Lourdes Aramburu Otazu
Barcelona
Esta ley sirve para la vida y la muerte.
Me emociona profundamente. Siento alegría, alivio y amor.
Gracias!
* * *
Maria Benítez Sánchez
Sabadell
Avui és un dia molt i molt important!
Recordant a tots i a totes que han quedat pel camí... Noms coneguts i moltes persones
anònimes que han tingut de marxar clandestinament.
Lluitant per arribar a aquesta fita. Som privilegiats els que avui estem presents en la
nostra associació, perquè celebrem la festa, però recordem el què va donar sortida a
aquesta cursa: Una carta en un diari.
Aquí rau la veritable força, el poder de no defallir i lluitar per l’objectiu, aprofitant els
recursos i la disposició dels polítics, tocar el timbre a on cal... parlar amb qui pugui
ajudar a aconseguir l’objectiu.
Mantenir una associació i la seva estructura etc.
Quin orgull pertànyer a DMD i gràcies mil a Miquel Angel Lerma, per aquella carta que
va escriure que va despertar consciències.
* * *
Annie Bordez
Sitges
Un dia para recordar y para que las caras más visibles interpreten: le travail c’est la
liberté, en pasado, presente y futuro.
* * *

Concepció Canut Farré
Lleida
Quan em vaig incorporar com a voluntària a DMD al grup local de Lleida sentia la
necessitat de fer alguna cosa per a ajudar les persones a prendre consciència de la
realitat de la fi de vida.
Recordo que en acabar una de les primeres xerrades, s'atansà una de les assistents a
regraciar-me per la informació que els havia aportat: drets del malalt, DVA..., estava
emocionada. Era en un poblet de la nostra província.
Avui, personalment em sento cofoia, d'haver pogut aportar un granet de sorra a la
causa de Lliures fins els final. I egoistament parlant, també valoro el dret adquirit, per
si un dia necessito/vull fer-ne ús.
* * *
Marga Casellas Puigdevall
La Seu d'Urgell
Ho hem aconseguit, però com s'ha fet esperar, a veure si s'aplica ben aviat.
* * *

Maria Lluïsa Fabra i Sales
Barcelona
un gran fossar que hem anat excavant durant molts anys i que finalment es torna
acollidor, quasi maternal.
* * *
Consol Farràs i Grau
Sant Cugat del Vallès
Veig alegria, molta alegria i també una mica d’incredulitat encara, per la costum de
perseguir un anhel des de fa molts anys.
Penso en la nostra associació, en el treball perseverant i el poder de les persones que
s’han organitzat i han col·laborat al voltant d’una idea comú.

Recordo la lluita de les persones que han compartit públicament la seva decisió i que
han sigut referent un social de llibertat.
Salvador Pániker quinze anys enrere deia: Ha arribat l’hora que les lleis s’actualitzin i
es concedeixi a l’ésser humà la plena possessió del seu destí.
Ha sigut ara, en aquest març de 2021
Gràcies a tothom!

* * *

Margarida Fondevila Prat
El Port de la Selva
Em pensava que no arribaria aquest dia!
Gràcies DMD per la vostra gran feina!
* * *
Roc Fuentes
Barcelona
Hola Presidenta.
Molt content. Gràcies per tot.
Una abraçada
* * *

Montse Gifra i Oristrell
Sant Cugat del Vallès
Després d’anys i de molts esforços, ho hem aconseguit. Tenim l’eutanàsia a tot l’Estat
Espanyol.
Crec què això ajudarà a les persones que en vulguin fer us.
Quan es pugui ho hem de celebrar
* * *

Nani Hidalgo Villarroya
Barcelona
Alegria, llàgrimes, d'emoció profunda. Això m'ha produït sentir a Maria Luisa Carcedo i
veure i sentir la gran ovació final que jo compartia des de casa mentre anava plorant.
Recordava a qui ha posat les pedres per al camí que hem anat fent. Em ve al cap el
Jose Antonio Arrabal, hauré passat centenars de cops el seu vídeo en xerrades i tallers
als instituts i sempre se'm posava la pell de gallina davant de la seva dignitat i fortalesa
per a fer pública la seva mort voluntària en solitud. Afegeixo una imatge que tinc feta
amb aquestes i aquests valents a qui devem tant.

