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Presentació 
  

2020 ha sigut un any marcat per la pandèmia. I això s’ha fet palès, molt especialment a partir 

de la proclamació de l’estat d’alarma, a les nostres vides, als processos de mort viscuts en 

situació de solitud absoluta, especialment el primers mesos, i també a la vida de la nostra 

associació. Després d’uns mesos de gener i febrer amb un volum d’activitat similar al dels 

anys anteriors incloent-hi una activitat importantíssima a la Sala Ernest Lluch del Congreso, 

que vam organitzar conjuntament amb la Fundació Pasqual Maragall i l’Associació de 

Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona, la cancel·lació d’activitats a partir de de 

l’estat d’alarma ens va fer entrar en un any estrany i complicat amb el tancament físic de la 

nostra oficina i el pas obligat a una activitat de tipus telemàtic. Però hem d’assenyalar que 

ens hi vàrem adaptar aviat , la qual cosa ens va permetre continuar estant al costat de les 

persones associades que ens necessitaven i ens demanaven informació.  

La pandèmia ha obligat a la societat a trencar el tabú de la mort, però, a la vegada, el 

tractament que n’han fet els mitjans de comunicació ha deixat fora, amb massa freqüència, 

referències als drets dels pacients, especialment el dret a l’autonomia en la presa de 

decisions, i més especialment encara quan es tractava de les persones grans. Així, s’ha 

plantejat el tema com si tothom tinguéssim el mateix tipus d’apropament a la nostra salut, a 

la cura del nostre cos i al procés final de la nostra vida. Aquesta situació ens va preocupar i, 

per això, vam fer, com a junta directiva, dos comunicats que vam publicar a la nostra web i 

vam enviar als mitjans de comunicació. La repercussió dels mateixos no va ser molt gran, 

però, al menys, vam aconseguir que la nostra manera de veure les coses arribés a algunes 

persones.  

Les particularitats d’aquest any pandèmic també ha aturat el procés de creixement continu 

de persones associades a DMD-Cat, que era ascendent des del 2012. Aquest any s’han 

associat  
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aproximadament la meitat de persones que l’any 2019. I també, inicialment, es van aturar els 

cursos de formació i les pràctiques del voluntariat que teníem previstos, si bé més tard es 

van recuperar en format virtual. Als nostres punts d’informació local, la situació ha sigut 

molt similar a la de l’oficina central.  També es va paralitzar el recorregut de l’exposició “La 

mort, digna i il·lustrada”, però ja ha començat de nou el seu camí. Podreu veure  tot això amb  

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.  

Malgrat tot, durant 2020, la Junta Directiva i tot el voluntariat hem  continuat  la lluita per la 

mort digna  de  les  persones,  aportant   idees  i   hores  de  dedicació. Com sempre, a  través  

de  dues  vies  d’actuació.  Per  una banda,  defensant, també en temps de pandèmia, el  

respecte  i  l’aplicació  real  dels  drets  que  ja  teníem: a  rebutjar  un tractament,  al  

consentiment  informat,  a  la  redacció  d’un  Document  de  Voluntats Anticipades (DVA),  a  

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

etc.   

D’altra banda,  2020 ha sigut també l’any on, si bé amb retard respecte al calendari previst 

per la situació de pandèmia, s’han donat els passos fonamentals per a la legalització de 

l’eutanàsia. Vam voler i poder celebrar davant del Parlament de Catalunya la votació amb 

una majoria molt ampla al Congreso abans d’acabar l’any. I hem començat el 2021 amb la 

tramitació al Senat i la votació definitiva al Congreso. Tot això, després de tants anys de lluita 

de la nostra associació per aquest nou dret, aquesta nova llibertat, aquesta nova fita 

aconseguida per la nostra autodeterminació personal, ens ha omplert d’alegria i  satisfacció,  

2021 serà l’any de l’entrada en vigor de la Llei d’Eutanàsia i el seu desplegament a Catalunya 

i ens aprestem a continuar tenint presència pública en aquesta nova etapa i a col·laborar 

amb el Departament de Salut de la Generalitat i les altres administracions i professionals 

implicats per tal que l’aplicació de la llei a Catalunya no deixi fora a ningú que vulgui fer ús 

d’aquest nou dret i compleixi els requisits marcats al text legal. Ens trobareu al vostre costat, 

com sempre.  
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Per  últim,  volem  agrair, com sempre, la feina i disponibilitat  de l’única persona que tenim 

contractada, Marta Heras Pérez.  Formem  un  gran  equip.  

Gràcies  a  tothom,  i  que  la  lectura  d’aquesta  memòria  del  2020  ens  esperoni  a   

continuar amb la nostra feina dirigida a una cosa tant important com tenir una mort digna.   

Una forta abraçada per a totes les persones associades,  

 

JUNTA DIRECTIVA DE DMD-CAT 
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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. 
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Com les duem a terme? 

 

A DMD basem la nostra actuació en grups de treball. Durant el 2020  han funcionat els 

següents: 

- Atenció a la ciutadania.  

- Equip d’assessorament personalitzat. 

- Incidència política i social. 

- Grup d’Educació. 

- Grup de Juristes. 

- Grup de Salut. 

- Activitats de difusió. 

- Comunicació. 

- Administració i finances. 

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

Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Valls, Sabadell i Sarrià Sant Gervasi; que 

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

 

El funcionament i la gestió de l’entitat el porten a terme persones voluntàries i una 

treballadora contractada.  
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Persones associades 

Coordinació: Ignasi Ripoll Llorens. 

Dades de Catalunya. Dades valorades fins a 31/12/2020 

 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 144 el nombre de persones que s’han associat  

durant el 2020, la qual cosa significa un creixement del 9,93% 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 2020. 

 

1571 

1547 

1327 104 56 60 
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Dades històriques d’altes i baixes de 1984 a 2004 
 
 

 
Dades històriques d’altes i baixes de 2006 a 2020 (del 2005 no tenim dades registrades) 
 

 
                       Persones associades noves a l’any 2020 
 
         Baixes a l’any 2020 
 
    Increment 2020   

 

144 

109 

+35 
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Organigrama: Junta Directiva i grups de treball 

La Junta Directiva l’any 2020 

- Presidenta: Isabel Alonso Dávila fins al 30 de setembre del 2020 

- Presidenta: A partir del 30 de setembre del 2020:  Gloria Cantarell Barella  

- Vicepresidenta: Nani Hidalgo Villarroya fins al 30 de setembre del 2020 

- Vicepresidenta:  A partir del 30 del setembre del 2020: Isabel Alonso Dávila 

- Secretària: Consol Farràs i Grau 

- Tresorer: Ignasi Ripoll Llorens  

-  Vocals:  

Cristina Vallés Orianne  

Gloria Cantarell Barella fins al 30 de setembre del 2020 

Concepció Canut i Farré fins al 30 de setembre del 2020 

A partir del 30 de setembre del 2020: Lluis Plaza Duran  

A partir del 30 de setembre del 2020: Maria Dolors Morera Roset 

Grups de treball del voluntariat 

Atenció a les Persones. Coordinació Consol Farràs Grau  

Grup d’Atenció a Barcelona ciutat i Grups locals al voltant de Barcelona 

Nani Hidalgo Villaroya en el Districte Sarrià-Sant Gervasi 

Gestió i Registre dels DVA, coordina Maria Marrugat Mir   

Salut. Coordinació Glòria Cantarell Barella  

Equip d’Assessorament Personalitzat (EAP), Josie Franci Feliu 

Equip de treball sobre Demències i Vida Completa, Josep Arnau Figueras 

Equip de treball sobre Residències, Montserrat Colominas Grau 

Equip de treball sobre el DVA, Glòria Cantarell Barella 

Equip de treball sobre l’observatori de la mort, Glòria Cantarell Barella 
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Incidència política i social. Coordinació Xavier Gol Perlàsia i Ana Rodet Iraola 

Municipalisme i Administracions, Albert Martin Bielsa 

Relacions internacionals, Isabel Alonso Dávila 

Educació. Coordinació Nani Hidalgo Villarroya 

Web educació, Ana Rodet Iraola 

Comunicació. Coordinació Isabel Alonso Dávila 

Web, Facebook, Instagram i xerrades,  

Twitter, Elisenda Guardino Cusó 

Mitjans de comunicació, Xavier Gol Perlàsia i Isabel Alonso Dávila 

Juristes. Coordinació Nani Hidalgo Villarroya i Lluis Plaza Durán 

Gestió i persones associades. Coordinació Ignasi Ripoll Llorens 

Organització interna, Maria Marrugat Mir i Herme Bartoll Gresa 

Voluntariat. Coordinació Nani Hidalgo Villarroya i Consol Farràs Grau 

Formació inicial i curs de voluntariat, Teresa Gol Perlàsia 

Formació continuada, Teresa Muñoz Doñate 

Biblioteca, Llorenç Maseda Trulla 

Grups Catalunya 

Girona i Figueres. Coordinació Cristina Vallès Orianne 

Lleida. Coordinació Dolors Morera 

Tarragona i Valls. Coordinació Consol Farràs Grau 

    * * * 

Administració de l’entitat i suport a l’activitat diària. Marta Heras Pérez.  
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Dades del voluntariat, formació 

Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 

Malgrat la situació de pandèmia o, potser per això,  hi ha hagut un lleuger creixement de 

persones interessades en col·laborar amb nosaltres. Vam acabar el 2019 amb 70 persones 

fent voluntariat a Barcelona ( les de Lleida, Tarragona i Girona són als apartats 

corresponents) i s'ha acabat el 2020  amb 74. 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 

Degut a la pandèmia s’han reduït a la meitat els cursos de formació inicial.  Aquest any 

només s’han fet 2 cursos de formació inicial del voluntariat: 1 de presencial al febrer i 1 

telemàtic al novembre amb un total de 15 persones.  Al curs del febrer es van formar 8 

persones, de les quals s’han  incorporat posteriorment al voluntariat 5 tot fent les pràctiques 

al grup d’Atenció a les persones. 2 persones han posposat les pràctiques per problemes de 

salut fins que millori la situació pandèmica. Les  7 persones del segon grup estan fent les 

pràctiques. 

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

diverses persones, com es pot veure sota al programa. El curs té caràcter de seminari de 

treball amb lectura prèvia dels materials. El curs ha sigut avaluat molt positivament per les 

persones que l’han realitzat. Animem a fer-ho als col·laboradors i col·laboradores que encara 

no ho 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. 

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

- Com està organitzada DMD a nivell de Catalunya i de l’Estat espanyol? 

- Què representa fer voluntariat a DMD? 
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Segona sessió:Conceptes relacionats amb la mort digna. Condueix la sessió: Glòria 

Cantarell Barella                   

L’objectiu d’aquesta sessió és familiaritzar-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 als pacients a morir en pau. 

- Objectius,  principis i instruments de les cures pal·liatives. 

- 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 I, en 

el darrer curs la Cristina Vallès .                                

- 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 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: Glòria 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, Consol Farràs. 

 

FORMACIÓ PERMANENT DEL VOLUNTARIAT 

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

Muñoz Doñate. 

La formació permanent s’ha vist reduïda per la pandèmia.  Aquest any només s’ha pogut fer 

1 sessió: 

- 6 de febrer "Resum de notícies d’interès del 2019", amb especial èmfasi en la 

LORE, a càrrec del Grup Documentació DMD: Cèlia Cañellas, Sara Estrada i Rosalia 

Valentin. 
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Atenció a les persones i Document de Voluntats Anticipades 

ATENCIÓ A LES PERSONES  

 

Coordinació: Consol Farràs Grau 

 

I.- Grup d’Atenció a les Persones a Barcelona i punts locals 

En els dos primers mesos de l’any el grup va romandre estable al voltant de 50 persones. 

Mentre hi va haver el confinament general l’atenció va ser exclusivament per telèfon i a 

càrrec de l’EAP. A finals de maig vam restablir l’atenció a Barcelona amb les normes 

adequades, l’aforament restringit i donant dia i hora per les visites. Pràcticament en tots els 

punts locals es va parat l’atenció ja que els espai culturals, que tenim cedits, van tancar o 

reduir l’activitat. De setembre a finals d’any, si bé vam continuar amb les restriccions, es van 

incorporar el segon grup de voluntariat en pràctiques i unes 23 persones van atendre el torn 

setmanal. 

 

II.- Dades estadístiques a Barcelona.  

Per l’excepcionalitat de la pandèmia no farem l’exercici de comparar el resum de dades 

estadístiques amb anys anteriors. Sense fixar-nos en els números absoluts si analitzem les 

gràfiques que vindran a continuació, veurem paràmetres semblants als d’anys anteriors. Per 

elaborar les dades em comptat amb l’ajut de Rosa Banús i Glòria Ribas. 

 

Com a novetat volem deixar constància de les demandes d’atenció rebudes entre el 16 de 

març i el 13 de maig, moments del confinament dur, com a mostra de la relació personal 

establerta per telèfon i que son reflex de l’activitat i objectius de la nostra associació. 

Vam atendre 67 trucades i d’aquestes 40 van ser de persones ja associades a DMD-CAT; el 

70% van ser de dones. I d’aquestes trucades, 45 van ser per l’equip d’atenció personalitzada.  

Persones que volien informació sobre com atorgar i registrar el DVA i saber de la proposta 

de llei sobre l’eutanàsia. Persones que establert el primer contacte van trucar més d’una 

vegada per l’inici d’un procés de final de vida d’un familiar, amb el seguiment de PADES, 

sedació  
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pal·liativa profunda i l’anunci posterior de la defunció;  altres van ser de presa de 

consciència de tractaments i la llibertat de rebutjar-los com ara renunciar a entrar a la UCI; 

de familiars de persones que vivien en residències amoïnades per no poder accedir als 

centres, dels impediments trobats per a fer valer el DVA del familiar, o de l’acompanyament 

rebut; d’algunes bones pràctiques i altres de no tant i fins hi tot un cas que va derivar en una 

demanda a través d’advocat.  Contactes que, al poder compartir incerteses i neguits, 

expressaven que després de parlar amb nosaltres miraven amb més serenor el procés que 

s’estava passant.  

 

Atencions. En el decurs d’aquest 2020 hem registrat un total de 607 demandes 

d’informació. 

Segons el gènere. Es manté la proporció dels anys anteriors: 395 demandes provenen de 

dones, que representen un 65,07% del total, i 212 demandes provenen d’homes, un 34,93%. 

 

Segons l’edat. Per la pandèmia i la dificultat de fer atenció presencial, aquest paràmetre pot 

induir a error ja que d’un 31,80 % de les persones en desconeixem l’edat. De les que si que 

en tenim constància un 2,47% son de persones de menys de 36 anys, el 31,14% de persones 

entre 36 i 65 anys i el 34,60% correspon a majors de 65 anys.   

 

 

HOMES

DONES

<35

36-65

>65

?
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Motiu de les consultes. Hem tingut 199 demandes d’informació general, un 32,78%; unes 

74 persones han connectat per associar-se, que son un 12,19%; unes 140 han sigut al voltant 

del DVA, un 23,06%; i unes 188 persones es van derivar a l’EAP que son un 30,97% del total. 

D’un 0,99% no vam recollir el motiu de la consulta.  

 

 

Mitjà. En aquest moments d’emergència sanitària el telèfon ha sigut el medi més emprat per 

connectar amb l’associació. El contacte verbal és més personal que altres medis digitals i així 

393 persones van utilitzar el telèfon, un 64,74% del total; sempre amb cita prèvia hem rebut 

a 162 persones al despatx, un 26,69%; hem donat resposta a 48 demandes per e-mail, un 

7,91%. D’un 0,66% de contactes no hem registrat la procedència.  

 

 

General

Associar-se

EAP

Entrada
documentació

?

despatx

correu

telèfon

?
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Evolució mensual. La regularitat de més de 70 demandes mensuals es veu el gener i febrer, 

a partir de març va fluctuant: el pic més baix va ser el maig i el més alt el juliol.  Els mesos 

d’agost i desembre van ser, com sempre, amb menys activitat.  Cal destacar que després del 

17 de desembre, data en que es va aprovar al Congreso de los Diputados  la LORE, vam 

registrar un augment sobtat de demandes.   
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III.- Activitat i actes als punts d’atenció locals.  

