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PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA (historia, valors, singularitats…) 

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DMD 

L’Associació Dret a Morir Dignament, és una associació sense ànim de lucre fundada l'any 1984 

que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, 

especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.  

Segons els seus estatuts, les seves finalitats són:  

● - Defensar els drets del ciutadà al final de la seva vida. 

● - Defensar el dret a l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit per a malalts que lliurement 

desitgen alliberar-se d'un sofriment que viuen com intolerable. 

https://www.eutanasia.cat 

HISTÒRIA DE L’ASSOCIACIÓ DMD.  

"Tot va començar el gener de 1984 amb una article de Miguel Ángel Lerma sobre el dret a morir 

dignament publicat al diari El País [...]" 

"Dos anys més tard, DMD elabora i distribueix el seu primer model de testament vital [...]" 

“L’any 1986 s’aprova la Ley General de Sanidad, amb l’assessorament de Salvador Pàniker, on es 

reconeix per primer cop l’autonomia de la persona malalta[...]” 

 "El 1993 iniciem la titànica lluita del tetraplègic Ramón Sampedro pel seu dret a l'eutanàsia. Va 

ser l' advocat Jorge Arroyo, soci de l'associació, qui es va encarregar del cas [...]" 

Fragments del llibre “Història de la DMD” 

Des de 1998, any de la mort de Ramón Sampedro, el tema de la despenalització s’ha discutit 17 

vegades en el Congrés. Les propostes han arribat al Congrés com iniciatives de diversos partits 

sempre a instància de DMD.  

L’activitat d’Incidència Política de DMD a Catalunya ha tingut com a característica que s’ha adreçat d’entrada a totes 

les formacions polítiques, convocant actes com la Taula Rodona de Partits el 22 de juny de 2015 on es demana als 

partits que es definissin respecte a cinc objectius proposats:  

1. La creació d’un Observatori per conèixer de forma fefaent com mor la gent a Catalunya.  

2. Formació inicial i contínua de tot el personal sanitari en drets del pacient i atenció als malalts al final de la vida.  

3. Accés universal a les cures pal·liatives.  

4. Informació a la ciutadania dels drets del pacient i promoció del DVA.  

5. Promoció del debat públic i iniciatives legislatives en el camí d’aconseguir el dret a l’eutanàsia i al suïcidi 

mèdicament assistit  

Com a resultat del treball amb els grups parlamentaris s’aconsegueixen dues compareixences al Parlament de 

Catalunya:  

El 23 de juny de 2016, té lloc la compareixença d’Isabel Alonso i José María Mena davant la Comissió de Justícia del 

Parlament, on es planteja que el Parlament presenti al Congrés una Proposició de Llei per despenalitzar i regular la 

eutanàsia.  

https://www.eutanasia.cat/
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El 13 d’octubre de 2016, té lloc la compareixença a la Comissió de Salut del Parlament, d’Isabel Alonso 

acompanyada de Núria Terribas i Xavier Busquet, on es plantegen els quatre aspectes relacionats amb Salut que cal 

millorar dins de la legislació vigent. 

El 26 de gener de 2017, s’aprova la Moció 91/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret a morir dignament. 

Presentada per Catalunya Sí Que es Pot.  

El 21 de març de 2017 té lloc en el Congrés dels Diputats el debat de l’admissió a tràmit de la Proposición de Ley 

Orgánica sobre la eutanasia. (Iniciativa 122/000060) presentada el 26/01/2017 pel Grupo Parlamentario 

Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que no prospera per l’abstenció del PSOE  

26 d’abril de 2017: Debat i admissió a tràmit de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats de 

la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia 

i l'ajuda al suïcidi, Presentada per JxSí, CSQP, PSC i CUP. 

12 i 19 de juny de 2017: Per la tramitació de la Proposta i a instància de DMD es fa la compareixença d’experts que 

avalen la decisió.  Josep M. Busquets, Isabel Alonso, Josep Terés i Montserrat Busquets . Victòria Camps, José Maria 

Mena, Núria Terribas, Marcos Hourman i Xavier Gömez Batiste  

25 de juliol de 2017, després de 2 anys de treball s’aprova en el Parlament de Catalunya el text definitiu de la 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 

10/1995 del Codi penal, per la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.  

3 de març de 2018 davant el debat imminent de la Proposició de Llei del Parlament en el Congrés, DMD-Catalunya 

organitza a la Sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats, la Jornada: La libertad al final de la vida y la 

despenalización de la eutanasia, amb participació de Milagros Pérez Oliva, Isabel Alonso, Marc Antoni Broggi, 

Montserrat Busquets, Fernando Marín, Carmen Tomás-Valiente, i Javier de Lucas. Amb el suport de les diputades i 

diputats al Parlament i al Congrés de ECP, ERC, PSC-PSOE i PDECAT. 

