no tant, i amb la presència de Vox. El nou 

govern de Pedro Sánchez tornarà a registrar la mateixa Proposició de Llei el 24/1/2020 

A Catalunya, el 13/6/2019, El Ple del Parlament debat laProposta de resolució per la qual es 

reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de 

la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia 

i l'ajuda al suïcidi, que s’aprova amb 124 vots a favor, 4 en contra (PP) i 1 abstenció. Aquesta 

proposició es troba pendent de tramitació en el Congrés.  

Cal destacar aquest any la gran influència que ha tingut, en fer-se pública, la mort de Maria José 

Carrasco ajudada per Ángel Hernández. A Catalunya, s’ha sumat la demanda pública d’Antoni 

Monguilod, veí de Malgrat de Mar, malalt de Parkinson. 

Entorn a aquestes situacions DMD-Catalunya ha realitzat nombroses activitats que es 

relacionen a continuació, i, a més, ha estat molt present als mitjans de comunicació.  

Cal destacar que la immensa majoria de mocions dels ajuntaments que s’han fet durant l’any 

2019 donen també suport a la despenalització.  

2. Treball municipalista.  

http://www.psoe.es/media-content/2018/05/PPL-Regulacio%CC%81n-de-la-eutanasia.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-64-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IT13&FMT=INTTXLSS.fmt&DOCORDER=FIFO&QUERY=%28122%2F000033*.EXPE.%29&DOCS=1-26
https://app.congreso.es/votacionesWeb/InvocaReport?sesion=6&votacion=2&legislatura=13
https://app.congreso.es/votacionesWeb/InvocaReport?sesion=6&votacion=2&legislatura=13
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-64-1.PDF
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
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Les activitats principals han continuat dirigides a afavorir el coneixement entre la ciutadania 

dels drets de les persones al final de la vida que ja estan legislats i a fer visibles els drets que 

encara no estan reconeguts a les nostres lleis: eutanàsia i suïcidi mèdicament assistit. Hem 

continuat ampliant el nombre de municipis implicats amb el dret a morir dignament: 15 

ajuntaments catalans i 6 de la resta de l'Estat s’han sumat durant el 2019 a la llista de 

municipis que han aprovat mocions o declaracions institucionals per la mort digna, arribant a 

ser, a finals de 2019, 69 municipis catalans, 2 diputacions catalanes i 16 municipis de la resta 

de l'Estat espanyol. D’altra banda, hem començat a tenir contactes amb alguns Consells 

Comarcals.  

S’han fet reunions amb associacions municipalistes, diputacions i nombrosos ajuntaments que 

han aprovat mocions a favor del dret a morir dignament. Una dificultat afegida ha estat la 

celebració d’eleccions municipals al mes de maig. 

Diputació de Barcelona: S’ha firmat un conveni de col·laboració sobre temes de formació. 

L’aprovació es va fer el mes de maig pel govern anterior i la signatura, al mes d‘octubre pel nou. 

S’han continuat les xerrades de formació als seus treballadors i treballadores (especialment al 

programa RESPIR) i al Banc d’Accions Formatives de DIBA, que es posa a disposició de tots els 

municipis de la província, apareix ja el curs de DMD. 

Diputació de Girona: 26/11/19: Reunió amb la presidenta de Dipsalut i vicepresidenta de la 

Diputació de Girona, responsable de l’Àrea d’Afers Socials on es va mostrat un clar interès en 

establir una col·laboració a llarg termini amb el compromís de fer aprovar una moció per la 

Diputació que donés peu a un futur conveni.  

ACM i FCM: s’ha felicitat els nous presidents de totes dues entitats municipalistes i se’ls ha 

proposat reunions per ratificar i rellançar els acords que ja teníem amb ells. 

3.- Treball a nivell europeu:  

A més de l’organització de l’acte de presentació del Manifest "Ciutats Europees pel Dret a Morir 

Dignament" a l'Oficina Europea de Barcelona (22/02) i de la reunió preparatòria de 

l'assemblea bianual de Rigth to Die Europe (RtDE) a la seu de Dret a Morir Dignament a 

Barcelona (8/6); dues  persones de la Junta Directiva de DMD-Cat han assistit durant el 2019 a 

dues cites europees: a la Conferència d'ONGs del Consell de Europa, a Estrasburg, (8-12 d'abril 

de 2019), acompanyant  la delegació de Right to Die Europe (RtDE) i a la Jornada organitzada 

per  Right to Die Europe (RtDE) al Parlament Europeu (seu de Brussel·les) (11/12). Durant 

2019 hem estat en contacte amb les següents associacions europees per la mort digna: LEIF 

(Belgium), AFDMD (Espanya), ADMD (França), Libera Uscita (Itàlia), Luca Coscione (Itàlia) i 

FATE (Escòcia).  

4. Treball amb moviments socials. 
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Durant el 2020, hem continuat la nostra col·laboració amb Marea Blanca i Europa Laica. 

A nivell sindical, podem senyalar que, d’una banda, ha començat a donar fruits el conveni de 

col·laboració signat amb CCOO-Sanitat. Amb la col·laboració de Montserrat Sedó per part de 

CCOO, hem impartit diversos cursos de formació per a professionals de sanitat organitzats per 

aquest sindicat.  També hem mantingut contactes amb UGT de Sanitat i de Funció Pública. 

 

ACCIONS 

 

GENER 

18 de gener: El Ple de l’Ajuntament de Tarragona aprova la moció en suport al dret de morir 

dignament. 

22 i 23 de gener: Tramesa de les invitacions als ajuntaments signants de mocions o 

declaracions i als eurodiputats i eurodiputades signants del Manifiesto sobre la discriminación 

del derecho fundamental a una muerte voluntaria entre países de la Unión Europea, per a la 

presentació de la  Declaració Institucional de les ciutats europees pel dret a morir 

dignament, que va tenir lloc el 22 de febrer a l’Oficina de Barcelona del Parlament 

Europeu.  

24 de gener: El Ple de l’Ajuntament de Madremanya aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament 

25 de gener: El ple de l’Ajuntament d’Olot aprova la moció en suport al dret a morir dignament 

(premsa; intervenció Cristina) 

28 de gener: Participació en  la Trobada de les  associacions de Salut de L'Hospitalet. 

 

FEBRER 

22 de febrer: Presentació de la Declaració Ciutats Europees pel Dret a Morir Dignament a 

l’Oficina de Barcelona del Parlament Europeu. El resultat ha estat molt positiu, amb la 

representació que s’indica al cartell-programa i una  assistència de 80 persones  que van 

omplir completament la sala (vídeo de l’acte). Ha servit per reforçar els vincles amb 

europarlamentaris i ajuntaments i va tenir continuïtat a la reunió de treball municipalista, al 

matí del 2 d'abril, al Centre Cultural Tecla Sala de L'Hospitalet, acordada entre Isabel Alonso, 

Ramon Vidal, regidor de Salut de Sabadell i Cristina Santon, regidora adjunta de Salut de 

L’Hospitalet. 

 

MARÇ-ABRIL 

7 de març: presència a l’acte “Dones col·legiades en acció” al Collegi de l’advocacia. Contactes 

amb la Síndica de greuges de l’Ajuntament de Barcelona que es van concretar en una reunió 

posterior amb ella. 

8 de març: reunió a DMD amb Marta Aladrén, cap de comunicació de Cementiris de Barcelona 

per tal de reprendre l’organització d’activitats conjuntes.   

https://drive.google.com/open?id=1g76UvhVfGlQ3zvZKE925m23mLCaB8kAq
http://legalizeeuthanasia.com/espanol/
http://legalizeeuthanasia.com/espanol/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.youtube.com/watch?v=xHjbmXfOkNo
https://drive.google.com/open?id=1b_F6v5Dby0ZGIlsq0q-ZYMx_0XWdagxN
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/municipalisme/declaracions-ciutats-europees
https://www.eutanasia.cat/images/CARTEL-22-FINAL.jpg
https://youtu.be/P4W47JcKHwY
https://drive.google.com/open?id=1jno223-FCJk4nEXU95Y7HEYtTzah1FaD
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12 de març: reunió amb regidora de l’Ajuntament d’El Masnou. Amb posterioritat es produirà 

l’aprovació de la moció pel dret a morir dignament en aquest Ajuntament, elaboració de tríptic 

i reunions de preparació amb l’equip municipal d’Atenció ciutadana per tal de donar 

informació sobre el DVA.  

14 de març: Participació a la taula rodona organitzada pel Consorci Sociosanitari de Catalunya 

(Generalitat) 

21 de març: El Ple de l’Ajuntament d’El Masnou aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

2 d’abril: reunió de treball municipalista acordada entre Isabel Alonso, Ramon Vidal, regidor 

de Salut de Sabadell i Cristina Santon, regidora adjunta deSsalut de L’Hospitalet, al Centre 

Cultural Tecla Sala de L'Hospitalet. Acta de la Reunió. 

2 d’abril: Taula Rodona de partits. Al Pati llimona de Barcelona amb representació de les 

candidatures a les eleccions generals, excepte el PP (cartell de l’acte). 

4 d’abril: Reunió amb la síndica de greuges de l’Ajuntament de Barcelona.  

4 d’abril: DMD-GI convoca els partits polítics que concorren a les eleccions municipals a una 

taula rodona per conèixer les seves propostes per millorar la qualitat del final de vida de la 

ciutadania. La taula va estar formada per Eva Palau (PdCat), Sílvia Paneque (PSC ), Jaume 

Heredia (ERC) i Dolors Serra (Guanyem GI), la resta de partits amb presència a Girona van 

excusar la seva participació.  

4 d’abril: Taula rodona per debatre l'eutanàsia i el dret a morir dignament a la Sala Nausica de 

l'Ateneu de Lleida, en el marc dels projectes de les candidatures per Catalunya a eleccions 

generals 2019. (cartell de l’acte). Hi va haver representació de tots els partits (7) amb 

representació municipal. La taula es va plantejar en àmbit local, pensant més en les municipals 

que en les generals.  

5 d’abril: Concentració davant de l’Audiència de Barcelona contra la detenció d’Ángel 

Hernández.  

10 d’abril: El Ple de l’Ajuntament de Guissona aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

11 d’abril: visita de Jaume Asens, cap de llista d’En Comú Podem al Congrés, a la seu de DMD.  

12 d’abril: Reunió de l’assemblea d’ONGI al Consell d’Europa (Estrasburg).  

21 d’abril: L’Ajuntament de Girona aprova la Declaració Institucional pel Dret a Morir 

Dignament.(participació de Cristina Vallès) 

29 d’abril: Reunió amb tècniques del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona: 

col·laboració amb “Barcelona Cuida”.  

29 d’abril: Reunió amb la Consellera de Salut, Alba Vergés, i la seva secretària, Mònica Morros, 

per preparar la taula de partits i entitats del 2 de maig  (Roda de premsa). 

 

MAIG JUNY 

https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://drive.google.com/open?id=1z8ajhZj7vdKbsRhkn-94_yckKbHAB8Gb
https://www.youtube.com/watch?v=jNwpNvsU8yE&t=1114s
https://drive.google.com/open?id=1AfiD2LHoXonv8A7shM_wSx73CpqRjvrf
https://www.eutanasia.cat/images/TAULARODONALLEIDA2.jpg
https://www.eutanasia.cat/images/TAULARODONALLEIDA2.jpg
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.youtube.com/watch?v=m8T8L7Cdkf8
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190503/parlament-porta-congres-projecte-llei-despenalizacion-eutanasia-7436529
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8387848
https://drive.google.com/open?id=1JV7v0YsI0VjeOOIKzUoUhgWzDyOZ35DW
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Maig/juny: preparatius per a la Jornada “La legalització de l’eutanàsia una necessitat 

inajornable” al Parlament, amb Ángel Hernández. Contactes amb tècniques del Parlament, 

representació dels grups parlamentaris i Fila Zero. 

3 de maig: DMD participa a la Taula de partits i entitats del 3 de maig al Parlament, convocada 

per la Consellera de Salut Alba Vergés per reiterar la proposta de despenalització de l’eutanàsia 

del Parlament al Congrés. Participació també a la posterior Roda de premsa. 

6 de maig: Reunió amb Salut González, tinenta d’alcaldia de Sant Boi de Llobregat. Després de 

les eleccions presentaran la moció.  