 

No cal justificar gaire la davallada de les propostes d’actes i activitat gestionades des dels 

punts d’atenció local, destinades a les entitats, associacions i persones dels diferents 

municipis. Els equipament culturals tancats durant el confinament dur, han restringit 

l’activitat en la represa. Recollim des de cada punt local les activitats que es van dur a terme i 

també l’anul·lació dels actes ja programats. 

 

Punt d’atenció de Sarrià- Sant Gervasi: Nani Hidalgo 
 
Ha continuat la col·laboracio  estreta amb el Districte que ha donat com a fruï t la planificacio  

de nombroses activitats. La major part es van haver d’ajornar. 

 
Realitzades: 
 
Centre cï vic Vil·la Ura nia, Cinefo rum Mar adentro a ca rrec de l’Albert Rei (07/02) 
 
CC  Vil·la Florida,  activitats virtuals durant el mes d’abril 

- Exposicio  La mort, digna i il·lustrada 
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- Contrapicat. Festival de curts: Alumbramiento, La dama y la muerte, ¿Qué os parece si me 

pongo el pijama? 

 
Planificades i ajornades per la pande mia: 

- Reunio  coordinacio  districte Sarria  Sant Gervasi. Planificacio  activitats per incorporar a 

tots els centre sanitaris i culturals del Districte (Vallvidriera, Tres Torres, Putxet, Les 

Planes)   a les  jornades nov 20. Es confirma proposta: 

 

 
PROPOSTA PER A LES JORNADES SOBRE LA MORT DIGNA AL DISTRICTE SARRIA  SANT 
GERVASI 
 
Tï tol: Sarria -Sant Gervasi pel dret a morir dignament. 
 
Calendari: setmana del 2 de novembre 2020 
Activitats: 

 

- Acte central a la seu del districte, 03/11/20 a les 18h. : 

- Taula rodona El dret a morir dignament. Quins drets tenim? Què ofereix el districte? Què 

podem fer nosaltres? ( Presentacio  del regidor del Districte, Nu ria Terribes, districte, 

treballadora social, DMD 

- Teatre fo rum: 

o Celebraré mi muerte o  

o La Quarta finestra  

o Artgentum Vocal Ensemble. CC. Vil·la Ura nia, 06 /11 

- 4 Tallers DVA a cada un dels CAPs 

- Cinefo rum   CC. Vil·la Florida, 04/11 

- Activitats a les 2 biblioteques del Districte 

o Contes per a poder parlar de la mort. 

o Xerrada, Els dietaris de Salvador Pàniker sobre l’eutanàsia i la mort Biblioteca 

Clara , 02/11 
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Punt d’atenció de Sabadell. Maria Benítez. 

 

Al punt d’informació, presencial durant primer trimestre de l’any i mes de setembre 2020. A 

més de telefònicament, hem atès 14 persones en total. 

Es fa seguiment de dos casos d’atenció personalitzada, un a Terrassa i l’altre Sant Quirze.  

Sessió de cinefòrum amb un grup reduït de persones, 13 assistents, en que es va parlar de  la 

vellesa, de la mort, de l’associació i del DVA. 

Formació online del certificat digital, per la tramesa i gestió amb les entitats amb 

l’ajuntament de Sabadell que començarà a ser efectiva a primers d’any 2021. 

Gestió per la representació de Mi muerte és mia a ca l’Estruch amb la col·laboració de 

l’ajuntament de Sabadell. L’activitat programada pel novembre es va suspendre i amb la 

proposta de fer-la possible al començar 2021. 

Gestió amb l’Espai d’Art Ventura per utilitzar aquest espai cultural per actes de DMD en el 

futur. Preparatius per la creació de la primera edició del certamen de teatre en petit format 

Lliures fins al final. Que seria representat a l’Espai d’Art Ventura, com a estrena i podria ser 

una activitat itinerant 

 

Punt d’atenció de Sant Cugat.  Consol Farràs i Montse Gifra 

 

Activitat abans i després del confinament a l’espai cedit per l’Ajuntament a la Casa de 

Cultura: atenció a 17 persones.  A Sant Cugat i zones properes hi ha 62 associats a DMD-CAT. 

 

El 10 de febrer participació a la Tertúlia de l’Aula d’Extensió Universitària sobre “Els drets al 

final de la vida en el moment actual” a càrrec de Glòria Cantarell. Posteriorment, el 20 de 

març es va publicar un article a la premsa local.  

 

Sessions de treball per guiar un treball de batxillerat sobre “El concepte de l’eutanàsia des 

d’una prespectiva d’edat” d’una alumna de l’institut Angeleta Ferrer 

 



 
Memòria 2020 
 
 

22 
 

El 11 de març participació en una sessió de treball sobre “El Document de Voluntat 

Anticipades” dins del 10è curs de Cuidadors no Professionals organitzats per l’Ajuntament. Hi 

van assistir 20 persones. 

 

Organitzar i programar amb la direcció dels CAP de la ciutat, tres sessions de treball entre el 

18 de març i 30 d’abril en el CAP del Centre, el de Turò de Can Mates i el de  Valldoreix, 

adreçats a tot el personal sanitari. Tema: com enfocar, tractar i parlar amb persones grans i 

amb malalties cròniques usuàries dels CAP el tema de la mort i el DVA. Va quedar tot anul·lat 

i encara ara està pendent de nova assignació.  

 

Publicació de “Comunicat de DMD a Sant Cugat enfront la Covid19” en la revista Tot Sant 

Cugat del 25 de març.  

 

Publicació d’un article d’opinió sobre “Com haurà de ser el retorn a les escoles” sobre el 

retrobament d’infants amb mestres, monitors d’esplais i agrupaments i companys després 

del confinament i la mort de familiars o persones properes, en la revista Tot Sant Cugat del 

27 d’abril.   

 

Sessió d’orientació i revisió dels treballs dels alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Sant 

Cugat, dins del programa a nivell de Catalunya “Talent Creatiu i Empresa” del departament 

d’Educació de la Generalitat. L’activitat fou dissenyar un cartell publicitari sobre el DVA i els 

missatges de DMD. En el mes de maig es van donar a conèixer els treballs guanyadors. 

Mariam Jalloh, alumna de  l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat guanya el premi i una 

menció especial a Sandra Hernández, de la mateixa escola.  

 

Col·laboració amb les Biblioteques de Sant Cugat: Gabriel Ferrater, Miquel Batllori i Marta 

Pessarrodona. Programar unes sessions sobre com tractar el tema de la mort amb els infants 

a partir de recursos literaris: els contes. Destinat a pares i educadors. No vam poder 

presentar el projecte i queda pendent. 

 

Publicació a l’espai Lectors de la revista Tot Sant Cugat del 16 d’octubre de la informació  

“Fer el Document de Voluntat Anticipades a Sant Cugat” en el moment que es va re 
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emprendre l’activitat presencial a la Casa de Cultura. I els dies previs a la festivitat de Tots 

Sants, en la mateixa revista, es va publicar una entrevista sobre el grup de DMD a la ciutat i 

l’activitat social i política duta a terme per DMD-CAT.  

 

Es va anular el poder participar dins la Festa de Tardor de Sant Cugat a l’espai de 

l’Ajuntament per a entitats de la Taula de Malalties Neurològiques, Cancer i Cronicitat. Fins 

hi tot s’havia preparat un format virtual.  

Punt d’atenció de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.  Lourdes Raja. 

Tots els projectes que juntament amb els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i de Sant Pere 

de Ribes estàvem organitzant, han estat ajornats. Tanmateix hem hagut de deixar l'atenció 

que oferíem el Centre Cívic d'ambdues poblacions, pel tancament d'aquests. 

No obstant això, sí que va haver-hi un parell de reunions telemàtiques amb: 

Taula gent gran de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per parlar principalment i 

prioritàriament de l'afectació del virus a les persones grans i residència El Redós. 

Reunió del consell consultiu i permanent del Consell Comarcal del Garraf en la que tampoc es 

va arribar a cap acord per poder continuar l'activitat d'oferir informació i gestió del DVA, per 

part de la nostra associació. 

Durant aquest temps d'aturada i davant l'evidència de males gestions, del sistema obsolet, de 

mancances, etc. que la covid19 ha fet palès, tant l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com el 

de Sant Pere de Ribes estan organitzant xerrades per formar la Plataforma de Sanitat 

Pública, que ja existia i que per motius que desconeixem es va abandonar, i de la que DMD hi 

formarà part. 

Punt d’atenció de Sitges.  Gine Albaladejo Sánchez 

Aquest és el tercer any que DMD-Cat està registrada com associació a Sitges. Les persones 

associades a DMD-CAT i residents a la vila són 23, 11 d’elles han estat assessorades pel grup 

local i tramitats els seus respectius DVA. 

Una novetat és que hem deixat el local de l’associació Gay Sitges Link ja que l’entitat no podia 

seguir acollint-nos i la pandèmia ho va acabar de complicar. Estem a l’espera que 
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l’Ajuntament ens cedeixi un espai municipal que utilitzaríem com a punt d’informació, un 

cop a la setmana durant dues hores.  

 

Destacar que ara el grup local el portem tres voluntàries, l’Annie, la Rosa i la Gine i tenim 

dues persones que col·laboren, en Pere i la Julia.  

 

L’única activitat oberta al poble va ser al mes de febrer. Cada any, a l’espai tertúlia Bohèmia, 

hem anat fent una xerrada sobre el dret a morir dignament. En aquesta ocasió, Blanca de 

Nicolas, coordinadora de la tertúlia Bohèmia, ens van demanar que participéssim i que 

donéssim suport a una exposició que es feia en el seu atelier sobre  natura efímera, 

realitzada per l’arquitecte paisatgista francès Daniel Teyssie. Així durant la primera setmana 

de març, que va tenir lloc l’exposició, vam poder estar cara al públic, fent difusió dels 

objectius de DMD. Hi va passar força gent. 

 

L’altra activitat que teníem programada i oberta al municipi era tirar endavant el taller sobre 

la mort digna “Parlem-ne”  i el Document de Voluntats anticipades. La idea de fer un taller 

pilot, el dilluns 23 de novembre, que ens hauria permès ser presents a la premsa local i 

donar visibilitat a l’associació DMD-Sitges i aportar informació sobre el Document de 

Voluntats Anticipades, la vam haver de suspendre com a conseqüència de  les restriccions 

que es van establir.  

 

L’activitat amb les institucions municipals 

 

L’Ajuntament de Sitges ens ha convidat a formar part del Consell Municipal d’atenció a les 

persones. En ell hi són presents diferents associacions locals i també un representant de 

cadascun dels partits polítics municipals i part de l’equip de govern. S’han fet tres reunions: 

la primera de constitució del Consell i les altres dues, ja amb confinament i restriccions, amb 

sistema zoom (24 persones). 

 

La regidoria de Drets Civil ha imprès el díptic  informatiu sobre els drets que tenim com a 

pacients i sobre el Document de Voluntats Anticipades. La difusió queda a l’espera de que la 

pandèmia ens permeti distribuir-los en diferents espais 
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Continuem amb la idea de que la Vila de Sitges faci un reconeixement a la periodista i 

escriptora Laura Palmés  i, donat que la comissió de toponímia no veu viable posar el seu 

nom a un carrer, treballem amb la línia trobar un espai o a una sala pública que porti el seu 

nom. 

Punt d’atenció de Vilafranca del Penedès.  Josep Muntané i Jordi Manyà 

L'any 2020 havia de ser el de la posada en funcionament del punt a Vilafranca del Penedès. 

El punt estaria dinamitzat pels dos socis voluntaris que estem a la comarca. 

Vam contactar amb el grup de Sitges, de fet la Gine Albaladejo, era la nostra tutora, per 

conèixer el funcionament d'un punt que podia ser similar al nostre.  

També ens vam reunir amb la Lourdes Raja de Sant Pere de Ribes, municipi proper. 

Vam presentar una moció a favor de la despenalització de l'eutanàsia al ple de l'Ajuntament 

de Vilafranca, moció que es va aprovar per unanimitat per part de tots els grups municipals 

en el ple celebrat el dia 20 de febrer de 2020, la moció va ser defensada per la presidenta de 

DMD Isabel Alonso. 

Teníem prevista  pel dia 23 de març una roda de premsa i taula rodona per anunciar la 

posada en funcionament del punt d'atenció a Vilafranca en la que havien de participar la 

mateixa Isabel i la dra. de pal·liatius de la comarca Maite Muñoz. Aquest acte es va ajornar 

esperant una millora en l'estat de la pandèmia, millora que un any després encara no s'ha 

produït. 

El punt que havia de començar amb una atenció setmanal els dilluns de 18 a 19,30 h. a les 

dependències municipals de l'antic escorxador de Vilafranca encara no ha entrat en 

funcionament. 

Ens vam presentar al regidor de Benestar social de la Vila, que ens va proposar de formar 

part del Consell municipal d'entitats socials. 
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Restem a l'espera que la situació es normalitzi i de moment el despatx que havíem d'ocupar 

encara no està disponible degut a les restriccions sanitàries. 

 

REGISTRE I ARXIU DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA) 

Coordinació:  Maria Marrugat Mir. 

Cal tenir en compte el temps de tancament de les oficines degut a la pandèmia, per veure el 

baix nombre de DVA gestionats (49) respecte de l’any anterior  (105).   

Pel tema covid, es va canviar per part del Registre de Voluntats Anticipades del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya el seu sistema d’inscripció, que va passar de ser 

presencial a ser telemàtic. El document conforme el DVA ha estat registrat la rep DMD i la fa 

arribar a les persones associades.  

Més endavant, cap el mes d’octubre, la situació seguia sent igual. DMD en el seu afany de 

continuar amb el seu objectiu, va proposar al Departament gestionar telemàticament els 

DVA de les persones que no sent sòcies, s’acostaven a les nostres oficines com a 

simpatitzants.  El Departament ha autoritzat a DMD a fer aquest tràmit . 

En total es van tramitar 7 DVA de persones simpatitzants, aquests no han estat contemplats 

en l’estadística. 

Número de DVA arxivats en 2020:  49 

Per sexe: 49 documents 

Homes: 18 
Dones :31 

 

18 

31 
Homes

Dones
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Per províncies: 

Barcelona: 40 documents (dels quals 29 són de Barcelona ciutat) 
Girona: 4 documents 
Lleida: 4 documents  
Tarragona: 1 document 

 

 

 

Per tipus de document: 

Notarial: 5 documents 
CAP: 5 documents 
DMD: 35 documents 
Altres: 4 documents  
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Per dates de gestió a DMD 

1r trimestre: 24 documents 
2n trimestre: 4 documents 
3r trimestre: 7 documents  
4t trimestre: 14 documents  
 

 
 
 

Per franja d’edat de la persona que fa el DVA 

0-30 anys: 0 documents 
31-50 anys: 1 document 
51-65 anys: 11 documents 
66-80 anys: 25 documents 
81-100 anys: 12 documents  
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Activitats de difusió de DMD-CAT. Conferències, xerrades,  

cinefòrums, col·loquis i jornades 

 

Coordinació: Marta Heras Pérez i Isabel Alonso Dávila 

 

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

 

  GENER 2020 
11 activitats 

 
 

10 AJUNTAMENT DE 
PALAFOLLS 
DMD-CAT  

Palafolls Exposició “La mort digna i 
il·lustrada”  

12 ATENEU LA FLOR DE 
MAIG 
DMD-Clot  
 

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

22 LLIBRERIA PRÒLEG 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols  

Barcelona Club de lectura: les escriptores i 
la mort 

23 CASA DE CULTURA 
GIRONA 
Núria Bagaria, Cristina 
Vallés  

Girona Drets que tenim i ens falten al 
final de la vida  

23 ATENEU LA FLOR DE 
MAIG 
DMD-Clot 
  

Barcelona Un final digne per una vida digne 

24 TABERNA LIBRARIA 
Cristina Vallés  

Girona Com afrontar el tema de la mort 
amb els infants a través de 
recursos literaris  

27 FERRER I GUÀRDIA 
Isabel Alonso, Loren 
Laurence  

Barcelona L’eutanàsia al món: estat de la 
qüestió 

28 FACULTAT D’ 
INFERMERIA 
Joana Ripoll, Cristina 
Vallés  

Girona Drets que tenim i ens falten al 
final de la vida  

29 BIBLIOTECA MORA 
NOVA 
Cristina Vallés  

Tarragona El dret a morir dignament, un 
dret humà 
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29 ESCOLA D’ART 
Cristina Vallés 

Girona Presentació DMD-CAT 

30 ESCOLA D’ART 
Cristina Vallés  

Girona Presentació DMD-CAT 

 

 

  FEBRER 2020 
20 activitats 

 
 

03 MAREA PENSIONISTA 
Concepció Canut 

Lleida Drets adquirits, el DVA 

05 ATENEU LA FLOR DE 
MAIG 
Grup Clot 

Barcelona L’art i la mort 

05 COMITÉ D’ÈTICA VALL 
D’HEBRÓN 
Gloria Cantarell 

Barcelona Drets al final de la vida: situació 
actual 

05 HOSPITAL DE SANT 
PAU 
Nani Hidalgo 

Barcelona  Curt: “La dignitat” 

05 GENERAL D’ESTUDIS 
Concepció Canut 

Lleida  El DVA. Com és? Com fer-lo? 