3 de maig de 2018, el PSOE registra en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanàsia. 

Que s’admet a tràmit el 26 de juny. 

8 de maig de 2018, debat i admissió a tràmit de la Proposició de Llei del Parlament de Catalunya amb els vots 

de PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDECAT, Compromís, Bildu i Nueva Canarias. 

La proposta del PSOE, queda encallada per la majoria que PP i Ciudadanos tenen a la mesa del Congrés.  

Cau la legislatura i amb ella la possibilitat d’aprovació del projecte de llei de regulació de 

l'eutanàsia i la despenalització del suïcidi assistit. Pel camí han quedat moltes esperances 

trencades. 

Com la de la senyora Maria José Carrasco, malalta d’ELA, que davant la impossibilitat de acollir-

se a la Llei d'Eutanàsia, demana finalment al seu marit, el senyor Àngel Hernàndez que l’ajudi en 

el seu suïcidi, cosa que porta a terme el dia 3 d’abril de 2019. El senyor Àngel Hernàndez queda a 

disposició de la justicia, el codi penal ho recull com un delicte de cooperació al suïcidi i el castiga 

amb una pena de presó de fins a deu anys de presó.... és urgent l’aprovació d’una llei 

d’Eutanàsia. 

Continuarà... 

https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/grups-de-treball/incidencia-politica 

FILOSOFIA DE L’ASSOCIACIÓ 

L’Associació DMD, és una entitat sense ànim de lucre que basa la seva tasca en un dret humà 

fonamental: la dignitat de la persona i el seu dret a decidir fins al final de la seva vida. Lluitem  des 

https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/grups-de-treball/incidencia-politica


4 

de la societat civil per arribar a adquirir uns drets que ens falten, com és el Dret a Morir amb 

Dignitat. Les principals activitats de l’Associació DMD són: 

● Donar suport a investigacions relacionades amb la mort i la llibertat de l’ésser humà per 

escollir racionalment el seu destí personal. 

● Promoure un clima d’opinió pública favorable i tolerant amb els fins de l’Associació, i amb 

el màxim respecte envers les diferents opinions. 

● Buscar el reconeixement legal i social dels drets esmentats. 

● Defensar especialment els drets de les persones malaltes . 

● Difondre el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i vetllar pel seu compliment i pel 

respecte d’aquestes decisions preses de forma anticipada. 

● Atendre de manera personalitzada a les persones associades al final de la seva vida: 

assessorament sobre drets de les persones malaltes (rebuig de tractament, limitació de 

l'esforç terapèutic, testament vital, sedació terminal), recursos assistencials.... 

● Qualsevol altra activitat legal amb la intenció d’assolir els objectius de l’Associació. 

 

ENUNCIAT DEL REPTE O ENCÀRREC  

 Creació d’un producte audiovisual per a DMD (Dret a Morir Dignament): 

-Vídeo de infografía animada o vídeo d'il·lustració animat. 

-Disseny de cartells per a diferents suports. 

 

Aquest producte ha de transmetre els continguts següents:  

-Donar a conèixer l’Associació DMD. 

-Donar a conèixer el concepte Mort Digna.  

-Donar a conèixer els documents de voluntats anticipades, DVA. 

 

DESCRIPCIÓ DEL REPTE O ENCÀRREC (tipus de producte,  públic objectiu, condicionants 

tècnics i econòmics…) 

  

OBJECTIU DE COL·LABORACIÓ 

 

Comptar amb el professorat i l’alumnat per interpretar i donar forma al missatge de, què és 

l’Associació DMD i que són i com ens interpelen, conceptes tan importants i complexes com el de 

la mort, el de la mort digna i el recurs del Document de Voluntats Anticipades, DVA. 

Aproximar a l’alumnat al tema de la Mort Digna ajudant-los a reflexionar i a preparar-se per 

encarar el tema de la pèrdua i la mort, com una part important del seu creixement, maduració i 

educació emocional. 
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Compartir amb l’alumnat els nostres coneixements, com a entitat i professionals de diferents 

sectors i acompanyar-los en aquest cas pràctic per fer una aproximació a la realitat de la professió 

per a la qual s’estan formant. 

 

 

 PREMISES DE LA COL.LABORACIÓ 

 

Sense el suport del projecte Talent Creatiu i Empresa,  l’Associació DMD no es podria ni 

plantejar el portar a terme un projecte com el proposat, tant pel seu cost econòmic com per la 

complexitat tècnica i d’organització que requereix.. 