6 de maig: El Ple de l’Ajuntament de Calldetenes aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

8 de maig: Dos grups més de RESPIR, de la Diputació de BCN, fan la formació sobre el dret a 

morir dignament.  

7 de juny: Presentació del llibre Defensa de una sanidad pública de Carlos Barra en 

col·laboració amb Marea Blanca i Europa Laica.  

8 de juny: Reunió d’organitzacions europees pel dret a morir dignament (ADMD-França, LEIF-

Bèlgica, Luca Coscioni-Itàlia i FATE-Escòcia) a la seu de DMD-Barcelona. 

13 de juny: El Ple del Parlament debat la Proposta de resolució per la qual es reitera la 

presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei 

orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i 

l'ajuda al suïcidi, que s’aprova amb 124 vots a favor. 4 en contra (PP) i 1 abstenció.  

19 de juny: Es fa al Parlament, organitzat per DMD-Catalunya, la Jornada "La legalització de 

l'eutanàsia, una necessitat inajornable" amb Ángel Hernández i la participació de tots els grup 

parlamentaris (excepte PP) i 24 polítics i professionals a la Fila Zero. (Programa de l’acte, vídeo 

de l’acte. Vídeo de la roda de premsa amb Ángel Hernández i Isabel Alonso).  

26 de juny: Reunió a la residència municipal Fort Pienc. Reunió amb Montserrat Sedó  i 

Manuel Esteban Avia de CCOO Salut, i Josep M. Busquets, Secretari del CBC,  per a un possible 

programa pilot a desenvolupar el curs 2019-2020.  

 

JULIOL -SETEMBRE 

4 de juliol: Reunió amb UGT. Participació a la Fira de la Gent Gran de Vilobí del Penedès. 

Contactes amb alcaldes i regidors del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.  

4 de juliol: La Comissió de Justícia aprova la constitució del Grup de Treball sobre l’Eutanàsia i 

l’Ajuda al Suïcidi (GTEAS). L’objecte del grup de treball és l’estudi i l’anàlisi de la pràctica de 

l’eutanàsia i del suïcidi assistit per a una mort digna.  

5 de juliol: Reunió amb la regidora de Salut de Sant Joan Despí (per la moció). 

9 de juliol: moderació i participació a la taula rodona de tancament de l’Escola d’Estiu de la 

Diputació de Barcelona. Reunió amb CCOO per a l’organització de cursos de formació . 

15 de juliol: enviament de correus de felicitació a les alcaldesses i alcaldes amb proposta de 

reunió. Durant els dies següents es van rebre respostes d’alguns ajuntaments. 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190503/parlament-porta-congres-projecte-llei-despenalizacion-eutanasia-7436529
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8387848
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8421601&p_cp3=8423052
https://www.parlament.cat/document/agenda/4011031.pdf
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8429237
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8429237
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8428532
https://drive.google.com/open?id=11EQvCOU7RmxmiiwuQX0lcNUPCQCiNVIT
https://www.parlament.cat/document/bopc/6284428.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/web/composicio/grups-treball/informacio-grup-treball/index.html?p_legislatura=12&p_tipus=GT&p_codi=1033
https://www.parlament.cat/web/composicio/grups-treball/informacio-grup-treball/index.html?p_legislatura=12&p_tipus=GT&p_codi=1033
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17 de juliol: Presentació de la feina d’incidència política de DMD-Cat (Parlament i 

municipalisme) a l’Escola d’Estiu de la Universitat de Santiago de Compostela.  

17 de juliol: Jornada de presentació de l’Observatori de la Mort.  

10 setembre: Reunió amb Eva Nebot i Xavier Iglésias, de la Fundació Pasqual Maragall. 

10 de setembre: El Ple de l’Ajuntament de Celrà aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

24 setembre: Reunió amb Joan Colillas, tècnic encarregat del seguiment de les mocions de 

l’Ajuntament Cornellà.  

24 setembre: Reunió amb Esperança Soler de DMD de Sant Joan Despí per parlar de la moció 

de l’Ajuntament.  

25 de setembre: Cursos per a treballadores del Programa RESPIR de la Diputació (matí i 

tarda) 

26 setembre: El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí aprova la moció en suport al dret a 

morir dignament 

26 de setembre: Palafolls. Assistència de dues regidores i un regidor a xerrada sobre el DVA. 

Contactes per moció. 

27 de setembre: El Ple de l’Ajuntament de Sabadell aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament 

 

OCTUBRE-NOVEMBRE  

2 d’octubre: Reunió amb la candidata a diputada del PSC al Congreso, Carmen de Andrés. 

Preparació de la reunió amb la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo. 

8 d’octubre: Reunió a la seu del PSC de Nou Barris amb la Ministra Sanitat, Maria Luisa 

Carcedo, Carmen Andrés i Lídia Guinart, candidates al Congreso, Assumpta Escarp i Eva 

Granados, diputades al Parlament,  Marga Mari-Klose, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i 

Josep Barberà, cap de gabinet, entre d’altres. 

8 d’octubre: Reunió del grup de DMD-Sant Cugat amb l’Ajuntament. 

10 d’octubre: El PSOE torna a portar a debat en el Congrés la seva Proposició de Llei, amb 

petites modificacions respecte a l’anterior, que s’admet a tràmit només amb el vots en contra 

del PP. (vídeo i text del debat; resultat detallat de la votació).  

10 d’octubre: Reunió amb el tinent d’alcaldia de Vila-seca. Proposició de moció en suport al 

dret a morir dignament. 

23 d’octubre: El Ple de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines aprova la moció pel dret a morir 

dignament.  

24 d’octubre: Dissolució de les Corts. Decau la Proposició de Llei d’eutanàsia del PSOE i també 

la Llei de mort digna de Ciudadanos, però la Proposició de despenalització del Parlament de 

Catalunya es manté viva i és la primera en el llistat de Proposicions de Llei de Comunitats 

Autònomes. Això implica que serà de les primeres proposicions que es discutiran al Congrés 

quan hi hagi nova legislatura.  

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/Observatori_mort/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://drive.google.com/open?id=1yz_aBeOR87fnJCZSeT7DglJWMn4PEShm
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-64-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IT13&FMT=INTTXLSS.fmt&DOCORDER=FIFO&QUERY=%28122%2F000033*.EXPE.%29&DOCS=1-26
https://app.congreso.es/votacionesWeb/InvocaReport?sesion=6&votacion=2&legislatura=13
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW13&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28COMUNIDAD+AUT%C3%B3NOMA%29.ALL.&DOCS=1-25
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW13&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28COMUNIDAD+AUT%C3%B3NOMA%29.ALL.&DOCS=1-25
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31 d’octubre: Taula rodona: Els drets al final de la vida en el moment actual, a l’aula magna de 

la Universitat de Barcelona. Ponents: Marc Antoni Broggi, Albert Royes, Joan Ridao Martin, 

Isabel Alonso, Gloria Cantarell, i Susanna Vendrell, directora de la Universitat de l’Experiència 

UB (vídeo de la taula rodona) 

4 de novembre. Compareixença del Comitè de Bioètica i de DMD-Catalunya en el Grup de 

treball sobre eutanàsia i ajuda al suïcidi creat per la Comissió de Justícia del Parlament. (vídeo 

de la sessió. Transcripció de la sessió) 

6 de novembre:  Reunió amb la regidora de Salut de l’Ajuntament de Terrassa.  

8 de novembre. (Girona) La llei i el Dret a Morir Dignament, situació actual. En el marc de 

l'assignatura Drets i garanties, del Grau de ciències polítiques i de l'administració de la UdG. 

Modera Cristina Vallès. Amb el Dr. Marco Paricio Wilhelmi, Fernando Marín, president de DMD-

Madrid i Isabel Alonso, presidenta de DMD-Cat. (Vídeo de la Taula Rodona) 

12 de novembre: reunió amb Franco Porcellatti de Libera Uscita.  

19 de novembre: El Ple de l’Ajuntament de Palamós aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

25 de novembre. Reunió a l’Ajuntament de St. Joan Despí amb Francesca Estradé, tinenta 

d’alcaldia de Gent Gran, i Anna Moreno, tècnica.  

25 de novembre: El Ple de l’Ajuntament d’Alpicat aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament. 

26 de novembre: El Ple de l’Ajuntament de Garrigàs aprova la moció en suport al dret a morir 

dignament 

26 de novembre: El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell aprova la moció en suport al dret a 

morir dignament 

 

DESEMBRE  

9 de desembre: Dos cursos de formació (matí i tarda) per a professionals de l’Hospital Arnau 

de Vilanova de Lleida (obert al públic en general), fruit del conveni CCOO-Cat i DMD-Cat 

10 de desembre: DMD participa a la reunió convocada per la Fundació Pasqual Maragall a la 

seu de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona, amb la Fundació Provea, 

l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB i la neuròloga Raquel Sánchez-Valle. Es comença a 

treballar en un document per presentar a un acte a fer al Congreso el 20 de febrer de 2020. 

11 de desembre: El Ple de l’Ajuntament de Platja d’Aro aprova la moció en suport al dret a 

morir dignament 

19 de Desembre: 26 de novembre: El Ple de l’Ajuntament de Palafolls aprova la moció en 

suport al dret a morir dignament. 

 

 

 

https://youtu.be/1E1HnRnFjXw
https://www.parlament.cat/web/composicio/grups-treball/informacio-grup-treball/index.html?p_legislatura=12&p_tipus=GT&p_codi=1033
https://www.parlament.cat/web/composicio/grups-treball/informacio-grup-treball/index.html?p_legislatura=12&p_tipus=GT&p_codi=1033
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:12710258,7664622
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:12710258,7664622
https://www.parlament.cat/document/intrade/30507463
https://youtu.be/46KsPw6zFW4
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://drive.google.com/open?id=1qBqWYaaJlaCoLMWg5n74oxx8ODsFycW5
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/01/25/el-ple-de-lajuntament-dolot-aprova-per-unanimitat-la-mocio-en-suport-al-dret-a-morir-dignament/
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9) Grups professionals: educació, juristes i salut. 

 
GRUP EDUCACIÓ 

 

Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 

 

Membres del grup: 6 voluntàries: Isabel Alonso Dávila,  Marta Fernández de la Reguera, 

Nani Hidalgo Villaroya, Ginesta Llorca,  Antònia Pallach, Ana Rodet Iraola.  4 professores 

de secundària , 1 psicòloga, 1 estudiant. 

 

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 tant a l’alumnat com al professorat. 

 

Activitats realitzades:  

 

Als centres educatius: 

 

S’han fet 22 activitats ( tallers, cinefòrums, xerrades,  presentacions maletes 

pedagògiques), a 13 centres educatius (primària, secundària i universitat)  de diferents 

poblacions de Catalunya (un total de 593 alumnes)  Hi hagut un augment d’un 20% 

respecte l’any 2018. (vegeu l’apartat Activitats als centres educatius). 

 

Visites guiades a l'exposició “La mort digna i Il·ustrada”: 

Han visitat l'exposició 3 centres amb un total de 186 alumnes de cicles formatius 

sanitaris. 

Assessorament a estudiants que realitzen treballs de recerca:  

S’han assessorat 30 estudiants (18 de 2n de batxillerat i 12 d’universitat). S’ha de 

destacar l’augment de les demandes des de la universitat (el 2018 només van ser 4). 