06 MÈMORA 
Lola Toledano 

Barcelona Un final digne per una vida digne 

06 CC MARCA DE L’HAM 
Lourdes González (CAP), 
Cristina Vallés  

Girona De la mort com a tabú, a un final 
de vida respectuós 

07 CALABRIA66 
Lucas Villavechia, 
Cristina Seoane, Isabel 
Alonso  

Barcelona Presentació del llibre: Morir una 
vida, de Cory Taylor  

07 CENTRE CÍVIC VIL.LA 
URANIA 
Nani Hidalgo 

Barcelona Cinefòrum: Mar adentro 

07 AJUNTAMENT GARRIGÀ 
I DMD-GIRONA 
Cristina Vallés, Dolors 
Quer 

Girona Inauguració exposició “La mort, 
digna i il.lustrada” (reproducció)  
Recursos per una mort digna: el 
DVA 

10 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA  
Gloria Cantarell, Consol 
Farràs 

Sant Cugat del 
Vallés 

Drets al final de la vida: situació 
actual  

11 CASAL DE BARRI 
TORRE DE LA SAGRERA 
Agustí Camós 

Barcelona Cinefòrum: Les ales de la vida  

11 COHABITATGE  Sabadell Cinefòrum: Amor 
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Maria Benítez 
19 LLIBRERIA PRÒLEG 

Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols 

Barcelona Club de lectura: Les escriptores i 
la mort 

20  DMD FEDERAL I DMD 
CATALUNYA. 
Jornada CONGRÉS DELS 
DIPUTATS 

Barcelona  Eutanasia una ley inaplazable: 
Alzheimer y demencias una ley 
insoslayable  

    
20 COL.LEGI OFICIAL DE 

TREBALL SOCIAL DE 
CATALUNYA-GIRONA 
Cristina Vallés i Anna 
Buxaderas  
 

Girona De la mort com a tabú, a un final 
de vida respectuós 

21 CENTRE CÍVIC URGELL 
Col·laboració de DMD-
CAT 

Barcelona  Obra de Teatre: El Mal Morir  

27 ACADÈMIA DE CIÈNCIES 
MÈDIQUES  
Gloria Cantarell i 
Concepció Canut 

Lleida  Drets a final de vida: situació 
actual 

27 ACADÈMIA DE CIÈNCIES 
MÈDIQUES  
Gloria Cantarell i 
Concepció Canut 

Lleida Els drets del malalt: la 
importància de fer el DVA 

27 ESCOLA CASTELLUM 
Cristina Vallés  

Girona Com parlar del tema de la mort 
amb els infants  

28 CC CREU DE LA MÀ 
Lourdes González, 
Cristina Vallés  

Girona 
 

De la mort com a tabú, a un final 
de vida respectuós  

28 ATELIER DE LA BLANCA 
NICOLÁS 
Daniel Teyssié i DMD-
CAT 

Sitges  Art Vegetal i Mort Digna 
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  MARÇ 2020 
20 activitats 
Programació 
d’activitats 

sencera del més. 
Detallem en 

vermell les que 
s’han fet, la resta 

van quedar 
anul·lades pel  

COVID-19 

 
 

2 GENERAL ESTUDIS 
ALEMANAR  
Concepció Canut  

Lleida Els dret dels malalts. El DVA.  

3 CASAL GENT A GRAN 
MATARÓ 
Isabel Alonso, Gloria 
Cantarell  

Mataró El dret a morir dignament, un 
dret humà 

3 CAP SANT SADURNÍ 
D’ANOIA 
Isabel Alonso, Gloria 
Cantarell 

Sant Sadurní 
d’Anoia 

El dret a morir dignament, un 
dret humà 

4 CAP LA FARIGOLA 
RIPOLLET  
Isabel Alonso 

Ripollet  Drets al final de la vida. Situació 
actual.  

5 CASAL GENT GRAN 
MATADEPERA 
Nani Hidalgo 

Matadepera Reflexions al voltant de la mort 
digna a partir de curts de ficció i 
testimonis 

6 PLATAFORMA 
CULTURAL DE DONES 
Isabel Alonso 

Cerdanyola  Morir dignament. Legislació 
actual i perspectives  

6 AJUNTAMENT DE 
FIGUERES 
Pilar Grau, Lourdes 
González i Cristina Vallés 

Figueres Jornades de formació de DMD-
CAT 

9 LLIBRERIA 22 
Cristina Vallés  

Girona Com tractar el tema de la mort 
amb els infants a partir de 
recursos literaris 

10 CAP VALLS URBÀ 
Roser Gelabert i Antón 
Guri 
 

Valls Presentació de DMD-CAT 

10 CAP SARRIÀ  
Gloria Cantarell i Montse 
Colomines  

Barcelona Drets al final de la vida. Situació 
actual  
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11 MUSEO DARDER 
Cristina Vallés, Josep 
Maria Rodríguez, Tew 
Bunnang 

Girona El final de la vida: els nostres 
drets, el DVA i l’acompanyament 
espiritual 

11 CASA DE CULTURA 
SANT CUGAT DEL 
VALLES 
Consol Farràs 
 

Sant Cugat del 
Vallés 

El Document de Voluntats 
Anticipades 

12 INSTITUT DOCENT 
SANT PERE CLAVE 
Gloria Cantarell, Cristina 
Seoane i Teresa Gol 

Barcelona Dret a morir dignament 

13 CENTRE CULTURAL 
CONTEMPORANI 
Daniel Lorente 

Barcelona Documental: La promesa  

13 CASA DE LA CULTURA 
SANT PERE PESCADOR 
Cristina Vallés 
 

Sant Pere Pescador Parlem del final de la vida: la 
decisió és nostra 

13 SALA EPICENTRE  
Concepció Canut  

Lleida  Els drets dels malalts.  

14 LOCAL SOCIAL 
ORQUIDIA 
Roser Gelabert  

Tarragona Dret a morir dignament 

18 LLIBRERIA PRÒLEG 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo i Joana Ràfols 

Barcelona Club de lectura: les escriptores i 
la mort  

19 CONSORCI DE SALUT I 
SOCIAL DE CATALUNYA 
Gloria Cantarell 

Barcelona L’acompanyament de les 
voluntats anticipades davant les 
malalties neurodegeneratives  

19 EL CLUB DE LA SAVIESA 
 

Barcelona  DMD, acudeix de públic al 
programa de temàtica sobre 
l’eutanàsia 

19 CATE 
Cristina Vallés 

Girona 
 

De la mort com a tabú a la mort 
com a dret  

19 SALA D’ACTES DE CCOO 
Joana Solsona, Isabel 
Alonso, Xavier Gol 

Barcelona El dret a morir dignament  

20 CASA EPISCOPAL  
Concepció Canut 

Lleida  Taula Rodona: El dret a morir 
dignament  

23 DMD-VILAFRANCA 
Isabel Alonso 

Vilafranca del 
Penedés 

Inauguració del punt DMD-CAT a 
Vilafranca del Penedés  

24 DMD-CATALUNYA 
 

Barcelona  Assemblea Anual de DMD-CAT 
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25 LLIBRERIA NOULLEGIU 

Isabel Alonso 
Barcelona Debat sobre el dret a morir 

dignament a partir del llibre 
“Morir una vida” 

    
26 HOSPITAL DE 

FIGUERES 
Personal de l'Hospital i 
Gloria Cantarell, Xavier 
Gol, Ramón Sans i 
Cristina Vallés 
 

Figueres Bioètica al final de la vida 

26 CATE 
Cristina Vallés i Ramón 
Sans 

Girona “Hin und weg” 

27 SANTA EULÀLIA. 
RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE DIA  
Lola Toledano 

Barcelona Un final digno para una vida 
digna 

28 INSTITUT DE TEATRE 
DE VIC 
Fil Vermell 

Vic El mal morir 

 

 

  ABRIL 2020 
6 activitats 

Programació 
d’activitats 

anul·lada pel 
COVID-19 

 
 

4 MOSTRA D’ENTITATS 
SOCIOSANITÀRIES  
 

Barcelona Participació de DMD-CAT a la 
mostra d’entitats 

15 LLIBRERIA PRÒLEG 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols 

Barcelona Club de lectura: les escriptores i 
la mort 

16 CASINET 
D’HOSTAFRANCS 
Fill Vermell 

Barcelona El mal morir  

17 COTXERES BORRELL 
Fill Vermell 

Barcelona El mal morir 

28 ESCOLA DE SALUT DE 
GENT GRAN CAN 
MARAGALL 
Gloria Cantarell 

Barcelona Els drets de les persones al final 
de la vida  
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29 CENTRE 
EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA 
Isabel Alonso, Albert 
Royes 

Barcelona El dret a morir dignament, un 
dret humà 

 

  MAIG 2020 
6 activitats 

Programació 
d’activitats 

anul·lada pel 
COVID-19 

 
 

4 AULA CULTURAL DE LA 
GENT GRAN 

Barcelona La mort, digna i il.lustrada 
(reproducció petita) 

6 AULA CULTURAL DE LA 
GENT GRAN 

Barcelona La mort una qüestió de vida 

15 MOSTRA DE TEATRE 
ALTERNATIU LA 
FLORESTA. CASINO DE 
LA FLORESTA 
Fill Vermell 

La Floresta El mal morir 

20 LLIBRERIA PRÒLEG 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols 

Barcelona Club de lectura: les escriptores i 
la mort 

21 AJUNTAMENT 
BARBERÀ DEL VALLÉS 
 

Barberà del Vallés El dret a morir dignament, un 
dret humà 

28 CENTRE CÍVIC VALLS 
Roser Gelabert i Anton 
Guri 

Valls Una etapa de la vida: morir 
dignament 

 

  JUNY 2020 
2 activitats 

Programació 
d’activitats 

anul·lada pel 
COVID-19 

 
 

4 CASAL GENT GRAN 
CERDANYOLA 
 

Cerdanyola del 
Vallés 

El dret a morir dignament, un 
dret humà 

17 LLIBRERIA PRÒLEG 
Isabel Alonso, Nani 
Hidalgo, Joana Ràfols 

Barcelona Club de lectura: les escriptores i 
la mort 
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  SETEMBRE 2020 
3 activitats 

 

 
 

22 DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
Isabel Alonso 

Barcelona Formació: “El dret a morir 
dignament: quins drets tenim i 
quins ens falten  

24 ASSOCIACIÓ DE DONES 
L’ESPIGA 
Concepció Canut 

Lleida Els drets dels malalts: 
importància de fer un DVA 

30 DMD-CATALUNYA 
 

Barcelona Assemblea Anual de DMD-CAT 

 

  OCTUBRE 2020 
7 activitats 

 

 
 

2 CAN TRINXERA 
Cristina Vallés  

Girona  Inauguració “La mort, digna i 
il·lustrada” 

8 AECC Girona  
Cristina Vallés 

Girona Col·loqui de cures pal·liatives  
(Virtual) 

9 DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
Isabel Alonso 
 

Barcelona Formació: “El dret a morir 
dignament: quins drets tenim i 
quins ens falten 

9 BIBILOTECA 
MUNICIPAL PERE 
CANER  
Cristina Vallés 

Girona  Presentació del llibre de Miquel 

Verdaguer "Aprendre a viure és 

també aprendre a morir  

 
12 CAN TRINXERA 

Cristina Vallés 
Girona  Per una vida i una mort digna 

 
21 FACULTAT DE 

FARMACIA I CIÈNCIES 
DE L’ALIMENTACIÓ DE 
L’UB 

Barcelona Formació: La mort digna 

 Isabel Alonso   
    

26 DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
Isabel Alonso 

Barcelona Formació: “El dret a morir 
dignament: quins drets tenim i 
quins ens falten  
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  NOVIEMBRE 2020 
12 activitats 

 

 
 

2 WORLD FEDERATION 
TO RIGHT DIE  

 Dialogue on Dignity  

3 FACULTAT DE 
FARMACIA I CIÈNCIES 
DE L’ALIMENTACIÓ DE 
L’UB 
Isabel Alonso  

Barcelona Formació: La mort digna  

4 FIRA VIRTUAL 
Cristina Vallés  

Girona  Parlem de la mort 

4 FIRA VIRTUAL  
Nani Hidalgo 

Barcelona Parlem de la mort  

6 CCOO 
Xavier Gol, Gloria 

Cantarell, Isabel Alonso 

 

Cornellà El dret a morir dignament 

10 CCOO 
Isabel Alonso 

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

18 FACULTAT 
D’INFERMERIA GIRONA 
Cristina Vallés 

Girona El dret a morir dignament  

26 HOSPITAL SANT PERE 
CLAVER 
Gloria Cantarell i Cristina 
Seoane 

Barcelona Dret a morir dignament. 
Eutanàsia i suïcidi assistit  

28 LIBERA USCITA 
Isabel Alonso 

Italia  La legge con cui la Spagna si 

appresta a legalizzare l'eutanasia 

 
30 FACULTAT 

D’INFERMERIA 
TARRAGONA 
Gloria Cantarell 

Tarragona El dret a morir dignament 

30 FACULTAT 
D’INFERMERIA 
COMARRUGA 
Gloria Cantarell 

Comarruga El dret a morir dignament 
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QUADRE RESUM DE XERRADES ANUAL  

 

(*) Març. Programades 20  (*) Abril. Programades 6. (*) Maig. Programades 2 

 

 

QUADRE RESUM D’ASSISTENTS ANUAL  

 

  BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA ATRES  TOTALS 

GENER 142 0 88 55 0 285 

FEBRER 375 143 84 0 200 802 

MARÇ 132 22 160 0 0 314 

ABRIL 0 0 0 0 0 0 

MAIG 0 0 0 0 0 0 

JUNY 0 0 0 0 0 0 

JULIOL 0 0 0 0 0 0 

AGOST 0 0 0 0 0 0 

SETEMBRE 25 32 0 0 0 57 

OCTUBRE 40 96 0 0 0 136 

NOVEMBRE 126 80 0 0 280 486 

DESEMBRE  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
ANUAL 840 373 332 55 480 2080 

 

 

 

 

 

  GENER  FEBRER  MARÇ  (*) ABRIL (*) MAIG (*) JUNY JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE DESEMBRE 

Barcelona  5 11 7 0 0 0 0 0 2 3 6 0 

Lleida  0 4 1 0 0 0 0 0 1 4 2 0 

Girona  5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarragona 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Altres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Total 11 20 13 0 0 0 0 0 3 7 12 0 
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Incidència política i social: parlaments, ajuntaments, govern, 

entitats ciutadanes i moviments socials 

 

Coordinació: Xavier Gol Perlàsia 

Eixos i àmbits de Treball: 

2020 és l’any en què tenim pràcticament la certesa de l’aprovació de la Llei Orgànica de 

regulació de l’eutanàsia en el Congrés dels diputats i l’activitat està adreçada a aconseguir la 

millor llei possible i preparar l’aplicació a Catalunya. 

L’activitat per a la despenalització de l’eutanàsia s’ha desenvolupat a molts nivells: Congrés,  

Parlament, institucions municipals i entitats socials. La declaració de l’estat l’alarma el 14 de 

març i les següents mesures contra la Covid han dificultat l’organització d’actes públics i 

contactes directes i ens han empès a potenciar l’activitat telemàtica. 