* * *

Aurora Jorquera Hernández
Barcelona
Enhorabuena a todos y todas. Lo habéis conseguido y hemos ganado un nuevo
derecho que se cumple después de 20 años del inicio de la reclamación.
Gracias a tod@s los que estáis en la brecha por vuestro esfuerzo y dedicación. Muchos
abrazos a tod@s. Saludos a todos los que llegaron cuando yo me fui y aplausos por su
colaboración.
* * *

Francisco Lapuerta Amigo
Agradecer todos los esfuerzos realizados por la asociación, y de manera muy especial a
Isabel Alonso y a Nani Hidalgo, que tanto han hecho por informar, concienciar y ayudar
a crear una opinión pública favorable al derecho a morir dignamente. Gracias de
corazón.
* * *
Anastasio López Beiztegui
Barcelona
Paso a paso se va avanzando.
Está la Ley, aunque como pasa siempre el Reglamento lo ponen enrevesado,
lento y complejo; Es lo que hay.,
Hay que seguir. Felicidades por el trabajo.
* * *
Sofia Malagón Gutiérrez
Barcelona
A todos en DMD:
Tarde y seguramente imperfecta, pero tenemos Ley de Eutanasia!
Es para estar contentos, ha costado mucho conquistar este derecho y habrá que
defenderlo y cuidarlo. Tenerlo a disposicion de quien lo solicite, aumenta nuestra
humanidad porque reafirma nuestra libertad y autonomia.
y porque esencialmete se ahorrará sufrimiento, mucho sufrimiento.
Es seguro que sin DMD , una ley de eutanasia hubiera tardado mucho más en llegar.
Por eso digo GRACIAS a tod@s, los que están y los que ya no están . Imagino una
Fiesta de celebración con Salvador, Ramón, Montes, Isabel, Gloria, Xavier, Teresa, etc,
etc y todos bailando!!!
Un apapacho* para tod@s
*La definición de la RAE la anulé yo

* * *

Núria Martí Ferrer
germana d’Anna Maria Martí Ferrer
Barcelona
Per fi ! El vostre treball té un final i la meva germana estaria orgullosa.
* * *

Francisca Mas Busquets
Manacor
Moltes gràcies a vosaltres.
* * *

Blanca Mir Vizcarra
Barcelona
Un brindis per a tots aquells que amb la seva lluita des del llit ens van encoratjar a
seguir lluitant fins aconseguir ser lliures fins al final.
Gràcies a tots i salut.
* * *

Carolina Mirapeix Martínez
Barcelona
Efectivament, ahir va ser un gran dia. Millor dit: l’inici d’una nova etapa per a la
llibertat i la dignitat. Ha costat moltíssim, però ha arribat.
En contra de les barbaritats que es van haver d’escoltar ahir: aquesta Llei reconeix un
Dret, no imposa cap obligació d’acollir-se.
* * *

Josep Mitjana Berdié
Lleida
Satisfacció
Pum..pum... Aquest soroll es el que s’ha sentit aquest mig dia al nostre menjador, que
és el vostre. No són tirs sinó una ampolla de beberola que porta gas i, que anima
l’esperit.
Ja fa molts anys que estic compromès en apretar la llei de la Eutanàsia fins al final. El
meu compromís venia bàsicament potenciat per la Concepció que em va ficar en
aquesta bonica feina del voluntariat. Aquest voluntariat i especialment en el que jo
m’he trobat, es un de treball (sense cobrar) que no podia imaginar mai les seves
dimensions tant en quantitat com en qualitat. Es poden trobar persones tan
meravelloses que treballen intensament i responsablement sense demanar res a
canvi? Aquestes persones les he descobert en l’associació Dret a Morir Dignament. No
solament a Barcelona sinó en tot el conjunt d’Europa. Fa pocs dies vaig escoltar
membres del grup d’Aragó, amb motiu d’un cicle de cine fòrum, que deu n’hi do del
nivell que varen presentar duran les seves intervencions.
A partir d’avui comença una nova etapa en la que cada vegada més se defensarà la
dignitat i la llibertat personal, en front de grups potents en els medis de comunicació i
econòmics que tenen por a perdre les seves ancestrals prebendes.
* * *

Dolors Morera Roset
Lleida
Assolir drets, no ha estat planer ni ràpid. Cada un a comportat una millora social i
guany en les llibertats individuals. Avui assolint el dret a la llibertat fins al final.
Gràcies a tots els que amb la vostra constància ho heu, ho hem fet possible.
* * *
Núria Quadrada Damont
Mataró
Moltes felicitats a totes i a tots vosaltres per no defallir en 4 dècades...us admiro molt.
Gràcies per aquest curset i pràctiques que vaig fer a DMD. No ho oblidaré mai.