Globalment ha augmentat la demanda en un 36% respecte l’any 2018 responent a la 

presència del tema als mitjans de comunicació i a la societat en general. 
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS 2019 
 
Centre Nivell Població Data Realitzada 

per 
Tema Tipus 

activit
at 

Institut Oriol 
Martorell 

 1r batx. 
(23 
alumnes) 

Barcelona 23/01 Nani 
Hidalgo 

La mort 
digna, un 
dret humà 

Xerrad
a 

Institut Oriol 
Martorell  

4t ESO 
(35 
alumnes) 

Barcelona 23/01 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Centre 
Formació 
Persones 
Adultes 
 

ESO (10 
alumnes) 

Martorell 29/01 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Agrupament 
Escolta AEIG 

20 
adolescent
s 

Barcelona 02/02 Nani 
Hidalgo 
Teresa Gol 

La mort 
digna, un 
dret humà 

taller 

Institut 
Maragall 
 

4t ESO 
(22 
alumnes) 

Barcelona 11/02 Nani 
Hidalgo 
Antònia 
Pallach 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

 
Institut 
Maragall 

4t ESO 
(20 
alumnes) 

Barcelona 26/02 Nani 
Hidalgo 
Ana Rodet 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(26 
alumnes) 

Barcelona 07/03 Agustí 
Camós Nani 
Hidalgo  
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 

Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(28alumn
es) 

Barcelona 07/03 Agustí 
Camós Nani 
Hidalgo  
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 
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Institut Flos i 
Calcat 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(32 
alumnes) 

Barcelona 12/03  Nani 
Hidalgo  
Antònia 
Pallach 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 

Institut Flos i 
Calcat 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(28 
alumnes) 

Barcelona 12/03 Agustí 
Camós Nani 
Hidalgo  
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 

Institut Flos i 
Calcat 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(28 
alumnes) 

Barcelona 12/03 Isabel 
Alonso 
Ana Rodet 
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 

Institut Can 
Vilumara 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(27 
alumnes) 

L’Hospitale
t de 
Llobregat 

13/03 Isabel 
Alonso 
Antònia 
Pallach 

Què podem 
fer com a 
professionals 
per ajudar a 
morir 
dignament? 

Taller 

Institut Can 
Vilumara 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(22 
alumnes) 

L’Hospitale
t de 
Llobregat 

14/03 Nani 
Hidalgo 
Ana Rodet 

Què podem 
fer com a 
professionals 
per ajudar a 
morir 
dignament? 

Taller 

Institut Can 
Vilumara 
 
 
 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(18 
alumnes) 

L’Hospitale
t de 
Llobregat 

14/03 Nani 
Hidalgo 
Ginesta 
Llorca 

Què podem 
fer com a 
professionals 
per ajudar a 
morir 
dignament? 

Taller 

Artagentum 
Coral 
Ensemble 

Coral (15) Barcelona 15/03 Nani 
Hidalgo 

A qui 
pertany la 
meva vida? 

Taller 

Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(26 
alumnes) 

Barcelona 20/03 Nani 
Hidalgo  
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 
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Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(17 
alumnes) 

Barcelona 27/03 Agustí 
Camós  
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Torre 
Sagrera 

Visita 
guiada 

Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(20 
alumnes) 

Barcelona 11/04  Nani 
Hidalgo  
 

 Hin und 
Weg. 

Cinefòr
um 

Institut 
Leonardo Da 
Vinci 
 
 
 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(25alumn
es) 

Sant Cugat 24/04 Nani 
Hidalgo 
 

Què podem 
fer com a 
professionals 
per ajudar a 
morir 
dignament? 

Taller 

Institut 
Cal·lípoli 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(27 
alumnes) 

Tarragona 25/04 Nani 
Hidalgo 
 

La mort, 
digna i 
il·lustrada 
Col·legi de 
Metges de 
Tarragona 

Visita 
guiada 

Institut 
Torrelles de 
Llobregat 

4t ESO 
(25 
alumnes) 

Torrelles 
de 
Llobregat 

29/04 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Institut 
Torrelles de 
Llobregat 

4t ESO 
(20 
alumnes) 

Torrelles 
de 
Llobregat 

29/04 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
través del 
cinema. 

taller 

Institut 
Miquel 
Tarradell 

4t i Batx 
(70 
alumnes) 

Barcelona 30/04 Isabel 
Alonso 

La mort 
digna, un 
dret humà 

xerrada 

Institut 
Leonardo Da 
Vinci 
 
 
 

Cicles 
formatius 
sanitaris 
(26alumn
es) 

Sant Cugat 02/05 Gloria 
Cantarell 
Cristina 
Seoane 
 

Què podem 
fer com a 
professionals 
per ajudar a 
morir 
dignament? 

Taller 
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Sam Claret Cicles 
formatius 
sanitaris 
(25 
alumnes) 

Barcelona 02/05  Isabel 
Alonso  
Ana Rodet 
 

 Hin und 
Weg. 

Cinefòr
um 

Escola 
Barrufet 

Claustre 
(31) 

Barcelona 03/07 Crsitina 
Vallès 
Conxa 
Canut 
Marta 
Fernández 
de la 
Reguera 
Nani 
Hidalgo 

Introduir la 
mort a través 
dels contes 

Present
ació 
maleta 
pedagò
gica 

PTT Anoia 
Sud  
 

PTT 
Jardineria 
(10 
alumnes) 

Piera 08/11 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
partir del 
cinema  

Taller 

PTT Anoia 
Sud  
 

PTT 
Auxiliar 
administr
ació (27 
alumnes) 

Piera 08/11 Nani 
Hidalgo 

El dret a 
morir 
dignament a 
partir del 
cinema  

Taller 

Facultat de 
Dret  

Alumnat i 
professor
at 
((44 
alumnes i 
profes)   

Girona 09/11  Isabel 
Alonso 
Fernando 
Marín 

El dret a 
morir 
dignament 

Taula 
Rodona 

 FP Sant 
Cugat. 

Cicle 
formatiu 
educació 
infantil 
(15 
alumnes) 

Sant Cugat 27/11 Nani 
Hidalgo 
Marta 
Fernández 
de la 
Reguera 
Ana Rodet 

Reflexions 
sobre la 
mort digna a 
partir de 
curs de ficció 
i testimonis 
reals. 

taller 

 FP Sant 
Cugat.  

Cicles 
sanitaris. 
(20) 

Sant Cugat 27/11 Nani 
Hidalgo 
Marta 

Anàlisi de 
casos. Què 
faries tu com 

taller 
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Fernández 
de la 
Reguera 
Ana Rodet 

a 
professional
? 

Institut 
Broggi 

Cicles 
sanitaris 
(28 
alumnes) 

Barcelona 17/12 Ana Rodet 
Isabel 
Alonso 

Anàlisis de 
casos. Què 
faries tu com 
a 
professional
? 

Taller 

Institut 
Broggi 

Cicles 
sanitaris 
(30alumn
es) 

Barcelona 20/12 Marta 
Fernández 
de la 
Reguera 
Isabel 
Alonso 

Anàlisis de 
casos. Què 
faries tu com 
a 
professional
? 

Taller 

 
 
GRUP SALUT 
 
Coordinació del grup : Gloria Cantarell i Cristina Seoane. 

 

Aquest grup està format per 22 voluntaris amb experiència prèvia en diversos àmbits 

del món de la salut: Irene Arán, Josep Arnau, Montserrat Colominas, Maria Correa, Mª 

Luisa Manzanares, Blanca Mir, Gloria Moretones, Teresa Muñoz, Montserrat Murt, 

Magda Navarro, Enric Pagès, Maria Silvestre, Lola Toledano, Marta Vilanova, Eulalia 

Villarino. Juana Martin i Ramón Sans, formen part del Grup de Salut a Girona i Figueres. 

 

Cada membre del grup fa les aportacions que poden ser d’utilitat, en funció dels seus 

coneixements professionals i/o personals i de la seva disponibilitat. 

 

TREBALLS I PARTICIPACIONS DEL GRUP L’ANY 2019 

 

ÀMBITS INSTITUCIONALS 

 

DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS) 
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Durant aquest any s’ha prosseguit el treball sobre les “Decisions compartides. Atenció 

al final de la Vida”  http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/decidir-

sobre/atencio_final_vida/index.html 

Al juliol es va realitzar l’acte de presentació de l’Observatori de la Mort presidit per la 

consellera de Salut, Alba Vergès. Acord de govern pel qual es crea l’Observatori de la 

mort: https://www.comb.cat/Upload/Documents/8566.PDF 

  

 

DEPARTAMENT D’AFERS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Assistència al 8è Congrés de Gent Gran, del Departament d'Afers Socials, de la 

Generalitat, presentació de 10 esmenes a la ponència A: "El present de les persones 

grans: drets i deures".  

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Institut Municipal de Serveis Socials  

DMD s’ha començat  a fer present en els Consells de Salut de Barcelona. Ho fa cada 

persona voluntària de DMD que ho vol fer en el del seu  Barri. 

 

Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) Col·laboracions: 

Participació en la Vª Convenció  de la Gent Gran: “Les veus de les Persones Grans”, 

col·laborant en els grups de treball: “Envellir amb drets” i “Envellir amb dignitat”.   

Participació a la taula: “Les nostres decisions per un envelliment i final de vida dignes”.  

Col·laboració en la revisió del “Document de Drets i Llibertats de les Persones Grans”. 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/primera-jornada-de-la-5a-convencio-

les-veus-de-les-persones-grans-barcelona-una-ciutat-per-a-tota-la-vida_781255.html 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/segona-jornada-de-la-5a-convencio-les-

veus-de-les-persones-grans-defensar-els-drets-de-les-persones-grans-es-defensar-els-

drets-de-tota-la-societat_782592.html 

 

Participació en l'Àgora : Grup de treball del Consell Assessor de la Gent Gran, organitzat 

per l'Estructura Drets Humans: Síndic de Greuges i Institut Drets Humans. 

https://estructuradh.cat/ 

 

Fira Gran 

http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/decidir-sobre/atencio_final_vida/index.html
http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/decidir-sobre/atencio_final_vida/index.html
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8566.PDF
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/primera-jornada-de-la-5a-convencio-les-veus-de-les-persones-grans-barcelona-una-ciutat-per-a-tota-la-vida_781255.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/primera-jornada-de-la-5a-convencio-les-veus-de-les-persones-grans-barcelona-una-ciutat-per-a-tota-la-vida_781255.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/segona-jornada-de-la-5a-convencio-les-veus-de-les-persones-grans-defensar-els-drets-de-les-persones-grans-es-defensar-els-drets-de-tota-la-societat_782592.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/segona-jornada-de-la-5a-convencio-les-veus-de-les-persones-grans-defensar-els-drets-de-les-persones-grans-es-defensar-els-drets-de-tota-la-societat_782592.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/segona-jornada-de-la-5a-convencio-les-veus-de-les-persones-grans-defensar-els-drets-de-les-persones-grans-es-defensar-els-drets-de-tota-la-societat_782592.html
https://estructuradh.cat/
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Participació amb un estand propi. Participació en els diàlegs que es van fer sobre: 

Maltractament, mort digna i final de ivda. Ens van atorgar el premi Fundació Fira Gran 

en l’àmbit cívic i social per la lluita en favor de la mort digna.  

https://firagran.com/es/fundacion-firagran/ 

 

Sindicatura de Greuges de Barcelona 

DMD-CAT va presentar novament a la Síndica de Greuges de Barcelona els seus 

principals objectius. La Sindicatura va fer  una defensa pública del Dret a Morir 

Dignament en el seu Facebook. 

http://www.sindicadegreugesbcn.cat/es/sindica1.php 

 

ALTRES ÀMBITS 

 

COL·LEGIS PROFESSIONALS 

 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona  

- 22 març: Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran, 

organitzades per Col·legis Professionals. Ponent a la taula: "Vull decidir el final de la 

meva vida". 

 

- 28 març: Participació amb estand propi de DMD, a la Jornada del voluntariat al 

Col·legi d'Infermeres de BCN. 

- 1 abril: Presentació del Conveni de col·laboració  signat, entre DMD i Col·legi 

d'Infermeres. Participació a la Taula:  " Les infermeres i el Dret a Morir Dignament”. 

- 13 maig: Participació en el Grup de treball de la Comissió Deontològica del Col·legi 

Infermeres. Presentació del document: "El repte ètic de les infermeres en el respecte a 

la voluntat de la persona al final de la vida. Planificació de Voluntats Anticipades". 

- 16 i 17 Setembre:  Seminari "ètica i valors" que va impartir la doctora HELEN 

KOHLEN. 

-10 desembre: Assistència al Parlament de Catalunya a la presentació del "Pla de Drets 

Humans de Catalunya". 

                           

Col·legi de Treball Social 

Congrés de Serveis Socials d’Atenció Primària. 

 

SINDICATS 

https://firagran.com/es/fundacion-firagran/
http://www.sindicadegreugesbcn.cat/es/sindica1.php
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Secció de Salut de CCOO ha promogut xerrades formatives en diversos àmbits. 

 

ASSOCIACIÓ FEDERAL DMD (AFDMD) 

DMD Federal ha revisat aquest any el seu model de DVA – Instruccions prèvies. 