1.- Treball a nivell de Congrés i Parlament. 

A nivell del Congrés, el 24 de gener, El PSOE registre la Proposición de Ley Orgánica de 

regulación de la eutanasia, similar a la que es va admetre a tràmit el 9 d’octubre de 2019 i 

que va decaure amb la dissolució de les corts el 24 d’octubre. Bona part de l’activitat ha esta 

adreçada a millorar el text d’aquesta proposta durant els successius tràmits parlamentaris 

(Comissió de justícia del Congrés, ple del Congrés i Senat)  que culminaran en l’aprovació del 

text definitiu al Congrés el 18 de març de 2021. 

Els aspectes que ens hem proposa millorar queden ben recollits a la Revista 82 de DMD. 

A nivell del Parlament de Catalunya, continua l’activitat del Grup de Treball sobre Eutanàsia i 

Suïcidi Assistit (GTESA) fins a la dissolució de la Cambra el 21 de desembre de 2020. La 

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio que el Parlament de Catalunya 

reiterà el 13 de juny de 2019, es publicà en el BOCG del 20 de desembre de 2019, però no ha 

estat motiu de debat, ja que aquest s’ha centrat en la proposta del PSOE. 

https://www.psoe.es/media-content/2020/01/PPL-Regulaci%C3%B3n-de-la-eutanasia.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2020/01/PPL-Regulaci%C3%B3n-de-la-eutanasia.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000020
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628-C.pdf
https://derechoamorir.org/2020/08/04/revista-de-dmd-no82/
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.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-16-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-16-1.PDF#page=1


 
Memòria 2020 
 
 

40 
 

La tramitació de la Llei ha generat un intens debat entorn a l’eutanàsia amb un gran ressò en 

els mitjans de comunicació en els que DMD-Catalunya ha tingut una important presència. 

El disposar d’un text quasi definitiu ha generat també un gran interès que ha impulsat la 

realització de nombroses activitats, moltes adreçades a professionals de la salut, per explicar 

i debatre sobre el contingut. 

A destacar l’activitat iniciada el 2019 entorn a eutanàsia i demències amb la Fundació 

Pasqual Maragall (FPM), Associació de familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) 

i altres entitats i professionals. 

2. Treball municipalista. 

Continua el treball amb les Diputacions, Federació catalana de municipis (FCM), Associació 

de municipis de Catalunya (AMC) i ajuntaments per aconseguir major difusió del DVA, més 

adhesions de suport a la mort digna, exhibició de l’exposició “La mort digna i il·lustrada” i 

impartir xerrades (presencials i virtuals). A destacar la signatura de l'addenda al Conveni 

amb la DIBA i els cursos de formació virtual que van organitzar  i, molt especialment, 

l'aprovació d'una moció i la firma del conveni que s'hi basa amb la diputació de Girona. 

També s’estudia la possibilitat d’imitar l’experiència de La Crosse en algun municipi. 

3. Treball a nivell internacional. 

DMD-Cat ha col·laborat en l’organització del webinar "Dialog on Dignity" de la Federació 

Mundial pel Dret a Morir (WFRTDS), celebrat el 2 de novembre, dia internacional per la mort 

digna. 

4. Treball amb moviments socials. 

Acords amb col·legis professionals, sindicats i, a destacar, amb la Fundació Pasqual Maragall 

(FPM), l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), i altres entitats 

i professionals per a l’organització de la taula rodona Eutanasia, una ley inaplazable. 

Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable el 20 de febrer a la Sala Ernest Lluch del 

Congrés. 

 

https://youtu.be/autMBvLp5wo
https://youtu.be/autMBvLp5wo
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ACCIONS 

8 de gener: Reunió amb Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei i Núria Segú, assessora, per 

proposar la moció la moció de suport al dret a morir dignament. 

8 de gener: Reunió amb l’Alcalde de Tarragona. 

8 de gener:  RadioPalafolls. L'Associació Dret a Morir Dignament prepara una nova 
exposició al MiD 

9 de gener: Reunió a la Diputació de Barcelona amb Josep Arimany, diputat president de 

l’Àrea d’innovació, Governs locals i Cohesió territorial. 

9 de gener: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de Torroella 

de Montgrí. 

10 de gener: Inauguració de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” a Palafolls.  

18 de gener: Participació al col·loqui posterior a “Celebraré mi muerte” a la Sala Beckett  

18 de febrer: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. 

27 de gener: Reunió amb la presidenta de la Federació de municipis de Catalunya.  

27 de gener: Estava prevista una compareixença de Loren Arseguet al GTEAS del Parlament, 

però s’ajorna per la situació política. 

27 de gener: Xerrada  de Loren Arseguet sobre Situació internacional de l’eutanàsia. 

28 de gener: Reunió amb Àlex Medrano, tinent d’alcalde de cultura de Sant Joan Despí.  

28 de gener: Reunió amb la Fundació Pasqual Maragall (Eva Nebot i Cristina Maragall), 

AFAB (Inma Fernández) per preparar un acte conjunt.  

28 de gener: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de Susqueda. 

30 de gener: Presentació de projectes a la convocatòria de subvencions pel 2020 de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

31 de gener: Reunió amb Sergi Miquel, de JxCat a DMD. 

3 de febrer: reunió a la seu de l’AFAB amb la FPM (Eva Nebot i Àngels) i l’AFAB (Alejandro, 

Inma i Montse), per configurar l’acte del 20 de febrer. 

6 de febrer: Assistència al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei que aprova la moció pel dret 

a morir dignament. 

http://www.radiopalafolls.cat/2020/01/07/lassociacio-dret-a-morir-dignament-prepara-una-nova-exposicio-al-mid/
http://www.radiopalafolls.cat/2020/01/07/lassociacio-dret-a-morir-dignament-prepara-una-nova-exposicio-al-mid/
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9 de febrer: LaZurda. Entrevista amb la Nani Hidalgo, vicepresidenta de l'entitat "Dret a 

Morir Dignament" (DMD-CAT). 

10 de febrer: Intervenció Gloria i Isabel  a Ràdio Calella. 

10 de febrer: Reunió a l’AFAB amb la resta de components de la Taula pel 20 de febrer. 

10 de febrer: RàdioOlot. La tertúlia. Amb la participación de la Cristina Vallés. 

11 de febrer: Reunió amb el regidor de cultura de l’Ajuntament de Reus  

12 de febrer: Els matins de TV3.- Entrevista a la Isabel Alonso, presidenta de DMD-CAT 

12 de febrer: Radio ib3. Entrevista a la Nani Hidalgo, vicepresidenta de DMD-CAT 

13 de febrer: Reunió amb el banc del temps de Sant Joan Despí per integrar un punt 

d’informació de DMD-Cat. 

14 de febrer: Reunió a Girona amb parlamentaris.  

18 de febrer: Intervenció de Isabel a Xarxanet TV 

18 de febrer: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. 

18 de febrer: Assistència al ple de la Diputació de Girona. 

18 de febrer: Radio 4. Broggi, Hourmann, Xavier. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/legislacio-leutanasia/5516200/ 

 20 de febrer: Conjuntament amb la Fundació Pasqual Maragall, l’Associació de familiars de 

malats d’alzheimer de Barcelona i altres entitats, s’organitza a la Sala Ernest Lluch del 

Congrés, a Madrid, la Taula rodona Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, 

una realidad insoslayable, on es presenta el manifest conjunt Sobre la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias y la nueva ley de eutanàsia.  

20 de febrer: La taula rodona del 20 de febrer als mitjans de comunicació: Consalud.es, Im 

Médico, Entre mayores, Solidaridad Digital, El Periódico de Extremadura, Médicos y 

Pacientes,                    

20 de febrer: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a la Diputació de Girona. 

20 de febrer: TVGirona. Participació de Cristina Vallés, coordinadora de DMD-CAT (Girona) 

https://youtu.be/RY96H4GH7dQ
https://youtu.be/RY96H4GH7dQ
https://www.youtube.com/watch?v=SItBuA8cJ34
http://www.irc-catalunya.tv/radio-olot/Radio_Olot_Frilab_Web_Player/mp3/16579.mp3
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/isabel-alonso-volem-que-es-pugui-incloure-leutanasia-dins-el-document-de-voluntats-anticipades/video/6029641/?fbclid=IwAR2-3izYlTf2rLjaGajgPc6Bdk-3Hc4V4rWdWZgIo4uV5tuvWGwKozAgH6Y
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=004799b9-1d98-4909-936d-85d947de10a9
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/isabel-alonso-leutanasia-es-una-questio-de-llibertats-individuals-de-decidir
https://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/legislacio-leutanasia/5516200/
https://youtu.be/autMBvLp5wo
https://youtu.be/autMBvLp5wo
https://www.eutanasia.cat/attachments/article/70/Ley%20de%20Eutanasia,%20Alzheimer%20y%20demencias%20-%20Manifiesto.pdf
https://www.eutanasia.cat/attachments/article/70/Ley%20de%20Eutanasia,%20Alzheimer%20y%20demencias%20-%20Manifiesto.pdf
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/illa-ley-eutanasia-esperemos-definitiva_74575_102.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18511/piden-que-el-alzheimer-y-las-demencias-esten-contempladas-en-la-nueva-ley-de-eutanasia.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18511/piden-que-el-alzheimer-y-las-demencias-esten-contempladas-en-la-nueva-ley-de-eutanasia.html
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Asociaciones%20de%20pacientes%20y%20profesionales%20solicitan%20que%20el%20Alzheimer%20y%20las%20demencias%20se%20contemplen%20en%20la%20Ley%20de%20Eutanasia&nar1=2&nar2=13&nar3=42184&nar5=1
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/reivindican-eutanasia-pueda-aplicar-enfermos-alzheimer_1219590.html
https://youtu.be/wAetVn8nYG0
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24 de febrer: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de Lloret de 

mar. 

26 de febrer: Publicació de Hojas de debate. Article d’Isabel Alonso. 

2 de març: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de Roses 

3 de març: Enregistrament del programa “Tabú” de TV3 sobre malalts terminals a la Paloma 

(assistència com a públic d’un grup de DMD) 

14 de març: Decret d’estat d’alarma per coronavirus i paralització de totes les activitats 

presencials previstes. (Mostra d’entitats sociosanitàries a Molins de Rei, reunió d’Incidència, 

xerrada CCOO de Cornellà, xerrada DVA i demències del Consorci sociosanitari de Catalunya, 

Assemblea general DMD, taula rodona sobre drets humans a LaFede.cat, exposició i 

conferència a St. Joan Despí...) 

17 de març: Directa. A fons. Desterrar la mort indigna. Nani Hidalgo, Carme Barahona, 

Marcos Hourmann 

6 d’abril: En directe a Ràdio 4. Dret a morir dignament amb Isabel Alonso 

7 d’abril: Radio Calella Televisió. Garantir el dret a morir dignament durant la pandèmia, 

amb Isabel Alonso 

8 de juny: S’adreça un mail als contactes en el Parlament, al Congrés, a la Conselleria de 

Salut i al Ministerio de sanidad, demanant una campanya institucional en favor del DVA. 

9 de juliol: Librepensadores. Un poco de Respeto. Gloria Cantarell 

15 de juliol: Aprovació de la moció pel dret a morir dignament a l’Ajuntament de Vilafant. 

21 de juliol: Reunió per videoconferència amb la Direcció general d’ordenació i regulació 

sanitària. 

3 de setembre: S’acorda amb la Diputació de Barcelona les dates per a  la realització de les 
sessions de formació contemplades al conveni amb DMD-Cat (22/9, 9/10 i 26/10)  

8 de setembre: S’adreça un mail als contactes del congrés amb la circular de DMD-

Catalunya a les persones associades, amb motiu del debat de la Llei al Congrés el 10 de 

setembre. 

https://hojasdebate.es/politica/superado-intento-vox-pp-bloqueo-tramitacion-ley-eutanasia/
https://directa.cat/desterrar-la-mort-indigna/
https://directa.cat/desterrar-la-mort-indigna/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-6-dabril-2020-2a-hora/5552468/
https://www.radiocalellatv.cat/garantir-el-dret-a-morir-dignament-durant-la-pandemia/
https://www.radiocalellatv.cat/garantir-el-dret-a-morir-dignament-durant-la-pandemia/
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2020/07/09/poco_respeto_108643_1043.html
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10 de setembre: Cadena Ser. Joan Alquézar (afectat) i Isabel Alonso (Associació Dret a 
Morir Dignament). I Sara Canals (corresponsal a París): La llei de l’eutanàsia torna al 
Congrés 

15 de setembre: Ràdio Estel. Intervenció Gloria Cantarell. Minut 20. 

21 de setembre: Reunió telemàtica amb diputades del PSOE i organitzadors de la jornada 

del 20 de febrer al Congrés. Participen: pel PSOE, Luisa Carcedo, Carmen Andrés i Andrea 

Fernández; per la FPM, Eva Nebot i Jordi Camí; per l’AFAB, Montserrat Sánchez; Raquel 

Sánchez Valle, cap de neurologia del Clínic. Des de DMD, proposem les millores que creiem 

que s’haurien d’introduir a la Llei.  

2 d’octubre: Reunió amb la Diputació de Girona. 

6 d’octubre. Reunió telemàtica amb Albert Botrán, diputat al Congrés per la CUP. 

7 d’octubre. Reunió presencial amb Sergi Miquel, diputat al Congrés de JxCat. 

9 d’octubre. Reunió telemàtica amb les diputades Carolina Telechea i Pilar Vallugera, i 
l’assessor jurídic Gabriel Cursach d’ERC 

9 d’octubre: Curs telemàtic per a la Diputació de Barcelona 

30 de novembre: Curs de formació virtual de la Diputació de Barcelona. 

24 de novembre: S’aprova al ple de la Diputació de Girona la signatura de conveni amb 3 

propostes de formació telemàtica en els àmbits legislatiu, administratiu i de ciutadania. 

3 i 21 de desembre: Reunions amb Susanna Mèrida i Roser Colomé de la FMC. 

2 de novembre: Dia internacional per la mort digna. La Federació Mundial pel Dret a Morir 

(WFRTDS), de la que DMD-Cat és membre, organitza el webinar "Dialog on Dignity" amb la 

col·laboració de DMD-Catalunya. 

2 de novembre: TOT Sant Cugat.  Consol Farràs: La societat viu d'esquena a la mort, i 
nosaltres la posem en valor 

5 de Novembre: Jornada El dret a morir dignament a CCOO de Cornella  de Llobregat 

9 de novembre: Catalunya Radio. La nit dels ignorants. Intervenció de la Gloria 
Ribas. (minut 23:20). 

https://play.cadenaser.com/audio/1599728297972/
https://play.cadenaser.com/audio/1599728297972/
https://play.cadenaser.com/audio/1599728297972/
https://www.estelfitxers.com/audio/20200915-18_00ELMIRADORDELACTUALITAT.MP3
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/consol-farras-societat-viu-esquena-mort-posem_2140250102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/consol-farras-societat-viu-esquena-mort-posem_2140250102.html
https://www.youtube.com/watch?v=6MlxGrZjMAo
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/la-nit-dels-ignorants-3-0-de-2-a-3-h-09112020/audio/1083927/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/la-nit-dels-ignorants-3-0-de-2-a-3-h-09112020/audio/1083927/
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20 de noviembre: Els matins. TV3. Adrian Conesa. L’eutanàsia com a Dret del pacient 

10 de desembre: Reunió telemàtica amb els diputats i diputades J.M. Forné (JxCat), Gemma 

Espigares (ERC), Assumpta Escarp (PSC), Marta Ribas (ECP) i Martín Barra (C’s), membres 

del GTESA del Parlament 

17 de desembre: Concentració convocada per DMD-Catalunya davant del Parlament per 

celebrat l’aprovació de la LORE en el Congrés,  amb assistència de les diputades i diputats del 

GTESA que ens lliuren un escrit de felicitació i agraïment a DMD-Catalunya, i compromís dels 

grups parlamentaris perquè, una vegada constituït el nou parlament, sigui desplegada la Llei 

pel Govern el més aviat possible. 