La vida ens ha canviat últimament. Però seguiré en contacte sempre.
Molts records.
I abraçades grans quan us veuré.
* * *

Lourdes Raja Montserrat
Sant Pere de Ribas
Si veritablement voleu comprendre l’esperit de la mort, obriu el vostre cor de bat a bat
a la realitat de la vida. Perquè la vida i la mort son una sola cosa, com ho son la platja i
el mar.
* * *
Antonina Rodrigo García
Barcelona
Gracias y felicidades
* * *
Juan José Royo Cabanes
La Sènia
La llei de l’eutanàsia i la tortosina Aurora Bau, defensora del dret a morir dignament.
Text de Gustau Moreno
Avui que el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de l’Eutanàsia, he pensat en la
tortosina Aurora Bau Blasi, a qui vaig conèixer fa uns 20 anys com a membre de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i de l’entitat Amics dels Castells i del Nucli Antic
de Tortosa. Neboda del polític tradicionalista Joaquim Bau, Aurora va ser fundadora i
presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. De fet, va dedicar
més de 20 anys de la seua vida a defensar l’eutanàsia, i considerava que ajudar a morir
persones que així ho desitgen, si pateixen una malaltia irreversible, “no és matar”. Així,
va mantenir una estreta relació amb Ramón Sampedro, i va ajudar el cineasta
Alejandro Amenábar a filmar la pel·lícula Mar Adentro.
Aurora Bau Blasi, que llavors era vocal de l’Associació Dret a Morir Dignament, va
haver de testificar davant un jutge de Barcelona que va investigar l’origen del vídeo en

el qual es va gravar la mort de Sampedro, sobre el tetraplègic gallec que va morir
després d’ingerir un got amb cianur, un cop que la justícia va denegar-li la seua
sol·licitud d’eutanàsia. Bau va declarar davant del jutge que la seua associació va rebre
per correu i de forma anònima el vídeo, en el qual apareixia Sampedro bevent amb
una canya un got que contenia el cianur.
Bau va morir l’any 2015 als 77 anys d’edat, després d’una intervenció quirúrgica. Havia
nascut el 1937, en plena Guerra Civil, al xalet que la família Bau tenia al Port. El 2008
va adherir-se a la campanya ciutadana per aconseguir la retirada del monument
franquista de Tortosa, així com de la resta de simbologia feixista, i pel canvi de nom del
barri 13 de Gener i de la plaça i de l’institut que encara portaven el nom del seu oncle.
Sempre era un plaer coincidir amb ella i xerrar una estona, de qualsevol tema, però
sobretot de territori i de patrimoni. Encara recordo un viatge que vam fer junts, en
tren, des de Barcelona. Segur que avui Aurora estaria satisfeta de veure que la seua
lluita permetrà moltes persones viure i morir d’una manera més digna.
* * *

Dina Sagasti Barrau
Barcelona
També durant 3 o 4 anys vaig ser voluntària encara tinc alguns coneguts dels voluntaris
actuals com la Teresa. Moltes felicitats per haver-ho aconseguit.
Salutacions
* * *

Paqui Sánchez Macarro
José Luis Rodríguez Morin
Barcelona
Estimat equip de DMD, especialment Isabel, persona que conec, qui ens va parlar
d'aquesta magnífica associació i gràcies ella ens van fer socis. Moltes felicitats ,
enhorabona i molta alegria per aquest resultat que heu aconseguit després de molts
anys de bona feina. Orgullosos/as heu d'estar i estem tots amb vosaltres. És una
magnífica notícia.
Una abraçada i a disfrutar!
* * *

Maria Sentís Serra
Valldoreix – Sant Cugat del Vallès

Junta Directiva,
Agraint el vostra treball, amb la satisfacció de haver aconseguit la aprovació del dret a
morir dignament amb poder aplicar la Eutanàsia que tant esperàvem.
* * *

Joan Ma Tortras Moncús
Vilanova i la Geltrú
Per fi s’ha aconseguit! Agraït a tots els que han lluitat per aconseguir-ho!
* * *

Ma Rosa Tosas Rimbau
Sant Just Desvern
Estic contenta i esperançada. Viure serà més fàcil. Felicitats!
* * *
Marcela Vélez
Es una ley justa que abre una Puerta hacia la libertad cuando la existència aquí ya no
tiene sentido
* * *