S’ha arribat al consens de disposar del model federal i del model de DMD-CAT, aquest 

darrer és el que seguirem oferint nosaltres, ja que ens sembla més complet per ajudar a 

les persones a reflexionar sobre els seus valors i preferències. 

DMD Federal va convocar una trobada de les associacions de les diverses comunitats 

autònomes, on es van analitzar les diferents formes de treballar de les associacions.  

 

ALTRES 

Vam assistir, convidades per Right to Die Europe (RTDE), al seu Congrés Bianual a 

Brussel·les i a la Convenció de les OINGs del Consell d’Europa a  Estrasburg. 

Reunió en A Coruña amb la Presidenta de DMD Galicia i persones voluntàries d’A 

Coruña, Vigo i Santiago de Compostela per explicar la nostra experiència de treball en 

Atenció a la Ciutadania, EAP i Grup Salut. 

Participació en la reunió amb la ministra de Sanitat, Mª Luisa Carcedo, el seu equip i la 

diputada al Congrés de Diputats Carme Andrés, amb el tema "Llei d’eutanàsia" i la seva 

presentació a tràmit. 

DMD Catalunya ha iniciat un treball conjunt amb l’Associació de Familiars de malalts 

d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), la Fundació Pasqual Maragall, la Dra. Raquel 

Sánchez-Valle, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic,  l’Observatori de 

Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i  la Fundació Pro Vellesa Autònoma ( 

PROVEA), per tal d’estudiar la proposta de llei presentada pel PSOE, la LORE, i 

assegurar que els malalts amb demència quedin inclosos. 

Col·laboració amb la Fundació Enllaç. Converses amb el seu president per tal de 

col·laborar en la formació del seu voluntariat.  

Organització i participació, a l’Àgora: "Final de Vida", amb entitats de professionals de 

la salut i associacions de pacients i usuaris, per incloure el dret a una mort digna, al 

Document del Pla de Drets Humans de Catalunya.  

http://www.sindic.cat/site/files/480/El%20dret%20a%20la%20mort%20digna.pdf 

 

 

XERRADES FORMATIVES EN ÀMBITS DE SALUT 

 

Gener 

http://www.sindic.cat/site/files/480/El%20dret%20a%20la%20mort%20digna.pdf
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Associació Gironina de Prevenció i Malalties del Cor (GICOR). ACMB Psicologia Cures 

Pal·liatives. ACMB Psicooncologia. 

 

Febrer 

CAP el Clot. Acadèmia Ciències Mèdiques Vallès Occidental. 

 

Març 

Col·legi Farmacèutics,  Girona. CAP Encants. CAP Sagrera. 

 

Abril 

Comitè d’ètica assistencial Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. Direccions d’Habitatges 

amb serveis per gent gran i responsables dels serveis d’ajut a domicili. Col·legi de 

Metges de Tarragona. Cinefòrum. Institut Leonardo da Vinci Sant Cugat Formació 

professional. 

 

Maig 

CAP Sant Oleguer Sabadell. Delegats de CCOO al sector sanitari. Col·legi d’Infermeria 

Tarragona. 

Col·legi de Logopedes Barcelona. 

Setembre  

Death Café,  Fornells, Menorca. Hospital de Santa Caterina, Sessió General d’Hospital. 

Girona. 

 

Octubre  

CAP Turó de Can Mates, Sant Cugat. CAP Valldoreix. CAP Sant Cugat Centre 

Participació en la Taula Rodona de la Universitat de l’Experiència de la UB,  Barcelona. 

 

Novembre 

Xerrada sanitària personal jubilat de l’ICS, el Clot Centre Hub Glòries. El Gran Orient de 

Catalunya, Barcelona. Habitatges amb serveis, Ciutat de Granada, Barcelona. 

 

Col·laboració en Formacions 

Facultat d’Infermeria de Girona 

Facultat d’Infermeria de Comarruga. 

Facultat d’Infermeria de Tarragona 

Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 
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Formació nou voluntariat DMD 

 

Un total de 993 professionals d’àmbits de la salut han assistit a les xerrades i/o formacions  

 

218

186

192

209

188

Altres	àmbits	relacionats	amb	la	salut	(7)

Col·legis	professionals	(5)

Facultats	d'Infermeria	(3)

Hospitals	Girona	i	Lleida	(3)

ABS-CAP	Provincia	de	Barcelona		(8)

 

 

SUBGRUP DE DEMÈNCIES i  VIDA COMPLETA 

Coordinat per: Josep Arnau. Està format per 5 persones del grup de Salut. 

S’ha continuat treballant en l’annex al DVA davant una eventual demència fins 

consensuar-ne una versió definitiva. Posteriorment, es va presentar al voluntariat per 

tal d’explicar-los el contingut, la finalitat i l’ús que se n’ha de fer.  

L'annex es va presentar també en una de les sessions de treball  conjunta amb  

l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), la Fundació 

Pasqual Maragall (FPM), la Dra. Raquel Sánchez-Valle, cap del Servei de Neurologia de 

l’Hospital Clínic,  l’Observatori de Bioètica i Dret (OBiD) de la Universitat de Barcelona i  

la Fundació Pro Vellesa Autònoma ( PROVEA). També es va presentar a la Fundació 

ACE (Alzheimer Centre Educacional). 

 

EQUIP D’ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT (EAP) 
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Coordinació: Guillem Seva. Voluntariat del grup: A Barcelona: Gloria Cantarell, Josie 

Franci, Magda Navarro, Cristina Seoane. A Girona: Joana Ripoll i Enric Blavi. A Sabadell: 

María Benítez.  

L’Equip d’Atenció Personalitzada (EAP), al llarg de l’any 2019, ha augmentat el nombre 

de membres. A més, s’han obert nous punts d’atenció personalitzada, a Girona i 

Sabadell.  

Com es pot veure als gràfics que apareixen a sota, hem atès un total de  98 casos nous,  

(56 homes i 46 dones) i hem realitzat visites de seguiment a casos ja oberts 

anteriorment. La franja d’edat de la majoria de visites ha estat entre el 50 i els 70 anys. 

Els motius de consulta, majoritàriament, han estat rebre la Guia d’Autoalliberament. 

Hem lliurat 61 guies. 

Respecte a les patologies, el càncer ha sigut la predominant. Però volem destacar que 

molts dels casos que s’han atès eren de persones sense cap patologia, però que volien 

informació sobre els recursos disponibles per estar preparades per si ho necessitessin 

més endavant.  

Durant el proper any continuarem treballant per poder arribar a totes les persones 

associades i donar-los la informació necessària que ajudi a resoldre la demanda que 

ens plantegin.  
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GRUP JURISTES 
 
Coordina: Nani Hidalgo. Membres del grup: 2 voluntaris: Juan Álvaro i Llorenç Maseda; 2  

col·laboradors: Marià Gómez i Pascual Ortuño i 2 col·laboradores: Adriana Garcia i Maria 

del Mar Padrós.  Totes 6 persones són del món de l’advocacia.  

 

Objectius del grup:  

Incidència externa: presentar als diferents àmbits de l’advocacia el tema de la mort digna 

i la necessitat de canvis legislatius: 

Xerrades públiques sobre eutanàsia i sistema jurídic 

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. 

incidència interna: assessorament sobre temes legislatius: 

Mirada professional al sistema jurídic actual espanyol i català 

Assessorament DMD en casos concrets. 

 

Activitats realitzades: 

Actualment l’activitat del grup es redueix a l'assessorament  (actuació davant la 

investigació policial  per la compra de medicaments a través d’internet). 
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10) Grups locals: Lleida, Girona, Tarragona  

Coordinació: Concepció Canut (Lleida), Cristina Vallés (Girona) i Consol Farràs 

(Tarragona).  

DMD a LLEIDA: 

Composició del grup de voluntariat a finals de 2019: Judith Alcalà, Rafael Baigt, 

Cristian Botijia, Concepció Canut, Dolors Morera, Josep Mitjana i Antonieta Setó.  

La feina feta a Lleida durant aquest any ha estat possible gràcies a les persones 

voluntàries que, en la mesura de les seves possibilitats, col·laboren en l’organització i 

desenvolupament d’actes. Seguim amb el punt d’informació, amb seu al carrer Henri 

Dunant, 1 (Espai Salut-GSS) 25003 Lleida, lloc de reunions del voluntariat, oficina i 

punt d’informació a les persones. 

Punt d’informació: 

El dimarts de 17.00 a 19.00h. som al despatx a disposició del públic en general per 

donar informació sobre el DVA i les activitats que realitzem, assessorament a l’alumnat 

que fa treballs de recerca i també sobre els objectius de l’associació. Aconsellem 

concertar cita a: dmdlleida@gmail.com. També expliquem com associar-s’hi i els 

avantatges que representa. A les persones que s’hi associen i que veiem amb ganes de 

comprometre’s els suggerim fer un voluntariat. Objectiu difícil d’obtenir. 

Des del gener al desembre de 2019 hem atès presencialment 36 consultes per explicar 

com  fer el DVA. També 3 persones associades han demanat informació sobre la guia, i 

els requisits per obtenir-la. Dues d’elles, les hem derivat a l’EAP de Barcelona. Dues 

estudiants que elaboraven un treball de recerca per a la universitat han sol·licitat 

informació sobre DMD i preveuen presentar el  seu TFG al premi Salvador Pániker. Un 

grup de 4 estudiantes del Centre d’art Leandre Cristòfol, que volen participar a “Talent 

Creatiu”, han passat per fer-nos una enquesta, conèixer-nos i recollir informació sobre 

DMD.  

Per telèfon concertem hores i informació per xerrades, però demanem que vinguin 

personalment per concretar els temes, cosa que ens permet conèixer el context en el 

qual s’ha de desenvolupar la xerrada o activitat. Insistim que es demani hora, abans 

mailto:dmdlleida@gmail.com
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d’una visita, per evitar les esperes i les estones buides el dimarts. Costa una mica, però 

la ciutadania s’hi va acostumant.  

Hem de fer menció també de la Fira al carrer “Alimentació saludable”, organitzada per 

la federació d’associacions FeSalut, celebrada el dia el 8 de juny de 2019. Tinguérem 

ocasió de parlar amb moltes persones que difícilment s’atansarien al punt 

d’informació.   

També deixem constància de la jornada “Lleida canta a les persones”, el dia 9 de juny. 

Una trobada anual de corals del país que enguany han convidat les associacions de 

FeSalut a posar en comú els objectius i les actituds de cada col·lectiu. Treball fet durant 

tot el dia en grups. Les corals actuaven en cada grup i finalment hi havia un programa 

de cant col·lectiu, amb un dinar de convivència i d’intercanvis molt enriquidors. En el 

marc d’aquesta jornada vam donar visibilitat a l’exposició “La mort digna i il·lustrada” 

en miniatura, instal·lada en una aula de la UdL, on van tenir lloc els tallers.  

L’atenció al públic ha estat assignada a Dolors Morera, Mª Antònia Setó, Josep Mitjana i 

Concepció Canut. A Lleida no tenim una infraestructura amb grups de treball 

especialitzats, com a Barcelona, per la qual cosa derivem a Barcelona les consultes 

sobre temes de l’EAP i també demanem ajuda a Barcelona perquè vinguin, quan s’han 

d’impartir xerrades específiques, ja sigui al cos mèdic o en temes d’educació.  

Xerrades: Podeu veure les que s’han realitzat a terres de Lleida a l’apartat general 

d’activitats.  

Ajuntament: Enguany vam començar fort amb la inauguració de l’exposició “La mort, 

digna i il.lustrada” a l’entrada de l’Ajuntament el 15 de febrer, amb presència de 

l’alcalde i de diversos regidors i regidores. Després de les eleccions municipals i el 

canvis de consistori, la relació amb l’Ajuntament de Lleida ha continuat. Està vigent la 

moció que DMD va presentar al ple de l’Ajuntament de Lleida el dia 27 d’octubre del 

2017 i que fou aprovada majoritàriament, però, a part de col·laboracions per una 

xerrada al Casal de la Dona (municipal) i en algun centre cívic de barri, no hem realitzat 

encara les càpsules de formació en horari laboral per  ales persones que fan atenció al 

públic en les oficines municipals, que impartirem els/les voluntaris/es de DMD.  