17 de desembre: Catalunya Plural. Isabel Alonso, presidenta de la asociación Dret a Morir 
Dignament. 

17 de desembre: En Directe a Ràdio 4 - Associació Dret a Morir Dignament 

17 de desembre:  Notícies. TV3. La llei de l'eutanàsia, aprovada al Congrés per àmplia 
majoria 

18 de desembre: El Diari de la Sanitat. “Estem molt contents, portem des del 1984 lluitant 

per això”. Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/leutanasia-com-a-dret-del-pacient/video/6070240/
file:///C:/Users/Xavier/Desktop/Memoria%202020/compromís%20dels%20grups%20parlamentaris%20del%20Parla
https://catalunyaplural.cat/es/espana-aprueba-la-eutanasia-y-logra-el-derecho-a-la-muerte-digna/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/17-12-20/5741190/
https://www.ccma.cat/324/la-llei-de-leutanasia-aprovada-al-congres-per-amplia-majoria/noticia/3066852/
https://diarisanitat.cat/espanya-aprova-leutanasia-i-assoleix-el-dret-a-la-mort-digna/
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Grups professionals: educació, juristes i salut. 

GRUP D’EDUCACIÓ 

Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 

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:  

o als centres educatius: 
 
o S’han fet  13 activitats   (tallers, xerrades, teatre), a 11 centres educatius 

(primària, secundària i Universitat)  de diferents poblacions de Catalunya (un 

total de 640 alumnes) Hi hagut  augment respecte l’any 2019 (van ser 593 

alumnes), malgrat la pandèmia i les activitats que s’han hagut d’ajornar (7 

activitats a 5 centres) .  

 

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS 2020 

Centre Nivell Població Data Realitzada 

per 

Tema Tipus 

activitat 

Escola d’Art 

Leandre 

Cristòfol(45 

alumnes) 

Batxillerat 

 

Lleida 16/01 Cristina 

Vallès 

Talent 

creatiu i 

empresa. 

«La mort 

digna en 

moviment» 

Xerrada 

Institut 

Oriol 

Martorell  

(200 

alumnes) 

4t ESO i 

Batxillerat 

 

Barcelona 24/01 Marcos 

Hourmann 

Celebraré 

mi muerte 

Teatre 

Escola Pia 

Nostraseny

Cicle 

Formatiu 

Barcelona 26/01 Nani Hidalgo Què podem 

fer des de 

Taller 



 
Memòria 2020 
 
 

47 
 

ora 

(25 

alumnes) 

Cures 

auxiliars  

 

la 

infermeria 

per ajudar 

a morir 

dignament

? 

Institut 

Salvador 

Espriu 

(20 

alumnes) 

2n d’ESO  

 

Barcelona 11/02 Nani Hidalgo És sempre 

dolenta la 

mort? 

Taller 

Institut 

Montserrat 

Colomer 

(45 

alumnes) 

4t d’ESO 

 

Sant 

Esteve  

Sesrovire

s 

12/03 Nani Hidalgo El dret a 

decidir fins 

al final 

Taller 

Facultat 

d’Educació i 

Psicologia  

 

(40 

alumnes) 

Magisteri Girona  

22/03 

Cristina 

Vallès 

Com parlar 

de la mort 

als infants 

Xerrada 

virtual de 

tancament 

de 

trimestre  

Escoles 

d’Art 

(30alumnes

)  

Batx Barcelona 

i Olot 

15/10 Cristina Talent i 

Empresa 

Xerrada 

virtual 

Facultat 

Farmàcia 

UB 

(40 

alumnes) 

Bioètica 

farmacèutic

a 

Barcelona 21/10 

 

Isabel Mort 

Digna, 

aspectes 

filosòfics, 

ètics i 

polítics.  

Xerrada 
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Escoles 

d’Art 

(40alumnes

)  

Batx Barcelona 

i Olot 

19/11 Cristina Talent i 

Empresa 

Xerrada 

virtual 

Facultat 

Infermeria 

(40 

alumnes) 

2n curs 

matí  

Girona 19/11 Cristina Dret a 

morir llei 

eutanàsia 

Xerrada 

virtual 

Facultat 

Infermeria 

(40) 

2n curs 

tarda 

Girona 19/11 Cristina Dret a 

morir llei 

eutanàsia 

Xerrada 

virtual 

Institut 

Broggi 

(35 

alumnes) 

Cicles 

formatius 

sanitaris 

 

Barcelona 18/12 

matí 

Ana Rodet i 

Nani Hidalgo 

El dret a 

morir 

dignament. 

Què faries 

tu com a 

profession

al? 

Taller 

Institut 

Broggi 

(30 

alumnes) 

Cicles 

formatius 

sanitaris 

 

Barcelona 18/12 

tarda 

Ana Rodet i 

Nani Hidalgo 

El dret a 

morir 

dignament. 

Què faries 

tu com a 

profession

al? 

Taller 
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Assessorament a estudiants que realitzen treballs de recerca:  

 

S’han assessorat 31 estudiants (18 de 2n de Batxillerat i 13 d’ Universitat). Es manté 

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

 

Formació professorat,  s’han realitzat 3 cursos: 

 

- A Elx organitzat pel CEFIRE al febrer impartit per la Isabel Alonso i la Cristina Vallès. 

- Escola d’Estiu de Rosa Sensat al juliol. Com tractar el tema de la mort amb els infants, 

coordinat per Cristina Vallès . Curs virtual (22 alumnes). 

- Serveis Educatius de Girona del Departament d’Ensenyament a l’octubre i novembre 

impartit per la Cristina Vallès dins de la formació continua del professorat. Curs 

virtual (22 alumnes). 

- 3 presentacions de maletes pedagògiques: 

- CEIP Castelum a Sant Julià de Ramis el 27 de febrer. Presentació al Claustre 

i a les famílies (14 persones). Cristina Vallès i Núria Bagaria 

- CEIP Vaireda a Roses el 8 de març.  Presentació al Claustre (16 persones). 

Cristina Vallès. 

- Escola El Far de l’Empordà l’11 de març.  Presentació al Claustre (13 

persones). Cristina Vallès. 

 

Formació a professionals de formació no reglada: 
 

- Consell d’esports de l’Alt Empordà el 26 de juny. Xerrada a professionals 

de lleure, Com engocar la pèrdua i el dol en el temps de lleure (35 

persones). A càrrec de Cristina Vallès iDolors Quer . 

 

GRUP DE JURISTES 

L’activitat del grup ha estat reduïda a l’assessorament en moments puntuals a demanda de la 

Junta. 
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GRUP DE SALUT  

Coordinacio   del grup : Gloria Cantarell  

Aquest any 2020 ha estat marcat per la greu situació sanitària i social viscuda arran de la 

pandèmia provocada pel virus COVID -19, pel qual ningú arreu del món estava preparat.  

Hem comprovat com les persones més vulnerables que viuen en determinades residències 

de gent gran, o en la solitud d’algunes llars, han viscut un final de vida i una mort sovint en 

soledat, sense la companyia de cap familiar i/o amic, del tot inacceptables. En aquest aspecte 

tota la societat som d’alguna forma una mica responsables del que ha succeït, ja que sabent 

el que passa preferim mirar cap un altre lloc. 

La OMS en la seva definició de salut diu: “...la salut no és sols l’absència de malaltia...”. Cal 

repensar la forma d’atendre les persones grans que viuen en residències o a la llar, tenint 

clara la diferència entre edat biològica i edat biogràfica, per promoure la seva salut, que no 

és sols l’absència de malaltia. 

DMD ha denunciat aquestes situacions i el nostre grup es va comprometre a col·laborar amb 

el Departament de Salut en la difusió dels drets de les persones en el seu final de vida per 

millorar la qualitat de la seva mort. 

Malgrat tot, durant aquest any 2020, en el que  s’han restringit considerablement les 

activitats externes, el nostre grup ha crescut amb la incorporació de diverses persones 

voluntàries que van fer la seva formació a DMD l’any 2019.  

Actualment, el grup el componen 28 persones voluntàries, la majoria de les quals amb 

àmplia experiència en diversos àmbits de la salut.  

Per ser més efectius el grup es distribueix en diversos equips de treball en funció dels seus 

coneixements professionals i/o personals: 

L’Equip d’Assessorament Personalitzat (EAP) coordinat per Josie Franci.  

Grup de Demències i Vida Completa  (GDiVC) coordinat per Josep Arnau. 
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Grup de Residències de Gent Gran coordinat per Montserrat Colominas. 

Grup de treball de l’Observatori de la Mort, coordinat  per Gloria Cantarell. 

S’ha creat un nou grup per treballar el Document de Voluntats anticipades  (DVA). 

Les activitats informatives i formatives del grup han quedat molt restringides a partir del 

mes de març.  

Durant el primer trimestre es van poder fer 5 xerrades informatives en àmbits assistencials:  

- DMD Zaragoza: “ Atenció Personalitzada” 

- Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’Hospital de la Vall d’Hebron: “Drets al final de la 

Vida: situació actual” 

- Aula d’extensió universitària de Sant Cugat : “Els drets al final de la vida en la situació 

actual. Opcions de darrer recurs.” 

- Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Seu d’Urgell: “Drets al final de la vida” 

- CAP San Sadurní d’Anoia, per persones cuidadores: “El dret a morir dignament” 

 

Al darrer trimestre s’han fet 3 xerrades informatives en àmbits assistencials:  

- Sant Pere Claver: “Dret a morir dignament. Eutanàsia i suïcidi assistit” (Virtual) 

- Col·laboració en la xerrada a CCOO Sanitat de l’Hospitalet de Llobregat “El dret a morir 

dignament” 

- Campus Universitari Tarragona UPF. Classe virtual primer curs d’Infermeria:  “Final de 

vida. Drets del pacient” 

- Campus Universitari Comarruga UPF. Classe virtual primer curs d’Infermeria: “Final de 

vida. Drets del pacient” 

 

Equip d’Assessorament Personalitzat (EAP) 

Coordinació:  Josie Franci 

Ha estat un any d’altes i baixes de voluntariat per problemes personals i/o familiars. Malgrat 

totes les dificultats pandèmiques i el tancament temporal de locals fora de Barcelona , per 

qüestions derivades de la pandèmia alienes a DMD,  els grups de Girona i Sabadell s’han 

consolidat. 

Durant el confinament s’han atès telefònicament 56 persones o familiars de persones que ja 

eren ateses per  l’EAP. Hem rebut consultes per correu electrònic fins i tot de llocs tan 
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allunyats com Repúbliques Bàltiques i Sud-Amèrica.  Quan no ha estat possible 

l’assessorament sol·licitat, s’han reconduït bàsicament a “The Peaceful Pill”  o a Associacions 

suïsses  com ara Dignitas, per qui demanava suïcidi assistit. 

També cal destacar:  

- La dificultat afegida en temps de restricció de mobilitat per desplaçar-se a una de les tres 

seus. 

- Consultes per l’angoixa que ha generat la pandèmia en persones, fins i tot sanes. 

- Consultes generades per l’ingrés de persones amb COVID als hospitals i el compliment de 

les seves voluntats expressades verbalment o en el seu Document de Voluntats 

Anticipades (DVA). 

 

Dades de l’EAP 2020 

Nombre de persones ateses 

Durant l’any 2020  s’han atès a l’EAP 81 persones com a nous  casos. 

Sexe:  38 dones i 43  homes.  

 

Edat: El rang d’edat oscil·la entre els  20 i el 94 anys. Amb una mitjana de  58  anys. 

 

47% 53% 

Sexe 

dones homes

0

10

20

30

40

20-39 40-59 60-79  80-94 NS/NC

EDATS Edat n 

20-39 6 

40-59 13 

60-79 32 

 80-94 20 

NS/NC 10 

Total 81 
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Malalties 

Les  malalties es distribueixen d’aquesta manera: 

Malaltia Casos 

Cap malaltia 19 

Càncer 15 

Neurodegenerativa 15 

Pluripatologia 12 

Mental 13 

Altres 7 

Total 81 

 

 

 

Durant l’any 2020 es va finalitzar l’atenció en 109 casos. Amb l’assessorament rebut, 

aquestes persones van optar per: 

Fer el DVA: 28 persones 

Rebre Cures pal·liatives: 15 persones 

Informació sobre l’ autolliberament: 50 persones. 

Altres recursos: 16 persones 

 

 

0 5 10 15 20

Altres

Mental

Pluripatologia

Neurodegeneratiu

Càncer

Cap malaltia

MALALTIES 

28 

15 
50 

16 

DVA Cures Pal·liatives Autolliberament Altres resursos

Hi ha persones sense cap malaltia que sol·liciten 
informació sobre els recursos disponibles per si ho 
necessiten en un futur.  

En aquest cas s’ha inclòs el diagnòstic de 
demències, com a malalties neurodegeneratives. 

El concepte de Pluripatologia inclou la 
Pluripatologia geriàtrica. 
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Observacions 

109 casos oberts anteriorment s’han tancat al 2020. 

De les persones ateses per primera vegada el 2020, 29 tenien el DVA fet i 52 no. D’aquests, 

41 estan tancats i 40 continuen actius. 

El motiu de consulta majoritari ha estat  disposar d’assessorament  per assolir una mort 

digna tant per persones malaltes com pels seus familiars. 

 

Hi ha persones sense cap malaltia que sol·liciten informació sobre els recursos disponibles 

per si ho necessiten en un futur.  

A part de l’atenció personalitzada, altres activitats destacades que s’han fet aquest any són: 

- Elaboració  del  document: “Reflexions a l’entorn de la mort voluntària” en substitució de 

l’anterior “Guia de Autoliberación” editada per l’AFDMD” 

- Redacció d’un nou Protocol de funcionament de l’EAP. 

- Redacció d’un nou document de registre de casos i nova classificació de patologies per 

establir comparacions amb altres països.   

 

Grup de Demències i Vida Completa  (GDiVC) 

Durant l’any 2020, l’Annex per a demències es va posar a disposició dels nostres 

conciutadans publicant-lo al web de l’Associació. 

Es varen concertar trobades amb la majoria d’entitats que s’ocupen de les persones 

afectades per demències, de les seves famílies i/o de llurs cuidadores: Fundació Pasqual 

Maragall (FPM), Associació de familiars d’Alzheimer de Barcelona (AfAB), Fundació Pro 

Vellesa Autònoma (PROVEA) i Fundació Alzheimer Catalunya, per intercanviar reflexions i 

suggeriment sobre l’Annex. Amb la mateixa finalitat va haver-hi un intercanvi de 

correspondència amb l’Observatori de Bioètica i Dret (OBiD) i amb Núria Terribas, directora 

de la Fundació Víctor Grífols. 
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El 20 de febrer, a la Sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats, davant l'inici de la 

tramitació de la Proposició de Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia, entitats i 

professionals vinculats a l'Alzheimer i altres demències varen presentar-hi, al costat 

d'experts de l'àmbit jurídic i bioètic, un posicionament conjunt perquè les persones amb 

Alzheimer i altres demències no fossin excloses de la nova llei. L'acte va comptar amb les 

intervencions de testimoniatges i de les entitats, experts i professionals impulsors del 

document “Sobre la malaltia d'Alzheimer i altres demències i la nova llei d'eutanàsia”, on es 

recullen reflexions i propostes de millora de la llei. Tant DMD.Cat com Raquel Sánchez-Valle 

havien col·laborat en l’elaboració d’aquest document de consens. 

S’ha seguit treballant també en el tema de la Vida Completa, l’any vinent tancarem un 

opuscle informatiu al respecte. 

Grup de Residències de Gent Gran 

En el decurs de l’any 2020 s’han mantingut dues reunions amb representants de 

l’Ajuntament de Barcelona: la primera amb el senyor Joan Ramon Riera (Regidor d’Infància, 

Joventut i Gent Gran) i la segona amb la senyora Pilar Solanes (Directora del Programa 

Salut). 

Com a resultat d’aquestes reunions sorgeixen les següents propostes: 

1. Col·laborar en el projecte de fer les 4 residencies públiques que gestiona 

l’Ajuntament de Barcelona “ àmbits residencials d’excel·lència”.  

2. Elaborar un tríptic/fulletó amb l’objectiu de donar a conèixer el Document de 

Voluntats Anticipades (DVA) i els drets de les persones quan emmalalteixen. 