Diputació: Mantenim vigent la moció que s’aprovà el dia 27 de juliol de 2018 en el ple 

de la Diputació. La col·laboració s’ha produït en l’àmbit material. Ens han concedit un 

ajut per sufragar les despeses bàsiques de funcionament, amb el mateix import que 

l’any anterior (2.000€/ any). La composició de forces polítiques també ha canviat i 
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esperem que per 2020 podrem establir contactes fructífers per divulgar els objectius 

de DMD.  

Premi Salvador Pániker: Hem concedit la quarta entrega del guardó, que porta el 

nom del que fou president de DMD, Salvador Pániker, i que reconeix el millor TFG 

(Treball de recerca de Fi de Grau) 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 d’Infermeria de la 

Universitat de Lleida, seu d’Igualada,  el dia 27 de novembre de 2019 a l’alumna Aura 

Ferrer Vallès pel treball de recerca :Campanya de difusió del DVA. El reconeixement 

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. La presidenta 

de DMD-Cat, Isabel Alonso, pronuncià una conferència sobre el tema “Cuidar i curar en 

l’àmbit de la infermeria”, que fou seguida d’un col·loqui 

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, La Mañana, el programa 

Igual que jo, són els mitjans que ens han acollit i han fet sentir la nostra veu 

Exposició “La mort, digna il·lustrada” s’inaugurà a la sala d’exposicions de l’edifici 

transfronterer de la UdL el dia 15 de gener de 2019. Isabel Alonso, presidenta de DMD-

Cat en feu la presentació. Meritxell Giné, musicòloga i rapsoda interpretà a la guitarra 

unes poesies del poeta lleidatà Màrius Torres i la degana de la Facultat de Dret, Mª José 

Puyalto tancà l’acte. L’exposició romangué oberta fins el 14 de febrer a la universitat. El 

15, com ja hem senyalat, la vam traslladar al palau de la Paeria, als baixos de 

l’Ajuntament, per poder-la atansar a la ciutadania en un lloc cèntric que és obert els 

caps de setmana i permet l’accés a més persones. Aquí també Isabel Alonso en feu la 

presentació. Les visites de centres educatius foren més abundants que en la primera 

ubicació.                                  

DMD a GIRONA: 

Equip de voluntàries a finals del 2019: 13 persones 

Núria Begaria, Enric Blavi, Anna Buxaderas, Mercedes Hernández, Miquel Miras, Elvira 

Pujol, Dolors Quer,  Joana Ripoll, Josep Maria Rodríguez, Jacobo Rosés, Ramon Sans, 

Miquel Verdaguer i Cristina Vallès. 

Primer curs de voluntariat: S’ha realitzat al 2019, per primera vegada a Girona, un 

curs de formació del voluntariat, concretament els dissabtes 8 i 22 de juny, al centre 
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cívic Pla de Palau. Van assistir-hi 10 persones, vuit de les quals han quedat com a 

voluntàries. 

Atenció al públic: 

L'atenció al públic s'ha fet des dels punts d'informació de Figueres i Girona o a partir 

del contacte establert prèviament a través de correu electrònic o telèfon. Continuem 

tenim un despatx propi a l’Hotel d’Entitats La Rutlla de Girona. Com a entitat donada 

d’alta a l’Ajuntament de Girona vam poder accedir al local. 

Nombre de persones ateses: gener 1, febrer 3,  març 2, abril 2, maig 1, juny 3, juliol 4, 

agost i setembre 4, octubre 2, novembre 1 i  desembre 2. Total, 25 . 

Contactes i xerrades amb altres agents socials: 

Entitats: Voluntaris.cat, GICOR Associació de malalties del cor de Girona, Fira de la 

gent gran de Figueres i Girona, Col·legi de Treballadors socials. ACRA Figueres, 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (una sessió en el curs de Direccions de lleure), 

Death Cafè  de Figueres. 

Salut: Hospital i Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres, COIG Col·legi Oficial 

Infermeria Girona, Oncolliga, COFG Col·legi Oficial Farmacèutiques Girona, Creu Roja, 

AECC Associació Espanyola contra el Càncer, CAP's de Figueres i Girona, ABS de l’Alt i 

Baix Empordà, Hospital de Santa Caterina GI, Hospital d’Olot, Dip-Salut, etc. 

Ensenyament: CRP Girona, escoles primàries, claustre i AMPA (escola Dalí, Vayreda, 

Els Grecs, L’Amistat...), Facultat de Medicina, Farmàcia i Infermeria, Facultat d'Educació 

i Psicologia de la UdG, UdG (conveni de col·laboració signat) Departament 

d'Ensenyament GI (curs per al professorat), Àrea Educació Ajuntament GI, Escola de 

Direcció de Lleure de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Talent creatiu i empresa, 

Facultat de Dret, Associació ELSA (Dret UdG). 

Ajuntaments: Figueres, Girona, Olot, Madremanya, Celrà, Torroella, Calonge, Palamós, 

Sant Feliu, Rupit, Garrigàs, Bàscara, Platja d’Aro, Vilafant. 

Consells Comarcals: Alt Empordà 

Diputació de Girona: s’inicien contactes amb Dip-Salut 
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Mitjans de comunicació: articles a Hora Nova, Punt Avui, Empordà, entrevistes a TV-

GI, TV Costa Brava, Ràdio Olot, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós, revistes dels CC Girona i 

Vidreres. 

Xerrades: a biblioteques, casals, CAPs, hospitals, centres cívics, AAVV,  AAVV Barri vell, 

AAVV Devesa-Güell, CC del Ter, Tunstall Televida,  Museu del cinema GI, Associació 

cultural de Pals, Biblioteca de Vilobí d’Onyar.Es poden consultar les dades concretes a 

l’apartat d’activitats d’aquesta memòria.  

Algunes activitats a destacar: 

-EAP propi: conformat per una doctora i un voluntari de DMD-GI. 

-Parlem-ne: Confecció del fulletó-guia per parlar del final de vida que s’ha demostrat 

molt vàlid per ser utilitzat per les persones vinculades a Treball Social dels  

Ajuntaments, Consell Comarcal... Els dona eines per començar la conversa amb les 

persones que atenen. Està penjat al nostre web per tal de poder descarregar-lo 

gratuïtament. 

-Cartes: per parlar del final de vida, una manera de trencar el gel i parlar de temes de 

final de vida. 

-Tríptics: Què són els DVA? hi ha una maqueta en una impremta de Figueres, amb 

espai per segell o logo de cada municipi, només cal que des de l’ajuntament els enviïn el 

seu logo i a la impremta fan el muntatge i envien factura a l’ajuntament. Facilita que els 

ajuntaments petits puguin personalitzar els tríptics informatius. 

-Maletes pedagògiques. Presentació maletes pedagògiques a escoles de primària:  

Des de la nostra experiència docent, sabem que és un tema que des de l’escola costa de 

tractar. Però ens sembla imprescindible fer-ho. És important normalitzar el tema de la 

mort com una part més del cicle de la vida i com aprenentatge previ per quan l’alumnat 

hagi d’afrontar un dol. Tanmateix, el freqüent contacte dels nostres infants i joves amb 

la mort violenta a través dels mitjans de comunicació i dels jocs en xarxa pot portar a la 

seva banalització. Per tot plegat, creiem que es fa imprescindible la reflexió sobre la 

Mort. 

Des de DMD hem ofert al 2019, de forma gratuïta, una xerrada al claustre, d’una durada 

aproximada d’una hora/hora i mitja per parlar de com afrontar el tema de la mort amb 

l’alumnat i les famílies i hem presentat el contingut de les maletes pedagògiques, 
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pensades principalment per primària, però que poden ser adaptades també a Infantil. 

Aquestes maletes es deixen en préstec perquè cada mestra  treballi el contingut amb el 

seu alumnat. 

La maleta de llibres il·lustrats conté 25 llibres i una unitat didàctica amb suggeriments 

de treball i orientacions metodològiques.  

La maleta d’il·lustracions conté 30 reproduccions d’il·lustracions de l’exposició “La 

mort, digna i il·lustrada”, una unitat didàctica amb suggeriments de treball i 

orientacions metodològiques i  6 catàlegs de l’exposició . 

 

Presentació de les maletes pedagògiques a professorat: A través dels cursos de 

Formació Permanent que organitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya en el CRP Gironès, hem realitzat el curs “Fem pedagogia de la mort” de 

tres  sessions.  

Participació en el projecte “Talent creatiu i empresa”: 

Aquest projecte, impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, pretén 

que l’alumnat de les escoles d’art de Catalunya treballi un projecte proposat per una 

empresa o associació com si fos un encàrrec real, tal i com els trobaran posteriorment 

en la seva vida professional. Això comporta per  a DMD fer una proposta, una xerrada a 

les escoles interessades pel nostre projecte  i revisar diverses vegades el treball de 

l’alumnat per fer un retorn de les seves propostes i els nostres interessos. El producte 

final demanat  ha estat: 

-Una Infografia fixa o vídeo d’infografia animada. 

-El disseny d’infografies com a cartells per a diferents suports.  

Per tal de transmetre els continguts: 

-Donar a conèixer l’Associació DMD. 

-Donar a conèixer el concepte de mort digna.  

-Donar a conèixer el Documents de Voluntats Anticipades (DVA). 

Això ens ha permès contactar i comptar amb el professorat i l’alumnat per interpretar i 

donar forma al missatge: què és l’Associació DMD i que són i com ens interpel·len, 

conceptes tan importants i complexos com el de la mort, el de la mort digna i el recurs 
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del Document de Voluntats Anticipades (DVA). També aproximar l’alumnat al tema de 

la mort digna ajudant-los a reflexionar i a preparar-se per encarar el tema de la mort, 

com una part important del seu creixement, maduració i educació emocional.  

S’han interessat pel projecte de DMD tres escoles: una de Lleida, una altra de Mora la 

Nova i una altra de Sant Cugat. Durant el 2019, s'ha fet la visita a les tres escoles i el 

2020 es treballarà amb les diferents propostes de l’alumnat. 

Algunes activitats significatives per mesos: 

GENER 

Incidència política: El Ple de l’Ajuntament de Madremanya aprova la moció de suport 

a morir dignament. 

Xerrades:  

-Hotel d'Entitats Girona: “Els drets a final de vida i el DVA”  

-Llar de Jubilats i Pensionistes de Taialà:  "Tenim dret a decidir sobre el nostre final de 

vida i la nostra mort?” 

FEBRER 

Incidència política: reunió amb PSC, ERC i Junts x Cat. 

Xerrades:  

-Ca la Pruna. Pals: “Els drets dels pacients al final de vida i el DVA”. 

-Biblioteca Municipal Can Roscada . Vilobí d'Onyar. “Tenim dret a morir dignament? 

-Casa de la Cultura de Girona. "El dret a morir dignament, un dret humà” dins el 

programa Actualitza’t de la UdG. 

Salut:  

-Facultat d'infermeria de la UdG. Seminaris sobre els drets dels pacients al final de vida 

(restringit a l’alumnat) 

-Col·legi de farmacèutics Girona. “Els drets dels pacients al final de vida i el DVA”. 

Educació: 
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-Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG. Conferència i Debat: “Com enfocar el tema 

de la mort i el dol amb l’alumnat de Primària” 

-Escola Salvador Dalí de Figueres: Presentació de la maleta pedagògica 

MARÇ 

Incidència política: reunió amb Guanyem i CUP. 

Salut: 

-COIG - Col·legi Oficial de farmacèutics de Girona. “Els drets dels pacients al final de 

vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA)”. Per a col·legiats. 

-Creu Roja Gent Gran i Atenció a la Dependència. “Els drets dels pacients al final de vida 

i el Document de Voluntats Anticipades (DVA)”. Inclòs al pla de formació de Creu Roja. 

-Càtedra de Salut de la UdG/Federació Catalana de Voluntariat Social. Facultat de 

Medicina i Infermeria. Taller: “Autonomia de la persona i drets dels pacients”. Dins de 

la VI Jornada de Voluntariat i Salut a Girona. 

Educació:  

-Escola Salvador Dalí. Figueres. Maleta pedagògica: sessió de tancament amb l’alumnat 

ABRIL 

Incidència política:  

-Hotel d’Entitats GI. Taula rodona: Propostes dels partits per treballar per una mort 

digna a Girona. Representants del PSC, PdCAT, ERC, CUP-GG. Moderat per DMD-Cat  

-Reunió amb l’Ajuntament de Figueres. 