 

Pel que fa a la primera proposta no s’ha pogut col·laborar degut a la pandèmia.  

Respecte a la segona, DMD ha editat un fulletó que informa de com fer el DVA. 

Formació/informació: S’ha treballat un esquema dels temes a desenvolupar en la 

formació/informació en residències (direcció, treballadors, familiars i gent gran) i pel 

personal assistencial dels Centres d’Atenció Primària (CAP).  
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Grup de treball de l’Observatori de la Mort 

S’ha preparat la presentació de l’activitat de l’equip d’Atenció a les persones per la reunió de 

l’Observatori. Els indicadors recollits han estat : demanda d’informació sobre l’associació , 

com fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i consultes vàries sobre el final de vida.  

Posteriorment s’ha treballat per acomplir l’objectiu de liderar el grup de DVA encarregat a 

DMD pels responsables de l’Observatori de la mort. 

Grup de treball de Document de Voluntats Anticipades (DVA) 

S’ha iniciat la preparació d’un DVA específic per persones amb malalties mentals. 

S’ha col·laborat en la revisió del Testamento Vital de l’Associació Federal de DMD.    

PARTICIPACIONS DEL GRUP EN  MBITS INSTITUCIONALS 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

Membres del grup de Salut han participat en les diverses reunions amb els membres del 

Parlament de Catalunya per tal de preparar la futura Llei de l’eutanàsia. 

S’han mantingut també reunions virtuals amb la dra. Carcedo i membres del seu equip de 

treball per tal de posar en comú aspectes de la futura llei d’eutanàsia, totes elles impulsades 

pel grup de Incidència Política de DMD. 

DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA  

Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS)  

Durant aquest any s’ha col·laborat en els treballs de l’Observatori de la Mort. 

L'Observatori de la Mort té les funcions següents: 

a. Recollir i analitzar la informació sobre els processos de morir a Catalunya. 

b. Proposar indicadors que caracteritzin una mort digna i que permetin la seva mesura i 

estudi, tant a escala territorial com en la seva evolució temporal. 

c. Elaborar estudis específics del final de la vida en àmbits concrets o en grups de persones 

que, per la seva vulnerabilitat, requereixin exàmens particulars. 
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d. Divulgar dades, estudis o informes que, elaborats per l'Observatori de la Mort o altres 

institucions, siguin d'interès per a les finalitats de l'Observatori. 

e. Afavorir la investigació sobre les vivències en els processos de mort. 

f. Sensibilitzar els professionals de la salut i de l'àmbit social, i la societat en general, a 

partir dels informes i dels estudis pertinents, sobre les etapes finals de la vida i el procés 

de morir dignament. 

g. Coordinar-se amb altres iniciatives semblants que hi hagi fora de Catalunya. 

h. Identificar la disponibilitat dels recursos d'atenció al final de la vida per tal d'orientar-los 

a la planificació sanitària. 

i. Conèixer les necessitats de la ciutadania en aquests processos. 

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori_mort/ 

De les línies de treball per al 2020, acordades en la darrera reunió i dins l’apartat de 

material per a professionals i ciutadania: 

- Document de voluntats anticipades (DVA): recopilar material i publicar-lo al web de 

l’Observatori de la Mort; elaborar propostes de visualitzacio  i informacio  DVA (infografia, 

ca psula...).  Lideratge a carrec de  DMD, amb la  col·laboració d’AQuAS 

Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàties 

El grup de Salut ha  col·laborat en la reunió mantinguda amb la seva directora i membres del 

departament, per tal d’abordar el tema de la difusió del Document de Voluntats Anticipades, 

sense obtindre massa conclusións practiques  

AJUNTAMENT DE BARCELONA  

Reunió amb el senyor Joan Ramon Riera regidor de les àrees  d’Infància, Joventut i Persones 

Grans. Es van tractar diversos temes entre els que destacariem el seu desitg de fer de les 

residencies de l’ajuntament uns espais d’excelencia. Com a grup de Salut de DMD se li va 

asegurar que donariem tot el suport que ens fos posible per assolir aquest repte. 

Reunió amb membres de la Regidoria de salut, envelliment i cures, en la que es van tractar 

temes relacionats amb possibles col·laboracions en els àmbits de: Residencies de Gent Gran, 

difusió DVA, intervencions en els Consells de Salut dels barris i la possible utilització d’un 

despatx a temps parcial a l’espai Barcelona Cuida del carrer Viladomat.  

Institut Municipal de Serveis Socials  

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori_mort/
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Barcelona Cuida que es un espai de informació i orientació depenent de l’Ajuntament de 

Barcelona i especialment orientat a les persones cuidadores, en el que ens han ofert un espai 

per informar dels drets al final de la vida. DMD disposarà d’aquest espai a partir de primer 

d’any els dimarts al matí. Qui farà l’atenció de les persones que s’hi vulguin adreçar, 

especialment si viuen a l’esquerra de l’eixample, serà Teresa Gol.  

Consells de Salut de Barcelona.  

Insistim en la importància de la presencia de persones de DMD en els Consells de Salut dels 

barris. El fet de donar a conèixer que fa DMD i la defensa de un final de vida digna, dona 

oportunitat a moltes mes persones a demanar informació sobre els seus drets en relació a la 

seva assistència en final de vida. 

Es va participar en els consells de barri de Sant Antoni (Eixample), Nou Barris i Sarrià Sant 

Gervasi 

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

 S’ha participat en  tres reunions telemàtiques, on primordialment s'ha parlat de la situació 

que es va donar a les residències per la pandèmia, i ressaltant per part de DMD el mal final 

de vida que van tenir moltes persones residents. Es consolida la idea de que cal fer un canvi 

de model, per tal que els residents tinguin les atencions i les cures que precisin. 

Manifest conjunt impulsat per DMD i Federació de Pensionistes al que es van unir 32 

entitats, en que es feia constar la necessària cobertura del Cures Pal·liatives i PADES, a les 

residències. 

Sindicatura de Greuges de Catalunya i Sindica de Barcelona: 

S’han mantingut contactes amb les dues sindicatures per tal de obtenir informacions de les 

demandes, queixes,etc. relacionades amb el final de vida i la mort de les persones. 

Sindicats  

S’ha col·laborat amb la  Seccio  de Salut de CCOO fent  xerrades formatives en diversos 

a mbits.  
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Grups locals: Lleida, Girona, Tarragona  

DMD a GIRONA:   

Coordinació: Cristina Vallés Orianne 

Equip de voluntàries a finals del 2020: 11 persones  

Atencio  al pu blic:  

L’atenció al públic s'ha fet des dels punts difusió 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 i a la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres. Com 

a entitat donada d’alta als Ajuntaments de Girona i Figueres vam poder accedir als locals.  

Nombre de consultes: 

Presencials o virtuals ateses: gener 2, febrer 3, març 4, abril 0, maig 0, juny 3, juliol 3, agost i 

setembre 0, octubre 2, novembre 0 i desembre 7. Total, 24 

Algunes activitats significatives per mesos:  

GENER:  

Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciants Observacions 

Facultat 
infermeria GI 
Cristina 
Sarrabassa 
 

Girona 28-1-
20 

Xerrada Drets al 
voltant del final 
de vida 
 

Cristina Vallès 
/ Anna 
Buxaderas 

Facultat 
d'infermeria 
assignatura 
d'ètica 2n  
Sessió matí i 
tarda 86 
persones 
 

Taberna Libraria 
AAVV Eixample 

Figueres 24-1-
20 

Com afrontar el 
tema de la mort 
amb els infants a 
través dels 
recursos 
literaris 

Cristina Vallès Organitza 
Norma de 
Taberna 
Libraria 
 

Aules d'extensió 
universitària  

Casa de 
Cultura de 

23-01-
20 

Drets que tenim 
i ens falten al 

Núria Bagaria i 
Cristina Vallès 

  
 

https://maps.google.com/maps?hl=ca&q=Casa%20de%20Cultura%20de%20Girona%2C%20Pla%C3%A7a%20de%20l%27Hospital%2C%206%2C%2017002%20Girona%2C%20Espanya%20aula%20A&source=calendar
https://maps.google.com/maps?hl=ca&q=Casa%20de%20Cultura%20de%20Girona%2C%20Pla%C3%A7a%20de%20l%27Hospital%2C%206%2C%2017002%20Girona%2C%20Espanya%20aula%20A&source=calendar
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Girona, aula 
A 
 

final de vida 

Escola d’Art Mora la 
Nova 

29 al 
30 

Presentació 
escola/ visita 
Ajuntament / 
xerrada  

Cristina Vallès Projecte 
Talent creatiu 
Generalitat 
Cat 55 
persones 

DMD 
CEIP Vayreda  

Roses 8 al 23 Maleta 
pedagògica 

Cristina Vallès  

Escola d’Art/ 
DMD 

Lleida 16-1-
20 

Presentació 
escola Talent 
creatiu  

Cristina Vallès 
/ Conxa Canut 

Projecte 
Talent creatiu 
Generalitat 
Cat 

FEBRER :  

Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciants Observacions 

Aj Garrigàs/ 
DMD 

Garrigàs 3 al 17 
Exposició i 
xerrada dia 7  

Dolors Quer 
/Cristina 
Vallès 

 

DMD Gi 
14-2-
21 

Reunió 
parlamentaris 
de Gi 

Voluntaris Gi 

Marc Lamua 
PSC, 
Mariona Illamola 
JuntsxCat, 
Joan Margall 
ERC, 
Laura Lopez 
Guanyem 

CAP Figueres/ 
DMD 

Figueres, 
centre cívic 
marca de 
l’ham 

6 -2-
20 

Drets al final de 
vida 

Pilar Grau 
Lourdes 
Gonzàlez Cap  
Cristina Vallès 
DMD 

33 persones 

Diputació / 
Dmd 

Gi 
18-2-
20 

Aprovació Moció 
Ple de la 
Diputació 

Albert Martin/ 
Cristina Vallès 

 

Col·legi treball 
social 

Gi 
20-2-
20 

Drets en final de 
vida 

Anna 
Buxaderas/ 
Cristina Vallès 

 

TV Gi GI 
20-2-
20 

Drets a final de 
vida 

Cristina Vallès entrevista 

https://maps.google.com/maps?hl=ca&q=Casa%20de%20Cultura%20de%20Girona%2C%20Pla%C3%A7a%20de%20l%27Hospital%2C%206%2C%2017002%20Girona%2C%20Espanya%20aula%20A&source=calendar
https://maps.google.com/maps?hl=ca&q=Casa%20de%20Cultura%20de%20Girona%2C%20Pla%C3%A7a%20de%20l%27Hospital%2C%206%2C%2017002%20Girona%2C%20Espanya%20aula%20A&source=calendar
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Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciants Observacions 

DMD 
CEIP Castelum 

Sant julià 
ramis 

27-2-
20 

Presentació al 
claustre i 
famílies 

Cristina Vallès 
/Núria Bagaria 

En préstec  
Maleta 
pedagògica 

Aj Vilafant Vilafant 
28-2-
20 

Presentació 
Moció a 
regidors/es 

Cristina Vallès 
/Dolors Quer 

10 persones 

MAR :  

Organitzat 
per 

Lloc Data Tema Conferenciant
s 

Observacions 

Ajuntament 
Figueres/ 
DMD 

carrer 
Sant Pau, 
39 

6-3-20  formació 
treballadores 
socials Aj 
Figueres 

Pilar Grau 
Lourdes 
Gonzàlez Cap  
Cristina Vallès 
DMD 

Jornada de 
formació 
Tancada 
23 persones 

Llibreria 
22 / DMD 

Carrer de les 
Hortes, 22, 
17001 Girona 

 9-3-
20 

Com tractar el 
tema de la mort 
amb els infants 
. 

Cristina 
Vallès/ Jacobo 

 

Generalita
t/Dep 
Educació 

Llotja BCN 10-3-
20 

Presentació 
projecte Talent 
Creatiu 

Cristina 
Vallès 

20 persones 

Escola el 
Far de 
l’Empordà
/ DMD 

Pl. Pau Casals, 
1 
17469 El Far 
d'Empordà 

11-3-
20 

Maletes 
pedagògiques 

Cristina 
Vallès 

13 persones 

Àrea de 
Benestar 
Social del 
Consell 
Comarcal 
del Pla de 
l'Estany/D
MD 

Museu 
Darder 
Plaça dels 
Estudis, 2 
Banyoles 

11-3-
20 

El final de la 
vida: els nostres 
drets, el DVA i 
l’acompanyamen
t espiritual. 

Josep Maria 
Rodríguez, 
Cristina Vall
ès 
Tew Bunnag,  

114 persones  

Anul·lat 
Ajuntame
nt de Sant 
Pere 
Pescador/ 
DMD 

Casal Cultural 
de Sant Pere 
Pescador 
C/ del Forn, 
2  

13-3-
20 

Parlem del final 
de la vida; la 
decisió és nostra. 

Cristina 
Vallès, 
coordinador
a DMD-
Girona  
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Organitzat 
per 

Lloc Data Tema Conferenciant
s 

Observacions 

Anul·lat 
Cate 
/DMD 

Ronda del 
Rector 
Arolas, 4 
Figueres 

19-3-
20 

Parlem del final 
de la vida; la 
decisió és nostra. 

Cristina 
Vallès 

 

Anul·lat 
Hospital 
de 
Figueres/ 
DMD-
Girona 

Hospital de 
Figueres 
Ronda del 
Rector 
Arolas, s/n  

26-3-
20 

Jornada de 
formació sobre 
Bioetica al final 
de vida 

Personal de 
l’hospital i 
membres 
de  DMD: 
Ramón 
Sans/ 
Cristina 
Vallès.  

Inaugura l’acte 
l’Alcaldessa 
 requereix 
inscripció 

Anul·lat 
Cineclub 
la Cate 
/DMD-
Girona 
 

Ronda del 
Rector 
Arolas, 4 

26-3-
20 

Cine club Cristina 
Vallès,  Ram
on Sans 

oberta entrada 
gratuita 

 
Anul·lacions confinament  en total 21 actes 

ABRIL : no hi ha actes 

MAIG:  

Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciant
s 

Observacions 

Magisteri Gi  22-4-
20 

Com parlar de 
la mort als 
infants 

Cristina Vallès virtual 

JUNY: 

Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciants Observacions 
Consell 
d'Esports Alt 
Empordà 

Llers 26-6-
20 

Xerrada 
monitors lleure 
Com enfocar la 
pèrdua i el dol 
en el temps de 
lleure 

Cristina 
Vallès/ Dolors 
Quer 

Presencial 
mesures Covid 
35 persones 
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JULIOL: 

Organitzat per Lloc Data Tema Conferenciant
s 

Observacions 

Escola d’estiu 
Rosa Sensat 

 6/7/8/
9/ 10 
de 
Juliol 

Com tractar el 
tema de la mort 
amb els infants 

Coordina 
Cristina Vallès 

virtual 

AGOST : no hi ha actes  

SETEMBRE: no hi ha actes 

OCTUBRE: 

Organitzat per Lloc Data Tema responsable Observacions 

Dep 
Ensenyament GI 

virtual 15/22/
29 
d’octub
re 

Formació 
mestres 

Cristina Vallès 22 persones 
5 sessions 

DMD Castell de 
Calonge 

 

9-10-20 Presentació 
llibre Miquel 
Verdaguer 
“Aprendre a 
viure es també 
aprendre a 
morir.” 

Miquel 
Verdaguer/ 
Cristina Vallès 

Presencial 50 
persones  

Generalitat Dep 
Ed 

virtual 15-10-
20 

Presentació 
projecte  Talent i 
empresa 

Cristina Vallès 30 persones 

Aj Cassà/Dmd Cassà 2-10-20 
 

Inauguració 
exposició  
 

Cristina Vallès 6 persones 

Aj Cassà/Dmd Cassà 12-10-
20 
 

Presentació 
DMD 
 

Cristina Vallès 12 persones 

AECC-Gi 
 

 8-10-20 
 

Cures 
pal·liatives 
 

Cristina Vallès 
/  
Dra Neus 
Rodriguez 

Col·loqui 
virtual 
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NOVEMBRE  

Organitzat per Lloc Data Tema responsable Observacions 

Dep 
Ensenyament GI 

virtual 5/12 de 
novemb
re 

Formació 
mestres 

Cristina 
Vallès 

22 persones 
5 sessions 

Donant Vida a la 
Mort dia  

virtual 3-11-20 Drets al voltant 
del final de vida. 

Cristina 
Vallès 

 

Facultat 
infermeria GI 
Cristina 
Sarrabassa 
 

virtual 18-11-
20 

Xerrada Drets al 
voltant del final 
de vida. 
Legislació 
 

Cristina 
Vallès 

Facultat 
d'infermeria 
assignatura d'ètica 
2n  
Sessió matí i tarda 
80 persones 
 

DESEMBRE:  

Organitzat per Lloc Data Tema responsable Observacions 

Guanyem Gi virtual 3-12-20 Gi ciutat 
cuidadora 

Cristina 
Vallès 

4 persones 

DMD/COIG Gi 9-12-20 LORE Ramon Sans/ 
Cristina 
Vallès 

Alicia Rey, 
presidenta COIG 

 

DMD a LLeida  

 

Coordinació: Dolors Morera amb la col·laboració de Concepció Canut.  
 
Composició del grup de voluntariat a finals de 2020: Judith Alcalà, Rafael Baigt, Cristian 

Botijia, Concepció Canut, Dolors Morera, Josep Mitjana i Antonieta Setó. La feina feta a Lleida 

durant aquest any s’ha vist molt reduïda degut a la situació sanitària.   

 
El punt d’informació, amb seu al carrer Henri Dunant, 1 (Espai Salut-GSS) 25003 Lleida, on 

estem els dimarts de 17.00 a 19.00h. ha estat molt poc visitat. Com en anys anteriors hem 

mantingut el despatx (mentre ha estat possible)  a disposició del públic en general per donar 

informació sobre el DVA i les activitats que realitzem, assessorament a l’alumnat que fa 
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treballs de recerca i també sobre els objectius de l’associació. Enguany, l’espai on tenim 

ubicat el despatx  ha estat tancat gairebé tot l’any, a causa de la pandèmia, amb la qual cosa 

les visites han estat poquíssimes. Via telefònica i des de el nostre domicili hem ates alguna 

persona que demanava informació sobre el DVA, però l’entrevista ha quedat ajornada per 

més endavant en què poguéssim fer-la presencial.   

 
A nivell institucional, amb la Diputació provincial mantenim vigent la moció que s’aprovà 

el dia 27 de juliol de 2018 en el ple de la Diputació amb tot, no hem sol·licitat l’ajut econòmic, 

perquè no veiem la possibilitat de poder executar les activitats previstes  en el projecte. 

Tampoc ha estat possible executar formació pels treballadors d’aquesta institució que fan 

atenció al públic, com teníem previst en el moment de la signatura de la moció. La 

composició de forces polítiques també ha canviat i tot plegat ha dificultat el diàleg amb les 

persones responsables de la Diputació.   

Amb l’Ajuntament hem tingut la mateixa situació. 

Pel que fa el premi Salvador Pániker vàrem considerar que a més del premi al millor TFG 

(Treball de recerca de Fi de Grau)  podíem concedir també un accèssit. El premi fou atorgat a 

Núria Gallart  Guivernau estudiant de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball social i 

l’accèssit fou  per Judith Vilella Bertran alumna de la facultat de medecina. Prèvia consulta 

amb la Junta ens semblà que valia la pena fer un reconeixement a un treball de qualitat i que 

ens permetria  introduir-nos i interactuar en aquesta facultat.  

L’entrega d’aquests guardons, (quinta edició) s’hagué d’ajornar fins a finals del primer 

trimestre del curs 2020-2021, ja que les previsions futures eren de que tancarien la 

universitat. Foren  dos actes privats,  en règim estrictament reduït, no fou possible comptar 

amb la presència de l’alumnat ni de dictar una conferència que en les edicions precedents ja 

era costum i permetia d’organitzar un acte acadèmic, on es reunien estudiants i familiars, 

cosa molt útil per fer difusió de DMD.  Enguany això no ha estat possible. 

El reconeixement consisteix en un diploma, el títol gratuït 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 pel 

premi; 100€ per l’accèssit.   

En edicions anteriors aquests esdeveniments també eren motiu perquè els mitjans de 

comunicació ens acompanyessin i posteriorment se’n fessin ressò. La notícia la posà la UdL 



 
Memòria 2020 
 
 

66 
 

(Universitat de Lleida) al seu web. Els diaris locals ens publicaren una nota breu amb la foto 

que els hi férem arribar nosaltres. 

Hem fet la publicitat, mitjançant el tríptic amb les bases de la convocatòria de la sisena edició 

del premi Pániker pel curs 2020-2021 per via telemàtica. 

Fem èmfasi i agraïm profundament el suport rebut sempre de DMD-CAT i d’altres grups 

locals. En presentar-se un cas delicat pel grup de voluntariat lleidatà, demanem ajuda a un/a 

especialista. I així es produí la visita de Glòria Cantarell el 07/01 per atendre una persona 

associada que desitjava parlar amb l’EAP i no podia desplaçar-se a Barcelona. 

El 16/01 Cristina Vallés es desplaçà a Lleida per presentar el projecte “Talent Creatiu i 

Empresa a l’alumnat del Centre d’Art Leandre Cristòfol.  

 
Xerrades: 
 
El 03/02/ participàrem en l’acte reivindicatiu de la Marea Pensionista, que se celebrà a la pl. 

Sant Joan, Concepció Canut feu “La presentació del DVA, com fer-lo”. 

 

El 04/02 “La mort digna, un dret humà” per Concepció Canut al centre “General d’Estudis” 

destinat a l’alumnat que es prepara per obtenir el certificat de cuidador.  

 

El 27/02 tinguérem una jornada a la Seu d’Urgell. Glòria Cantarell feu una exposició pels 

membres de l’Acadèmia de Ciències mèdiques de l’Alt Pirineu, hi assistiren persones 

d’Andorra i del Pallars, a més de les de la SEU; destinada al públic en general impartiren una 

xerrada: “Els drets del malalt. Importància de fer un DVA” i participaren en la tertúlia de 

ràdio Seu, Josep Mitjana i Concepció Canut responent a les preguntes formulades per un 

grupet de tertulianes. Amb lo qual es feu sentir la veu de DMD en aquelles contrades 

llunyanes. Pel divendres 13 de març hi havia organitzada una jornada semblant a Tremp, ja 

teníem els cartells i la publicitat feta, però l’ajuntament decidí d’ajornar-la, les 

circumstàncies sanitàries no eren favorables.  

 

El 05/03 “La mort digna, un dret humà” per Concepció Canut al centre “General 

d’Estudis”d’Almenar. 

 

El 03/04 Xerrada-Taller als alumnes de 4rt. Curs de la facultat d’infermeria “Què és el DVA? 

Com es fa? Treball pràctic”i en la segona part “Les cures pal·liatives” per Glòria Cantarell. 
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A partir d’aquest moment les activitats queden paralitzades, a Lleida el confinament fou més 

llarg degut al risc de rebrot de la pandèmia, produït per l’afluència de persones a la recerca 

d’un treball temporal a la fruita.  

 

Les dues fires al carrer no es van poder celebrar. Teníem prevista una jornada de treball a 

Esterri d’Àneu, amb l’alumnat de l’institut i una  sessió pels pares, que havia d’impartir la 

Nani, i en paral·lel una pel públic en general. En un primer moment quedà ajornada, 

posteriorment ja es va suspendre. 

 

El 24/09 la Dolors Morera i Concepció Canut impartirem una xerrada per presentar DMD i 

el DVA, a Llardecans, organitzada per l’associació de dones “L’espiga”. L’acte tingué lloc en 

una sala enorme on es pogueren guardar totes les mesures de seguretat. El col·loqui fou més 

pobre per aquesta circumstància.  

 

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

se’ns en presenta l’ocasió. El diari local La Manyana, el 25 de febrer ens publicà l’article 

d’opinió “En el procés de la mort, si tu no decideixes, algú ho farà per tu”.  

 

DMD- Tarragona i Valls  

 

Coordinació: Roser Gelabert 

 

Gener. Reunió amb Sr. Granados, alcalde de Salou, per donar a conèixer l’associació i mirar 

de que a l’Ajuntament es faci una moció o declaració institucional pel Dret a Morir 

Dignament 

Febrer. Es prepara una petita modificació en els fulletons de DMD, per repartir a possibles 

xerrades a la província de Tarragona, per mitjà d’etiquetes que indiquen les dades d’atenció 

a Valls. 

Març. Atenció a la ciutadania i reunió de les 4 voluntàries de Tarragona  província. 

Presentació de l’associació Dret a Morir Dignament Catalunya al personal del  CAP Valls 

Urbà. Activitat suspesa. 

Xerrada informativa a Puigpelat sobre “Dret a Morir Dignament”. Activitat suspesa. 

Maig. Al Centre Cívic Valls xerrada sobre “Una etapa de la vida: Morir dignament”. Activitat 

suspesa. 
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Comunicació: presència als mitjans, web, comunicats  

interns, revista DMD-Federal i reculls de premsa 

 

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. A l’any 2020, malgrat la pandèmia i els nostres intents no 

reeixits de fer escoltar la nostra veu durant els primers moments de l’estat d’alarma,  hem 

continuat tenint una important presència als mitjans, especialment amb l’aprovació de la 

LORE al Congreso.  

 
GENER: 
 
08/01/2020.- Ràdio Palafolls. L'Associació Dret a Morir Dignament prepara una nova exposició al 

MiD 

16/01/2020.-  Els matins de TV3. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/hourman-no-ho-

tornaria-a-fer/video/6008788/ 

17/01/2020. Planta Baixa. TV3. Entrevista a Sofía Malagón i Marcos Hourmann. 

23/01/2020. TV3.Quan arribin els marcians.  

 
FEBRER: 
 
09/02/2020.- LaZurda. Entrevista amb la Nani Hidalgo, vicepresidenta de l'entitat "Dret a Morir 

Dignament" (DMD-CAT). 

10/02/2020.- RàdioOlot. La tertúlia. Amb la participación de la Cristina Vallés. 

10/02/2020.- Ràdio Calella (Gloria Cantarell i Isabel Alonso) 

10/02/2020.- El Periódico 

10/02/2020.-  El Español 

11/02/2020.- En directe. Ràdio 4. 

11/02/2020.- Catalunya Ràdio. Notícies: 

12/02/2020.- Planta Baixa. TV3 

12/02/2020.- La Opinión de Murcia 

12/02/2020.- La Opinión de Málaga 

12/02/2020.- Radio ib3. Entrevista a la Nani Hidalgo, vicepresidenta de DMD-CAT 

12/02/2020.- TV3.- Entrevista a la Isabel Alonso, presidenta de DMD-CAT 

18/02/2020.- La voz del sur. Carme Barahona, Jesús Blasco, ... 

19/02/2020.- Xarxanet entrevista a Isabel Alonso 

20/2/2020. -Consalud.es 

20/02/2020.- Im Médico 

20/02/2020.- TVGirona. Participació de Cristina Vallés, coordinadora de DMD-CAT (Girona)  

21/02/2020.-  Entre mayores  

http://www.radiopalafolls.cat/2020/01/07/lassociacio-dret-a-morir-dignament-prepara-una-nova-exposicio-al-mid/
http://www.radiopalafolls.cat/2020/01/07/lassociacio-dret-a-morir-dignament-prepara-una-nova-exposicio-al-mid/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/hourman-no-ho-tornaria-a-fer/video/6008788/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/hourman-no-ho-tornaria-a-fer/video/6008788/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/hourman-no-ho-tornaria-a-fer/video/6008788/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/leutanasia-a-un-pas-de-ser-legal/video/6010326/
https://youtu.be/RY96H4GH7dQ
https://youtu.be/RY96H4GH7dQ
http://www.irc-catalunya.tv/radio-olot/Radio_Olot_Frilab_Web_Player/mp3/16579.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=SItBuA8cJ34
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200210/ley-eutanasia-llega-congreso-para-admision-tramite-con-dudas-ferreos-controles-7843220
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/pastilla-letal-holanda-reabre-debate-muerte-digna_316682_102.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/lore-eutanasia-espana-suissa/5739937/
https://www.ccma.cat/324/leutanasia-a-espanya-del-primer-metge-condemnat-a-la-llei-que-es-cou-al-congres/noticia/2989830/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/angel-hernandez-va-ajudar-a-morir-la-seva-dona-la-llei-de-leutanasia-es-molt-urgent-hi-ha-molta-gent-que-pateix-en-silenci/video/6029659/
https://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2020/02/12/pacientes-eutanasia-esperando-ley-muerte-34554905.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/12/pacientes-eutanasia-esperando-ley-muerte-27644857.html
https://ib3.org/aldiaradio?pl=1&cont=004799b9-1d98-4909-936d-85d947de10a9
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/isabel-alonso-volem-que-es-pugui-incloure-leutanasia-dins-el-document-de-voluntats-anticipades/video/6029641/?fbclid=IwAR2-3izYlTf2rLjaGajgPc6Bdk-3Hc4V4rWdWZgIo4uV5tuvWGwKozAgH6Y
https://www.lavozdelsur.es/opinion/escuela-de-salud/una-buena-muerte_158220_102.html
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/isabel-alonso-leutanasia-es-una-questio-de-llibertats-individuals-de-decidir
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/illa-ley-eutanasia-esperemos-definitiva_74575_102.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18511/piden-que-el-alzheimer-y-las-demencias-esten-contempladas-en-la-nueva-ley-de-eutanasia.html
https://youtu.be/wAetVn8nYG0
http://www.entremayores.es/spa/nacional.asp?var2=Noticias&var3=Asociaciones%20de%20pacientes%20y%20profesionales%20solicitan%20que%20el%20Alzheimer%20y%20las%20demencias%20se%20contemplen%20en%20la%20Ley%20de%20Eutanasia&nar1=2&nar2=13&nar3=42184&nar5=1
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21/02/2020.- Solidaridad Digital. 

21/02/2020.- El Periódico de Extremadura 

24/02/2020.- El Punt Avui. Carme Barahona. 

25/02/2020.- Olesa Ràdio. Llei d'eutanàsia amb Montse Caba, sòcia de DMD-CAT 

26/02/2020.- Catalunya Ràdio. Notícies 

26/02/2020.- Médicos y Pacientes. 

26/02/2020.-Hojas de debate. Article d’Isabel Alonso. 

 
MARÇ:  
 

15/03/2020.- TOT Sant Cugat. Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat. 

Tertúlia sobre el dret al final de la vida a l'Aula d'Extensió 

17/3/2020.- Directa. Nani Hidalgo, Carme Barahona, Marcos Hourmann. 

24/03/2020.- betevé. Eduard Colldecarrera. Crit d'ajuda de les entitats de gent gran. 
 
ABRIL:  
 

06/04/2020.- En directe a Ràdio 4. Dret a morir dignament amb Isabel Alonso 

07/04/2020.- Radio Calella Televisió. Garantir el dret a morir dignament durant la pandèmia, amb 

Isabel Alonso 

18/04/2020.- Público. Henrique Mariño. Luis Montes, dos años sin el doctor que luchó por una 

vida plena y una muerte digna. Entrevista al defensor de la eutanasia 
 
JULIO:  
 

09/07/2020.-Librepensadores. Un poco de Respeto. Gloria Cantarell 

21/7/2020: “Charla de Queridas”. Luc Loren entrevista a Carme Barahona i Ángel Hernández. 

 
SEPTIEMBRE:  
 

10/09/2020.- Cadena Ser. Joan Alquézar (afectat) i Isabel Alonso (Associació Dret a Morir 

Dignament). I Sara Canals (corresponsal a París): La llei de l’eutanàsia torna al Congrés 

15/09/2020. Ràdio Estel. Intervenció Gloria Cantarell. Minut 20.  

17/09/2020. Ràdio Sabadell. Intervenció Maria Benítez 

28/09/2020. Vilaweb. Entrevista a Carme Barahona 
 
OCTUBRE:  
 

02/10/2020. Forum Libertas 

09/10/2020. https://www.ccma.cat/324/mor-antoni-monguilod-simbol-de-la-lluita-per-una-mort-

digna-a-catalunya/noticia/2953970/ 

22/10/2020. Blog neurofriendly. Article de Sofia Malagón. 