Xerrades:  

-Federació Catalana de Voluntariat Social. GI Taller: “Eines per treballar la dignitat fins 

al final de vida.“ 

Salut: Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d'infermeres/rs de Girona (COIG) 

Xerrada debat sobre l’acompanyament al final de vida. 

MAIG 
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Xerrades:  

-Museu del Cinema. GI Cinefòrum. Hin und Weg 

-Ajuntament de Figueres. Fira per la gent gran. 

-Xerrada Tunstall Televida. Girona. “Els drets dels pacients al final de vida i el 

Document de Voluntats Anticipades (DVA)” 

Salut: 

-Creu Roja, Girona. Gent Gran i Atenció a la Dependència. “Els drets dels pacients al 

final de vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA)”. Dins el pla de formació de 

Creu Roja. 

-Carpa Gicor. Girona.  

-Creu Roja. Gent Gran i Atenció a la Dependència. Llagostera. “Els drets dels pacients al 

final de vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA)”. Dins el pla de formació de 

Creu Roja 

JUNY 

Incidència política: Reunió amb l’Ajuntament de Celrà 

Xerrades:  

-Tunstall Televida i DMD-Girona. “Els drets dels pacients al final de vida i el Document 

de Voluntats Anticipades (DVA)” Adreçat al cos tècnic de la Unitat Mòbil del Servei de 

TLA de Dipsalut i Ajuntament de Girona. 

-ACRA. Figueres. “Els drets dels pacients al final de vida i el Document de Voluntats 

Anticipades (DVA)” 

Educació: signatura del conveni amb UdG 

JULIOL 

Incidència política:  

Reunió amb l’Ajuntament de Celrà 

Reunió amb l’Ajuntament de Figueres 
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AGOST 

Incidència política   

Reunió amb l’Ajuntament de Figueres 

SETEMBRE 

Incidència política:  

El Ple de l’Ajuntament de Madremanya aprova la moció de suport a morir dignament. 

-Reunió amb l’alcalde de Palamós 

Xerrades:  

- L'Ateneu de Celrà: “Els drets dels pacients al final de vida i el Document de Voluntats 

Anticipades (DVA)” Inauguració exposició ”La mort, digna i il·lustrada” 

-Ajuntament de Madremanya . Centre Intergeneracional Rural de Madremanya (CIR). 

“El final de la vida: els nostres drets, el document de voluntats anticipades i 

l’acompanyament espiritual” 

Salut:  

-Gicor i DMD-Girona. “El Document de Voluntats Anticipades, la teva veu, la teva 

decisió” 

-Creu Roja - GI. Gent Gran i Atenció a la Dependència. “Els drets dels pacients al final de 

vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA)” 

Educació: 

-Ajuntament de Girona. Serveis educatius ”La Caseta”. Presentació de les maletes 

pedagògiques de DMD  

-Escola Pública Els Grecs. Roses. Presentació de les maletes pedagògiques DMD 

-Talent creatiu i empresa. Llotja Barcelona  

OCTUBRE 

Incidència política:  
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-El Ple de l’Ajuntament de Garrigàs  aprova la moció de suport a morir dignament. 

Xerrades:  

-TV-Girona. “Dret a Morir dignament legislació actual i futura” 

Salut: 

-Hospital Santa Caterina. Girona. Xerrada sessions generals hospitalàries. 

-Xerrada AECC. Figueres. El dret a morir dignament i DVA 

Educació: 

-Presentació Escola Art Sant Cugat . Projecte “La Mort en moviment.” 

-Departament Ensenyament. CRP Gironès. Fem pedagogia de la mort. Curs 3 sessions .  

NOVEMBRE 

Incidència política:  

El Ple de l’Ajuntament de Calonge aprova la moció de suport a morir dignament. 

El Ple de l’Ajuntament de Rupit aprova la moció de suport a morir dignament. 

El Ple de l’Ajuntament de Vilafant aprova la moció de suport a morir dignament. 

 

Xerrades:  

-Associació Barri Vell de Girona. “El Dret a Morir Dignament i el document de voluntats 

anticipades, un regal per a tothom”. Exposició “La mort, digna i il.lustrada” 

-Associació Veïns Devesa-Güell. Girona. “El Dret a Morir Dignament i el document de 

voluntats anticipades, un regal per a tothom”. Exposició “La mort, digna i il.lustrada” 

-Consorci Osona Serveis Socials. Rupit. “El Dret a Morir Dignament i el document de 

voluntats anticipades, un regal per a tothom”.  

Salut: 
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-Hospital d’Olot. "Els drets de les persones al final de la vida: legislació vigent i 

demandes actuals de DMD". Sessió hospitalària 

Educació: 

-AMPA escola Els Grecs. Roses. “Cal parlar de la mort als infants? Recursos literaris per 

fer-ho” 

-UdG: Facultat de Dret Girona. “La Llei i el Dret a Morir Dignament, situació actual”. En 

el marc de l’assignatura Drets i garanties, del grau en Ciències Polítiques i de 

l’Administració de la UdG. 

DESEMBRE 

Incidència política:  

-Consell Comarcal 

El Ple de l’Ajuntament de Torroella aprova la moció de suport a morir dignament. 

Xerrades:  

Salut: 

-ABS Torroella 

Educació: 

-Associació ELSA. Facultat de Dret. Girona. L’eutanàsia a Dret. Taula rodona. 

-Comunitat d’aprenentatge l’Amistat. Figueres. “Recursos literaris per encarar el tema 

de la mort amb els infants”. 

-Formació curs de Direcció en el Lleure. Figueres. “Com encarar el tema de la mort amb 

els infants” 

 

DMD a TARRAGONA: 

Voluntariat del grup a finals de 2019: Marta Allué, Roser Gelabert, Neus Gimeno i 

Antoni Guri.  
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Hem obert un punt d’Atenció de DMD a les persones a Valls al IMDL Vallsgenera, 

carretera del Pla, 37 A. Atenem el primer dilluns de mes, de 17 a 19 h. Voluntariat: 

Roser Gelabert i Anton Guri. 

A més d’això, els aspectes més importants a ressenyar el 2019 respecte al grup de 

Tarragona són:  

A finals gener es va presentar a l’Ajuntament una la moció en suport a morir 

dignament, a proposta de DMD, i aprovada per CUP, IC, Ciutadans i ERC. PSC no hi va 

voler participar. 

La xerrada de DMD a la Biblioteca d’Altafulla, per Roser Gelabert, va comptar amb 

molta assistència de públic.   

S’ha signat un conveni de col·laboració amb el  Col·legi Oficial d’Infermeres i 

d’Infermers de Tarragona, que ja ha donat el seu primer fruit en una xerrada de 

presentació de la nostra associació.  

1 d'abril: S'aprova la moció sobre el Dret a Morir Dignament a l'Ajuntament de Valls 

per part de tots els grups municipals. 

13 abril: Participació a la jornada organitzada per IMDL Vallsgenera per donar a 

conèixer l'Associació i promoure i fixar un calendari d'actuacions de caire social a la 

ciutat. 

10 abril:  al Col·legi de Metges, inauguració de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” i 

conferència a càrrec de Concepció Canut. Bona assistència i participació en el col·loqui. 

30 abril: al Col·legi de Metges, cinefòrum sobre “El dret a la llibertat al final de la vida” 

amb la pel·lícula Hind und Weg, a càrrec d’Isabel Alonso. 

6 de maig: reunió amb el regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Valls, d'ERC, per 

activar el compliment de la moció sobre la mort digna i proposar-li les possibles línies 

d'actuació de DMD a la ciutat.  

8 de maig: reunió amb la regidora de la CUP de l’Ajuntament de Valls, per activar la 

moció.  

10 maig: xerrada organitzada amb Tunstall Televida, empresa de teleassistència, que 

treballa per als serveis socials de l’Ajuntament de Reus. 

16 maig: xerrada sobre la mort digna a la localitat de Porrera. 
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20 de maig: reunió amb el regidor de JxCat  de l’Ajuntament de Valls per activar la 

moció. 

28 i 30 de maig: amb la col·laboració amb el Col·legi d’Infermeres i Infermers de 

Tarragona dues xerrades sobre  “Els drets de les persones al final de la vida: legislació 

vigent i demandes actuals de DMD” a Tarragona i Tortosa. 

4 de juny: entrevista amb Lydia Oliva, de Vallsgenera, per sol·licitar la cessió d’un espai  

a DMD a Valls per poder fer atenció a les persones la ciutat.  També es fa una reunió 

informativa amb dues persones que plantejaven qüestions relatives al DVA i una altre 

amb el servei de PADES de la zona.  

13 de juny: signatura del conveni de cessió d'espais a DMD a Valls.  

29 juliol: reunió amb Laura López, de l'Ajuntament de Valls, per dibuixar un pla de 

difusió de l’activitat de DMD. 

18 setembre: Gravació en un programa de ràdio, per parlar del dret a morir dignament 

i donar a conèixer les reivindicacions i lluita de l'Associació DMD, que es va emetre el 

mes de novembre.  

2 octubre: Acord amb Lydia Oliva per la cessió d’un espai a DMD-CAT per fer atenció a 

les persones,  dins l ’Institut Municipal de Desenvolupament Local IMDL Vallsgenera.  

6 octubre reunió informativa a una persona sobre el DVA i els serveis que presta DMD 

17 octubre: reunió amb Laura López, de l'Ajuntament, per refrescar el pla de difusió 

que es va començar a treballar abans de l’estiu. 

4 de novembre: primer dia d’obertura del punt d'atenció a la ciutadania. 

 

12 novembre: Presentació de DMD a la reunió mensual de les/els assistents socials de 

Valls. 

 

25 i 27 de novembre: a la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, i xerrades a Comarruga i Tarragona sobre “Els drets de les persones al final 

de la vida: legislació vigent i demandes actuals de DMD”. 

3 desembre: Presentació de DMD, a través d'una carta, al Consell Comarcal de l'Alt 

Camp, amb la nostra demanda  que l'enviessin a l'alcalde de cada poble de la comarca. 
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10 desembre: Reunió amb la responsable d'activitats socials de l'Ajuntament de Valls, 

per dibuixar un full de ruta de presentació i activitats de DMD a la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Memòria 2019 

DMD-Catalunya 

 

 
  

86 
 

11) Comunicació: presència als mitjans, web, comunicats 

interns, revista DMD-Federal i reculls de premsa 

Coordinació: Marta Heras. Voluntariat: Sara Estrada, Cèlia Cañellas i Rosalia Valentín 
(recull de premsa); Maria Benítez (recull i enviament per correu de notícies de premsa 
al voluntariat); Xavier Gol (relació amb mitjans, canal Youtube, notes de premsa, etc.); 
Isabel Alonso (portaveu principal de DMD Cat); Marta Heras (gestió del web, Facebook, 
Instagram, comunicats interns, enviaments de notes de premsa, etc.); Elisenda 
Guardino (Twitter); Stanley Elis (traduccions a l’ànglès)  a banda de moltes altres 
persones voluntàries que col·laboren amb atenció als mitjans quan és necessari, 
especialment des dels diferents punts d’informació locals, atenent la premsa del seu 
territori, com s’ha pogut veure als apartats corresponents d’aquesta la memòria.   
 

Presència als mitjans de comunicació  
 
A continuació es detallen alguns dels articles  de premsa, de les entrevistes de ràdio, 
programes de TV, etc., en els quals hi ha declaracions d’alguna o vàries persones de 
DMD Cat i/o es menciona l’Associació. L’any 2019 ha continuat l’augment de la 
presència de DMD-Cat als mitjans de comunicació, que s’havia iniciat als anys anteriors. 
La visita d’Àngel Hernández al Parlament de Catalunya i el testimoni del veí de Malgrat 
Antoni Monguilod van ser les ocasions en què es va reforçar la presència del tema de la 
mort digna als mitjans.  
 
GENER:  

13/01/2019.- El Periódico. Eutanasia, política y libertad individual 

15/01/2019.- Lleida TV. Inauguració de l'exposició "La mort, digna i il·lustrada" 

FEBRER:  

11/02/2019: TVE-Catalunya: Programa Ara i aquí: Hem de tenir dret a decidir? 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ara-i-aqui/ara-aqui-eutanasia-hem-tenir-dret-
decidir/4993140/ 

14/02/2019: TVE. Canal 24 hores. Participació d’Isabel Alonso des de Sant Cugat 

21/02/2019.- Revista La Nostra Veu nº 71. Entrevista a la Teresa Muñoz, voluntària de DMD-
CAT. 

https://www.elperiodico.com/es/the-conversation/20190113/eutanasia-politica-y-libertad-individual-7243656
https://www.youtube.com/watch?v=zjjMDPkZWOQ&feature=youtu.be
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ara-i-aqui/ara-aqui-eutanasia-hem-tenir-dret-decidir/4993140/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ara-i-aqui/ara-aqui-eutanasia-hem-tenir-dret-decidir/4993140/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ccoo.cat%2Frevistes%2Flanostraveu%2FLNV71.pdf&amp;data=02%7C01%7C%7C2d18e1d982c045ed714908d69839506a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636863769256772827&amp;sdata=guCL%2FN6%2F7M8xHF7Z6Hyoi7eUm88AbA63UgMl%2F11dJHs%3D&amp;reserved=0
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21/02/2019.- elCugatenc. Una obra de teatre en defensa del dret a morir dignament 

24/02/2019: El Punt avui. Concentració en suport a Àngel Hernández. 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1745376-eutanasia-ara-si.html 

26/02/2019. - Lleida TV. La mort, digna i il·lustrada, Concepció Canut.  

MARÇ: . 

25/03/2019.- Igualquejo.tv. A casa de Ariadna Bañeres parlem del voluntariat amb la gent jove, 
tot escoltant com toca la Viola i després del consell de Coaching Lleida, des de la Biblioteca de 
l’IEI compartim la tertúlia sobre “la eutanàsia” amb: Dr Joan Viñas, Oriol Verdú, Dolors Morera i 
Josep Subirà. 

28/03/2019.- Onda Cero. Marcos Ariel Hourmann: "Cuando se llega a un punto de no poder 
hacer nada, el sufrimiento es innecesario" 

ABRIL: 

02/04/2019.-FiraGran. Teresa Muñoz: “Morir dignamente es hacerlo sin sufrimiento y 
respetando los propios valores y decisiones” 

05/04/2019 RAC1 https://www.rac1.cat/info-rac1/20190405/461472297684/isabel-alonso-

dret-a-morir-dignament-eutanasia-llei-congres-legalitzacio.html  

06/04/2019 Catalunya Ràdio. El suplement. Entrevista amb Isabel Alonso, presidenta 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/isabel-alonso-hi-ha-actuacions-

justificades-per-salvar-una-vida-pero-no-per-allargar-lagonia/audio/1035693/ 

20/04/2019 Ràdio 4. Mon possible: Isabel Alonso, Gloria Cantarell, Jesús Blasco, Carme 

Baraona https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-eutanasia-suicidi-

assistit/5151443/ 

20/04/2019.- RTVE. Món possible. Eutanàsia i suïcidi assistit29/04/2019. Sant Cugat. 
Connectats. Entrevista a Maria Benítez, voluntària de DMD-CAT. 

24/04/2019.- Betevé. El matí de Barcelona. La regulació de l'eutanàsia. Una qüestió urgent?, 
amb la participación de la Isabel Alonso, presidenta de DMD-CAT.  

29/04/2019. Sant Cugat. Connectats. Entrevista a Maria Benítez, voluntària de DMD-CAT 

https://elcugatenc.cat/cultura/una-obra-teatre-defensa-del-dret-morir-dignament?fbclid=IwAR2aZ0T_exoVfUHLiRAHgzVEJpjet_43xG_qpbkho8AERYCcP00dMSODQF0
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1745376-eutanasia-ara-si.html
https://youtu.be/tdoEj1xaTqI
http://igualquejo.tv/programes/249-ariadna-baneres-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/249-ariadna-baneres-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/249-ariadna-baneres-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/249-ariadna-baneres-i-tertulia-a-liei/
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/marcos-ariel-hourmann-cuando-llega-un-punto-no-poder-hacer-nada-sufrimiento-innecesario_201903265c9a5b2d0cf2c94420dce5d2.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/marcos-ariel-hourmann-cuando-llega-un-punto-no-poder-hacer-nada-sufrimiento-innecesario_201903265c9a5b2d0cf2c94420dce5d2.html
https://firagran.com/es/teresa-munoz-morir-dignamente-es-hacerlo-sufrimiento-y-respetando-los-propios-valores-y-decisiones/
https://firagran.com/es/teresa-munoz-morir-dignamente-es-hacerlo-sufrimiento-y-respetando-los-propios-valores-y-decisiones/
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190405/461472297684/isabel-alonso-dret-a-morir-dignament-eutanasia-llei-congres-legalitzacio.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190405/461472297684/isabel-alonso-dret-a-morir-dignament-eutanasia-llei-congres-legalitzacio.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/isabel-alonso-hi-ha-actuacions-justificades-per-salvar-una-vida-pero-no-per-allargar-lagonia/audio/1035693/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/isabel-alonso-hi-ha-actuacions-justificades-per-salvar-una-vida-pero-no-per-allargar-lagonia/audio/1035693/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-eutanasia-suicidi-assistit/5151443/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-eutanasia-suicidi-assistit/5151443/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/mon-possible-eutanasia-suicidi-assistit/5151443/
https://youtu.be/GjaHjjodfLA
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/24-abril-2019/
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/24-abril-2019/
https://youtu.be/GjaHjjodfLA
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MAIG: 

21/06/2019.- Ràdio 4. De boca a orella. Entrevista amb Isabel Alonso, presidenta de DMD 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-dimarts-21-maig-2019-
2a-hora/5230707/ 

22/05/2019.- La Vanguardia. Derecho a morir confía en las elecciones para despenalizar la 
eutanasia 

JUNY:  

19/06/2019: Ángel Hernández al Parlament de Catalunya 

https://www.elmon.cat/vida/angel-hernandez-l-home-que-va-ajudar-a-morir-la-dona-
malalta-elogia-el-parlament_1935751102.html 

https://www.aldia.cat/gent/noticia-angel-hernandez-diu-confia-espanya-legisli-leutanasia-
jornada-parlament-20190619184812.html 

https://www.ara.cat/societat/associacio-Dret-Morir-Dignament-
legislatura_0_2255174640.html 

20/06/2019: La Vanguardia. Ángel Hernández en Barcelona. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190620/463002734780/angel-hernandez-ayuda-
muerte-mujer-testimonio-leyes.html 

25/06/2019.- Noticies en xarxa. Llei de l'eutanàsia. Aquesta legislatura, sí. Entrevista a Isabel 
Alonso.  

28/06/2019.- Ràdio 4 al matí. https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-
radio-4-entrevista-isabel-alonso/5304573/ 

JULIOL:  

02/07/2019: TV3 Telenotícies: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/antoni-
monguilod-reclama-el-dret-a-morir-dignament/video/5881662/ 

03/07/2019.- Els matins de TV3. El dret a morir dignament. Entrevista a Isabel Alonso.  

08/07/2019: Ràdio Palafolls http://www.radiopalafolls.cat/2019/07/08/lassociacio-dret-a-
morir-dignament-de-catalunya-ofereix-ajuda-al-vei-de-malgrat-afectat-de-parkinson/ 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-dimarts-21-maig-2019-2a-hora/5230707/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-dimarts-21-maig-2019-2a-hora/5230707/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190522/462411680519/derecho-a-morir-confia-en-las-elecciones-para-despenalizar-la-eutanasia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190522/462411680519/derecho-a-morir-confia-en-las-elecciones-para-despenalizar-la-eutanasia.html
https://www.elmon.cat/vida/angel-hernandez-l-home-que-va-ajudar-a-morir-la-dona-malalta-elogia-el-parlament_1935751102.html
https://www.elmon.cat/vida/angel-hernandez-l-home-que-va-ajudar-a-morir-la-dona-malalta-elogia-el-parlament_1935751102.html
https://www.aldia.cat/gent/noticia-angel-hernandez-diu-confia-espanya-legisli-leutanasia-jornada-parlament-20190619184812.html
https://www.aldia.cat/gent/noticia-angel-hernandez-diu-confia-espanya-legisli-leutanasia-jornada-parlament-20190619184812.html
https://www.ara.cat/societat/associacio-Dret-Morir-Dignament-legislatura_0_2255174640.html
https://www.ara.cat/societat/associacio-Dret-Morir-Dignament-legislatura_0_2255174640.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190620/463002734780/angel-hernandez-ayuda-muerte-mujer-testimonio-leyes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190620/463002734780/angel-hernandez-ayuda-muerte-mujer-testimonio-leyes.html
http://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/llei-de-leutanasia-aquesta-legislatura-si
http://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/llei-de-leutanasia-aquesta-legislatura-si
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevista-isabel-alonso/5304573/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevista-isabel-alonso/5304573/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/antoni-monguilod-reclama-el-dret-a-morir-dignament/video/5881662/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/antoni-monguilod-reclama-el-dret-a-morir-dignament/video/5881662/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-dret-a-morir-dignament/video/5881846/
http://www.radiopalafolls.cat/2019/07/08/lassociacio-dret-a-morir-dignament-de-catalunya-ofereix-ajuda-al-vei-de-malgrat-afectat-de-parkinson/
http://www.radiopalafolls.cat/2019/07/08/lassociacio-dret-a-morir-dignament-de-catalunya-ofereix-ajuda-al-vei-de-malgrat-afectat-de-parkinson/
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12/06/2019: De boca a orella. Carme Baraona. https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-
a-orella/boca-orella-divendres-12-juliol-2019-1a-hora/5335586/ 

24/07/2019.- El Comercio. La presidenta de Derecho a Morir Dignamente en Cataluña analizó 
el papel de las instituciones para despenalizar la eutanasia. 

SETEMBRE:  

7/09/2019: Diario Público. Entrevista a Isabel Alonso 

https://www.facebook.com/diario.publico/posts/10156537621456846/ 

26/09/2019.- Xarxanet. Isabel Alonso: "Els avenços tecnològics han de servir per allargar vides 
dignes, no agonies" 

30/09/2019.- Igualquejo.tv. Anem a la Universitat de Lleida per conèixer d’aprop el programa 
d’inclusió UdLxTothom amb Margarida Serveto, i després del consell de l’Institut ILO 
Oftalmologia, des de la Biblioteca d’IEI compartim la tertúlia “El maltractament a malalts” amb: 
Mariaina Cerdà, Roser Sala, Carmen Guerrero i Concepció Canut. (A partir del minut 15') 

 

OCTUBRE:  

9/10/2020: https://www.ccma.cat/324/mor-antoni-monguilod-simbol-de-la-lluita-per-una-
mort-digna-a-catalunya/noticia/2953970/ 

21/10/2019.- TVGirona.- Entrevista Cristina Vallés. Coordinadora de DMD-CAT Grup Girona 

24/10/2019.- Valls.Radiociutat. Batecs al vent: Associació Dret a Morir Dignament (DMD) 

31/10/2019.- Bentrobats. Com encarem la mort? 

NOVEMBRE:  

28/11/2019.- VeuAnoia.cat.-La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia del Campus Igualada-UdL 
forma l’estudiantat en el dret a morir dignament 

25/11/2019.- TV.CostaBrava. L'Entrevista. Defensa del dret a morir dignament. Entrevista amb 
Miquel Verdaguer, voluntari de DMD. 