29/10/2020: Catalunya Ràdio. Notícies. 

 
NOVIEMBRE:  
 

https://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/ya-es-hora-de-que-espana-afronte-el-debate-de-la-eutanasia-sin-obligar-nadie
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/reivindican-eutanasia-pueda-aplicar-enfermos-alzheimer_1219590.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1744226-el-meu-fill-no-podia-decidir-fins-on-volia-arribar.html
https://www.olesademontserrat.cat/olesaradio/pl11/radio-a-la-carta/id12969/hotel-gori-2522020-llei-d-eutanasia-montse-caba-olesa.htm
https://www.ccma.cat/324/lhome-que-va-ajudar-a-morir-la-seva-parella-dona-lherencia-per-la-investigacio/noticia/2993509/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/salvador-illa-defiende-que-el-debate-sobre-la-eutanasia-es-absolutamente-necesario
https://hojasdebate.es/politica/superado-intento-vox-pp-bloqueo-tramitacion-ley-eutanasia/
https://www.totsantcugat.cat/tot-entitats/tertulia-sobre-el-dret-al-final-de-la-vida-a-l-aula-d-extensio_2115302102.html
https://www.totsantcugat.cat/tot-entitats/tertulia-sobre-el-dret-al-final-de-la-vida-a-l-aula-d-extensio_2115302102.html
https://directa.cat/desterrar-la-mort-indigna/
https://beteve.cat/societat/entitats-gent-gran-demanen-millores-coronavirus/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-6-dabril-2020-2a-hora/5552468/
https://www.radiocalellatv.cat/garantir-el-dret-a-morir-dignament-durant-la-pandemia/
https://www.radiocalellatv.cat/garantir-el-dret-a-morir-dignament-durant-la-pandemia/
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-doctor-luis-montes-derecho-eutanasia-muerte-digna.html
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-doctor-luis-montes-derecho-eutanasia-muerte-digna.html
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2020/07/09/poco_respeto_108643_1043.html
https://www.youtube.com/watch?v=rDCGgnoPtBM
https://play.cadenaser.com/audio/1599728297972/
https://play.cadenaser.com/audio/1599728297972/
https://www.estelfitxers.com/audio/20200915-18_00ELMIRADORDELACTUALITAT.MP3
http://servers.radiosabadell.fm/cdn/farfuture/c29tfcJ44N2V9NZDx0xcb2WrG2hPZNKGKfad2iYCSZ4/1600337205/sites/default/files/2020-09/200917_elcafe_mariabenitez~0.mp3
https://www.vilaweb.cat/noticies/fas-servir-leutanasia-perque-necessites-ser-lliure-pero-no-vols-morir/
https://www.forumlibertas.com/fundacion-pasqual-maragall/
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://neurofriendly.org/2020/10/22/repensar-la-muerte-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.ccma.cat/324/la-fiscalia-no-soposara-a-lindult-de-lhome-que-va-ajudar-a-morir-la-dona/noticia/3056168/
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02/11/2020. TOT Sant Cugat. "La societat viu d'esquena a la mort, i nosaltres la posem en valor" 

5/11/2020. Vilapress. Cornellà. 

09/11/2020. Alacarta. La nit dels ignorants. Intervenció de la Gloria Ribas, voluntària de DMD-

CAT. Del minut 23:20 al 30:20. 

20/11/2020: Els matins. TV3. 

27/11/2020. La República. El Punt Avui. Reportatges: 

 
DESEMBRE:  
 

10/12/2020. El Periódico. Joan Alquézar. 

13/12/2020: La Sexta noticias. 

16/12/2020. En directe Ràdio 4. Reportatge i entrevista a Joan Alquézar: 

17/12/2020.- Planta Baixa. TV3 

17/12/2020.- Notícies. TV3 

17/12/2020.- En directe. Ràdio 4 

17/12/2020.- Catalunya Plural. 

18/12/2020. El País. Sofía Malagón i Jesús Blasco, de DMD-Cat, més altres testimonis 

18/12/2020.- El matí de Catalunya Ràdio 

18/12/2020.- El Diari de la Sanitat  

 

 

Web i xarxes socials  

La  pàgina  web  www.eutanasia.cat,  en  català,  castellà i algunes de les seves parts en 

anglès, que vam incorporar el 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 línia; 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  (902 seguidors; l’any passat érem 

840);  Instagram (426 seguidors; l’any passat érem 210); Twitter  (711 534 seguidors, 

mentre que l’any 2019 vam acabar amb 534);  Youtube  (57 subscriptors; l’any passat érem 

41). 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 

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/consol-farras-societat-viu-esquena-mort-posem_2140250102.html
https://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/2151584/ccoo-cornell-acoge-jornada-sobre-derecho-morir-dignamente
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/la-nit-dels-ignorants-3-0-de-2-a-3-h-09112020/audio/1083927/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/la-nit-dels-ignorants-3-0-de-2-a-3-h-09112020/audio/1083927/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/leutanasia-com-a-dret-del-pacient/video/6070240/
https://www.lrp.cat/reportatges/article/1883952-decideixo-morir.html
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201210/eutanagravesia-llei-jordi-rodriguez-suiumlcidi-assistit-mort-digna-10441410
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-ley-de-eutanasia-en-espana-enfila-su-aprobacion-las-claves-de-una-de-las-normas-mas-avanzadas-de-europa_202012135fd6282959ccfa00017d8cb4.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/lore-eutanasia-espana-suissa/5739937/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/saprova-la-llei-de-leutanasia/video/6074879/
https://www.ccma.cat/324/la-llei-de-leutanasia-aprovada-al-congres-per-amplia-majoria/noticia/3066852/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/17-12-20/5741190/
https://catalunyaplural.cat/es/espana-aprueba-la-eutanasia-y-logra-el-derecho-a-la-muerte-digna/
https://elpais.com/sociedad/2020-12-17/con-esta-ley-mi-ama-se-habria-evitado-dos-anos-de-sufrimiento.html
https://www.ccma.cat/catradio/el-mati-de-catalunya-radio/leutanasia-te-cobertura-legal/noticia/3066949/
https://diarisanitat.cat/espanya-aprova-leutanasia-i-assoleix-el-dret-a-la-mort-digna/
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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 2020 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 2020  s’ha  continuat la col·laboració amb el comitè de redacció de la revista DMD 

Federal, al que participa Cristina Vallès, i hem publicat diversos articles referents a la feina 

de DMD-Cat.  Cal destacar que les portades dels números de la revista corresponents a l’any 

2020, com ja va passar el 2019, han continuat reproduint il·lustracions del projecte impulsat 

per DMD-Cat “La mort, digna i il·lustrada”.  
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Biblioteca de DMD-CAT 

 

Coordinació: Llorens Maseda i Trulla 

Aquest passat any 2020, ha estat força complicat com a conseqüència de la Pandèmia del 

Covid 19 i de la seva repercussió a l’assistència a les oficines de DMD.  

Al mateix temps s’em va demanar que em fes càrrec de la biblioteca de llibres i això ho vaig 

considerar, després d´haver parlat amb la Núria Sensano i de que ella m’expliques el 

funcionament, com una tasques que podria gestionar. 

Hi volgut establir alguns reptes a les línies de la meva tasques a partir del moment que em 

vaig fer càrrec: 

- Comunicar l’arribada de cada nou llibre a tots els voluntaris de DMD. Especificant Autor, 

Editorial, Data de Edició i sobre tot el resum de la temàtica que especifica l’editorial.  

- Separar els llibres estrangers, escrits en altres idiomes, dels llibres escrits en català o 

castellà. 

- Separar el llibres que per la seva importància no deuen sortir de les dependències de 

DMD i que per tant, sols poden ser consultats a les pròpies dependències de DMD. 

- Establir un arxiu informatitzat, amb Excel o Acces, que pugui ser consultat per qualsevol 

membre de l’executiva o voluntari i en el que a més de dades bàsiques del llibre també es 

mostri la temàtica resumida del llibre en qüestió. 

-  En el cas de les revistes de DMD, tant Federal com de Catalunya, remetre el seu 

contingut, especificant tema i signatura dels seus articles, fent especial menció als 

articles escrits per membres de DMD Catalunya. 

- I finalment, un repte, crec que més complicat però, molt interessant, una relació de 

vídeos i gravacions de intervencions o documentals de membres de DMD. Es difícil però, 

no impossible. 

L’any 2020 ha estat un any de transició que, espero sigui de continuïtat i d’ampliació 

d’objectius durant l’any 2021 

Gracies anticipades per la vostre comprensió i agrair finalment la tasques desenvolupada 

tant per la Núria Sansano com per la Eulàlia Castany fins el moment que jo intento fer-me 

càrrec. 
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Administració i finances: Balanç econòmic 

Balanç econòmic –Estat de comptes exercici 2020 

Coordinació: Ignasi Ripoll Llorens 

Resum econòmic de l’any 2020 
 
 
Aquest 2020, no cal recordar-ho, ha sigut un any de grans excepcionalitats que tambe  han 

tingut un reflex en els comptes de l’Associacio , com e s fa cil de comprovar comparant-los amb 

els de l’any anterior. 

Tots els capï tols de despesa vinculada a activitats, lo gicament s’han vist disminuï ts degut a 

l’anulacio  de moltes d’elles. Tambe  als capï tols d’ingressos han hagut disminucions per la 

renu ncia a algunes subvencions. 

 
Subvencions: 

Hem renunciat a una de les subvencions que tenï em demanades a l’ajuntament de Barcelona 

i una altra a la diputacio  de Lleida, degut a que les restriccions provocades covid19 no ens 

permetien dur a terme les activitats subvencionades (gira de l’exposicio  «La mort 

il·lustrada» i festival de cinema, respectivament). 

Parlant de subvencions, comentar que la corresponent a l’ajuntament de Sant Cugat de l’any 

2019, esta  inclosa al 2020, ja que la van ingressar amb retard. 

Un any me s, els comptes anuals demostren la fortalesa de l’associacio  que podria seguir 

duent a terme la seva activitat sense subvencions, nodrint-se nome s de fons propis,  

 
Gestoria: 

Aquest 2020 ha sigut el primer any complert en que hem comptat amb la nova gestoria, que 

amb major efica cia que l’anterior i malgrat l’afegit de feina que suposa l’haver començat a fer 

declaracions d’IVA, ens ha suposat una disminucio  dels costos per aquest servei. 

 
Quota federal: 

Anem augmentant la nostra contribucio  a DMD federal fins a arribar als 10.000€ als que ens 

havï em comprome s i que assolirem a l’exercici del 2021. 
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Fons de garantia: 

La forta disminucio  de la despesa, ens ha perme s assolir a finals d’aquest exercici 2020 la 

totalitat dels 15.000€ amb que ens vam proposar de dotar el fons de garantia que ens 

permetin el normal funcionament de l’associacio  durant tres mesos en cas que, per qualsevol 

circumsta ncia ens quede ssim sense liquiditat. 

Oficina: 

El canvi de local a un me s gran, motiva la previsio  de pujada d’aquest capï tol per a l’any 

2021, al que tambe  hem d’afegir una previsio  d’augment de les despeses de neteja. Aquest 

canvi de local, tambe  generara  pel 2021 una despesa extra d’augment de la fiança i despeses 

del nou contracte.  Passarem a pagar 847 € mensuals i durant la primera quinzena de febrer, 

pagarem tambe  el lloguer del local antic, per poder fer els canvis necessaris al nou. 

Any 2021: 
 
La previsio  per al proper exercici del 2021, e s me s incerta que mai. Per una banda, no sabem 

l’activitat que podrem dur a terme i que ens marcara  les restriccions que encara hi hagin pel 

covid19. Tampoc quins tipus d’ajuts oferiran les administracions i si podrem optar... 

Per altra banda no sabem com afectara  als comptes l’aprovacio  de la Llei Orga nica de 

Regulacio  de l’Eutana sia. Es difï cil preveure si comportara  un augment o disminucio  de 

persones associades, pero , com som optimistes de mena, optem per preveure un augment 

semblant als dels darrers anys, afegint-hi enguany l’augment d’ingressos que suposara  

l’augment mï nim de la quota amb 5€ anuals. 

 
Contractes de l’Associació amb empreses proveïdores de serveis: 

-  Hospital de St. Pau (Lloguer) 

-  Orange (tele fon) 

-  Caixabank (serveis bancaris) 

-  SIS-FARMA (gestoria) 

-  Arç (Assegurances) 

-  Coal Gestio  (neteja) 

-  Endesa (llum) 

Estem afiliats a:  

-  World Federation of Right 

-  FedeCat 

-  Fesalut 
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Resum comparatiu anys 2019 – 2020, previsió per 2021 i balanç de situació a 
31/12/2020 

 

 

Exercici 2019 2020 Previsió 2021

INGRESSOS 

Subvencions 13.933,12 7.000,00 6.500,00

Barcelona 12.000,00 6.000,00 6.000,00

Sant Cugat 0,00 1.000,00 500,00

Lleida 1.933,12 0,00 0,00

Quotes 74.752,00 78.898,00 84.560,00

Enviades a cobrament 77.445,00 81.486,00 88.560,00

Retornades -2.693,00 -2.588,00 -4.000,00

Donacions 2.590,00 1.547,00 1.500,00

Conferències i xerrades 2.790,53 1.562,50 1.000,00

Altres 1.976,00 141,36 0,00

Total 96.041,65 89.148,86 93.560,00

DESPESES

Oficina 9.745,66 9.162,54 12.406,33

Lloguer 7.545,27 7.563,72 10.242,48

Llum 336,99 305,76 400,00

Telèfon 951,35 677,21 680,00

Neteja 732,05 465,85 903,85

Portería 180,00 150,00 180,00

Manteniment 194,08 307,76 380,00

Domini Web 76,71 76,71 80,00

Informàtic 117,37 231,05 300,00

Material 2.422,86 1.695,86 4.200,00

Mobles 0,00 0,00 1.000,00

Llibres/DVD (Biblioteca) 196,73 191,85 200,00

Oficina 2.226,13 1.504,01 3.000,00

Serveis 5.659,27 4.345,78 4.550,00

Correus 930,57 810,39 900,00

Bancaris 869,08 979,99 1.300,00

Assegurances 917,04 844,24 850,00

Impremta 2.942,58 1.711,16 1.500,00

Gestió 2.153,80 1.758,35 1.800,00

Administrativa 2.153,80 1.758,35 1.800,00

Quota Federal 8.300,00 9.500,00 10.000,00

World Federation of Right 500,00 500,00 500,00

Right to die Europe 400,00 0,00 0,00

Recursos humans. Sous 32.177,39 32.948,23 33.703,99

Nòmina 19.178,72 18.459,32 18.643,59

Seguretat social 8.958,78 8.769,66 8.900,00

IRPF 2.616,93 3.964,99 4.360,40

Recursos humans externs 1.422,96 1.754,26 1.800,00

Afiliacions (FedeCat) 675,23 173,74 200,00

Grups locals 10.703,01 3.226,09 6.000,00

Girona 5.637,32 2.348,51 3.500,00

Lleida 4.086,70 834,95 1.500,00

Tarragona 105,40 0,00 100,00

Sant Cugat 6,40 1,00 100,00

Sant Andreu 0,00 0,00 100,00

Sitges 52,02 41,63 100,00

Vilanova/Sant Pere de Ribes 40,00 0,00 100,00

Sabadell 216,20 0,00 300,00

Barcelona-Clot 558,97 0,00 100,00

Valls 0,00 0,00 100,00

Viatges 2.429,05 594,21 1.500,00

Desplaçaments 1.847,66 822,29 1.000,00

Dietes 639,65 186,45 500,00

Formació voluntariat 37,25 68,00 100,00

Activitats i projectes 7.102,21 2.650,48 5.000,00

IVA 168,23 180,00

Impost de societats 17,58 20,00

Altres despeses/Imprevistos 148,22 2.036,12 3.000,00

Total 85.135,34 70.161,71 85.040,32

01/01/20 31/12/20

saldo en compte 18.101,38 36.666,61

efectiu 173,12 622,77

arqueig caixa 27,73 0,00

Total 18.302,23 37.289,38