 

Web i xarxes socials  

https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-divendres-12-juliol-2019-1a-hora/5335586/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-divendres-12-juliol-2019-1a-hora/5335586/
https://www.elcomercio.es/gijon/ayuntamientos-pueden-desmitificar-20190724000635-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/ayuntamientos-pueden-desmitificar-20190724000635-ntvo.html
https://www.facebook.com/diario.publico/posts/10156537621456846/
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/isabel-alonso-els-avencos-tecnologics-han-de-servir-allargar-vides-dignes-no?fbclid=IwAR0cjoM-30fy-62QpLATZtNn2j9dUTTlNE3IWw5tt96NFQHQHYzlp9JPEcI
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/isabel-alonso-els-avencos-tecnologics-han-de-servir-allargar-vides-dignes-no?fbclid=IwAR0cjoM-30fy-62QpLATZtNn2j9dUTTlNE3IWw5tt96NFQHQHYzlp9JPEcI
http://igualquejo.tv/programes/261-udlxtothom-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/261-udlxtothom-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/261-udlxtothom-i-tertulia-a-liei/
http://igualquejo.tv/programes/261-udlxtothom-i-tertulia-a-liei/
https://www.ccma.cat/324/mor-antoni-monguilod-simbol-de-la-lluita-per-una-mort-digna-a-catalunya/noticia/2953970/
https://www.ccma.cat/324/mor-antoni-monguilod-simbol-de-la-lluita-per-una-mort-digna-a-catalunya/noticia/2953970/
https://youtu.be/RYZeK1tilh0
https://valls.radiociutat.com/2019/10/24/batecs-al-vent-associacio-dret-a-morir-dignament-dmd/
http://etv.alacarta.cat/ben-trobats/tall/com-encarem-la-mort
http://veuanoia.cat/la-facultat-dinfermeria-i-fisioterapia-del-campus-igualada-udl-forma-lestudiantat-en-el-dret-a-morir-dignament/
http://veuanoia.cat/la-facultat-dinfermeria-i-fisioterapia-del-campus-igualada-udl-forma-lestudiantat-en-el-dret-a-morir-dignament/
https://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/lentrevista/lentrevista---defensa-del-dret-a-morir-dignament
https://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/lentrevista/lentrevista---defensa-del-dret-a-morir-dignament
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La  pàgina  web  www.eutanasia.cat,  en  català,  castellà i algunes de les seves parts en 
anglès, que hem incorporat aquest 2019,  conté  molta informació i  la seva 
actualització és  constant. Destaquem la  possibilitat  de  donar-se  d’alta  com  a  
persona associada mitjançant el formulari en línea; el calendari de xerrades i 
conferències i el fet que el web compleix les pautes d’accessibilitat (doble AA).  

DMD  Cat  és  present  a  les  xarxes  socials. Hem continuant ampliant el nombre dels 
nostres seguidors, especialment a Facebook i Twitter:  Facebook  (840 seguidors; l’any 
passat érem 201);  Instagram (210 seguidors); Twitter  (534 seguidors, mentre que 
l’any 2018 vam acabar amb 62);  Youtube  (41 subscriptors). Destaquem  que  el  canal  
Youtube  de  DMD-Cat-Incidència política,  si bé té pocs subscriptors, té un alt valor com 
a arxiu audiovisual. Conté vídeos, la majoria d’ells són la gravació completa de 
jornades, xerrades i debats; també hi ha la versió subtitulada en anglès dels vídeos 
‘Libres hasta el final’ i ‘El último acto libre de José Antonio’ (Arrabal), a més dels que 
ens han fet arribar eurodiputats i alcaldes per a les diverses jornades de ciutats 
europees. 

Comunicació interna La  via  principal  de  comunicació  interna  amb  les  
persones  associades  és  el  correu electrònic. L’enviament de missatges mensuals amb 
les activitats que realitzem i d’altres amb informacions i convocatòries diverses es  
produeix  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 tots els comunicats. Però durant el 2019 hem 
continuat enviant a aquestes persones, per correu postal, un resum mensual i  aquells 
comunicats normatius que fan referència a la convocatòria d’assemblea general o 
altres similars.  

Revista DMD Federal  

L’any 2019  s’ha  continuat la col·laboració amb el comitè de redacció de la revista DMD 
Federal, publicant diversos articles referents a la feina de DMD-Cat.  Cal destacar que 
les portades dels números de la revista corresponents a l’any 2019 han continuat 
reproduint il·lustracions del projecte impulsat per DMD-Cat “La mort, digna i 
il.lustrada”.  

Recull de premsa  

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 
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voluntariat i col·laboradors. Eventualment  es  proposen  alguns  d’aquests  articles  per  
a  sessions  de  debat  i per a la formació permanent del voluntariat en una sessió anual, 
ja recollida al punt de voluntariat d’aquesta memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Memòria 2019 

DMD-Catalunya 

 

 
  

92 
 

12) Biblioteca de DMD-CAT 

Coordinació: Núria Sansano Fabra  i Eulàlia Castany Jarque 

Aquest any la nostra biblioteca ha seguit incrementat el nombre de llibres,  actualment 

compta amb 450 exemplars. Tenint en compte  que és una biblioteca privada, 

especialitzada i sense gaire recursos valorem molt positivament aquest creixement que 

és possible gràcies a les donacions de les persones associades i al pressupost que s'hi 

destina. 

Les sòcies i el socis de DMD poden fer  la cerca d'un determinat llibre o tema consultant 

les dues llistes que estan a la seva disposició al calaix de préstec. La primera ordenada 

per autoria i la segona pel títol de l'obra. 

Us deixem amb alguns suggeriments que encara que no són novetats pensem que són  

obres recomanables i sempre actuals: 

 

Darrera les Palmeres de Laura Palmes. Basat en la relació de l'autora amb Ramon 

Sampedro.  Aquest llibre està descatalogat  i l'hem recuperat gràcies una sòcia de DMD. 

 

La bona mort    Vicenç Villatoro.  Dedicat a la mort de la seva mare 

 

Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols. Un llibre íntim, un relat proper 

sobre el dol. 

 

Gratitud , de Oliver Sacks . Un resum de la vida del gran neuròleg i escriptor, en 

l'aventura de viure bé i morir bé, i en la possibilitat d'acomiadar-se amb la paraula: 

gràcies. 

 

Llibre d'absències. Miquel Martí Pol . Poemari imprescindible 

 

Cap a finals d’any, s’han comprat els llibres que es faran servir al club de lectura “Les 

escriptores i la mort” iniciat al mes de desembre a Pròleg, la llibreria de les dones. A més 

de llibres a la biblioteca s'hi pot trobar també altre material audiovisual: CDs, pel·lícules, 

i alguna gravació d'actes públics on DMD ha estat present. 

 

 



 
Memòria 2019 

DMD-Catalunya 

 

 
  

93 
 

13) Administració i finances: Balanç econòmic 

Balanç econòmic –Estat de comptes exercici 2019 

Coordinació: Marta Heras Pérez i Ignasi Ripoll Llorens 

Resum econòmic de l’any 2019 

L’any 2018, vam tenir una despesa de 4.400  euros superior als ingressos. Això ens va 

fer plantejar, al començar el 2019, crear un romanent per, en cas necessari, fer front a 

tres mesos de funcionament de l’Associació. Aquesta quantitat la vam xifrar en 15.000 

euros, dels quals teníem a caixa uns 5.000 € al començar l’any. Vam decidir que els 

altres 10.000 € els aportaríem els anys 2019 i 2020 a raó de 5.000 € cada any. 

L’any 2019 ens el vam plantejar com un any d’ajustos per arribar a complir l’objectiu 

anterior. Conseqüència d’aquests ajustos, sumat a un augment dels ingressos previstos 

provinents de donacions i noves associades, hem completat sobrerament en un any el 

romanent que havíem previst completar en dos anys, començant aquest 2020 amb un 

saldo de 18.101,38 €. Això ens fa encarar l’any amb la tranquil·litat de poder 

augmentar una mica la despesa sense perill. 

Novetats de l’any 2019: 

- Hem canviat de gestoria 

- Hem negociat una reducció de despeses bancàries 

- Hem canviat de companyia de telèfon 

Aquests tres canvis suposaran un estalvi, respecte a l’any 2018, d’uns 2.000 € tot i la 

contractació d’una nova línia de telèfon mòbil. 

-  Hem obert un compte a la Caixa d’Enginyers per les seves millors condicions 

econòmiques, però posteriorment l’hem tancat per la dificultat del cobrament de les 

remeses de rebuts. 

- Hem rebut 13.933,12 euros de subvencions (1.933,12 de l’Ajuntament de Lleida i 

12.000 del de Barcelona). 
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- Hem facturat 1.200 € per cursos que ha fet la Isabel Alonso a la Diputació de 

Barcelona. Altres 600 euros, corresponents a aquestes activitats formatives han quedat 

pendents pel cobrament a principis de 2020.  

Contractes de l’Associació amb empreses proveïdores de serveis: 

-  Hospital de St. Pau (Lloguer) 

-  Orange (telèfon) 

-  Caixabank (serveis bancaris) 

-  SIS-FARMA (gestoria) 

-  Arç (Assegurances) 

-  Coal Gestió (neteja) 

-  Endesa (llum) 

 

Estem afiliats a:  

-  World Federation of Right to Die Societies  

-  Right to die Europe 

-  FedeCat 

-  Federació Catalana del Voluntariat (Lleida i Girona) 

-  Fesalut (Lleida) 

 

Despeses de personal 

Tenim una persona contractada per feines administratives i ocasionalment paguem els 

serveis d’una altra persona pel muntatge i desmuntatge de les exposicions. Si bé les 

despeses de muntatge i desmuntatge de l’exposició queden cobertes per una de les 

subvencions que, amb aquest objectiu demanem a l’Ajuntament de Barcelona. També 
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ocasionalment requerim els serveis de l’empresa Nou Xip per manteniments 

informàtics. 

Novetats per aquest 2020 

- Hem negociat una petita reducció en les pòlisses d’assegurances (sense rebaixar les 

cobertures). 

- Hem augmentat el pressupost dels grups locals. 

- Hem ampliat la quota federal de 8.300 a 9.500, per atendre el cost real de les revistes 

(5.500) i fer la nostra aportació al funcionament de l’AFDMD. 

- Hem pressupostat 1.000 € per aïllament acústic entre les dues sales de reunions. 

 

Previsió d’ingressos i despeses 2020 
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Exercici 2018 2019 Previsió 2020

INGRESSOS 

Subvencions 16000 13933,12 14500

Barcelona 13500 12000 12000

Sant Cugat 500 0 500

Lleida 2000 1933,12 2000

Quotes 69161 77445 83925

Donacions 1910,42 2590 2600

Conferències i xerrades 1126,2 2790,53 1400

Altres 1936,6 1976

Total 90134,22 98734,65 102425

DESPESES

Oficina 9897,95 9745,66 9670

Lloguer 7417,98 7545,27 7700

Llum 405,49 336,99 350

Telèfon 1162,43 951,35 700

Neteja 732,05 732,05 740

Portería 180 180 180

Manteniment 148,1 194,08 400

Domini Web 76,71 76,71 100

Informàtic 71,39 117,37 300

Material 5518,43 2422,86 3800

Mobles 1511,28 0 0

Llibres/DVD (Biblioteca) 396,7 196,73 300

Oficina 3610,45 2226,13 3500

Serveis 3979,93 4446,04 5568

Correus 739,38 930,57 1000

Bancaris 1040,21 869,08 725

Assegurances 894,29 917,04 843

Impremta 1306,05 2942,58 3000

Gestió 1966,25 2153,8 1743

Administrativa 1966,25 2153,8 1743

Quota Federal 4000 8300 9500

World Federation of Right 500 500 500

Right to die Europe 400 400 400

Revistes 4000

Recursos humans. Sous 26318,51 32177,39 31482

Nòmina 17242,29 19178,72 18382

Seguretat social 6694,16 8958,78 9000

IRPF 1228,93 2616,93 2700

Recursos humans externs 1153,13 1422,96 1400

Afiliacions (FedeCat) 556,4 675,23 700

Grups locals 12206,12 10703,01 12500

Girona 6147,61 5637,32

Lleida 4785,87 4086,7

Tarragona 0,00 € 105,40 €

Sant Cugat 408,95 6,4

Sant Andreu 278,66 € 0

Sitges 137,01 € 52,02 €

Vilanova/Sant Pere de Ribes 14,99 € 40,00 €

Sabadell 17,63 € 216,2

Barcelona-Clot 415,40 € 558,97

Valls 

Viatges 1741,3 2429,05 3000

Desplaçaments 2413,42 1847,66 2000

Dietes 1138,35 639,65 1000

Formació voluntariat 37,25

Activitats i projectes 16566,27 7102,21 9000

Pendents de pagament 2020 2500

Romanent provisió de fons

Quotes retornades 3150 2693 3000

Altres despeses/Imprevistos 0 148,22 1000

Total 94501,03 87828,34 97763  