L’Associació DMD, és una associació sense afany de lucre que funciona a partir del voluntariat i 

les quotes de les persones associades. 

El compromís d’entitats com Ajuntaments, Generalitat, Diputació... ha permès portar a terme 

alguns dels projectes de l’Associació com l’exposició itinerant: “La mort Digna i il.lustrada” on 32 

professionals joves de la il.lustració van mostrar de manera artística i personal la seva visió de la 

mort digna i van fer donació de les seves obres a l’Associació i s’ha utilitzat per il.lustrar la revista 

federal de DMD. 

https://derechoamorir.org/revista/ 

Aquesta exposició itinerant ha estat exposada en espais emblemàtics de les principals poblacions 

de Catalunya i està compromesa fins l’any 2021, ara ja en altres ciutats de l’Estat. 

https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/projecte-de-l-ajuntament/la-mort-digna-il-lustrada 

D'aquesta exposició itinerant se'n ha publicat un catàleg i se n'ha fet una versió reduïda impresa 

que volta per municipis, escoles i entitats, acompanyada per  xerrades, debats i cinefòrums i ha 

servit de base de materials i dossiers didàctics per a treballar amb professorat i els centres 

educatius de tots els nivells. 

https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/grups-de-treball/educacio 

 

 

PRODUCTE FINAL  

 

 

. Què és la DMD: 

És una associació sense ànim de lucre fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de tota 

persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan 

pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.  

Algunes frases que en fan referència: 

 

“Uneix-te al moviment ciutadà per a una mort digna.” 

“Volem ser lliures fins el final”. 

https://derechoamorir.org/revista/
https://derechoamorir.org/revista/
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/projecte-de-l-ajuntament/la-mort-digna-il-lustrada
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/projecte-de-l-ajuntament/la-mort-digna-il-lustrada
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/grups-de-treball/educacio
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/grups-de-treball/educacio
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“Vull Llibertat, Igualtat i Dignitat per transitar en vida i també  per decidir el moment de la 

mort”. 

«Vull poder decidir fins al final» 

«Tinc dret a decidir fins a quan» 

“Ens falta poder decidir el quan i el com morir”. 

 

. Què vol dir mort digna: 

 

Mort digna, és un concepte directament lligat a l’autonomia personal i la 

llibertat individual, basat en la declaració dels drets humans. 

Mort digna és equivalent a mort pròpia en tant que basada en els meus valors i pròpia com 

apropiada, meva. 

Algunes frases que en fan referència: 

 

“Vull morir dignament segons els meus valors i creences” 

“Vull Llibertat, Igualtat i Dignitat per transitar en vida i també  per decidir el moment de la 

mort”. 

“Perquè estimem la vida volem una bona mort.” 

“No vull patir” 

“No vull viure en condicions indignes” 

“Bona vida, bona mort” 

“Vida digna, mort digna.” 

“DMD t’ajuda a informar-te, formar-te, reflexionar i decidir com morir". 

 

 

·      Els drets dels pacients i els que ens falten: 

  Amb la llei dels drets del malalt, aprovada pel Parlament de Catalunya (2000) es pot 

renunciar a un tractament mèdic, es poden rebre tractaments pal·liatius, i sedació terminal 

sempre que el pacient ho demani verbalment o a través de la seva voluntat expressada en 

un DVA. Són drets que tenim conquerits. 

Algunes frases que en fan referència: 

 

 “Podem renunciar als tractaments, encara que això m’apropi al moment de mort” 

 “Podem demanar la sedació terminal si no hi ha altre manera d’aturar el dolor i l’angoixa” 

“Vull tenir l’oportunitat de ser jo l’únic en decidir com i quan finalitzar la meva vida, si 

aquesta no té la qualitat que desitjo” 

“Ens falta poder decidir el quan i el com morir”. 

“Necessitem una llei d’eutanàsia”  
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«Només tu pots decidir sobre la teva vida i la teva salut» 

«La meva vida és meva, jo decideixo» 

“Tinc dret a renunciar a tractaments” 

“Necessitem una llei d’eutanàsia” 

“Necessitem una llei de suïcidi assistit” 

 

·      Què és un DVA : 

En el Document de Voluntats Anticipades (DVA) s’expressa la voluntat de la persona sobre 

les atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia 

irreversible o terminal, que li hagi portat a un estat que li impedeix expressar-se per si 

mateix. 

Algunes frases que en fan referència: 

 

“El DVA és la nostra veu quan nosaltres no podem expressar la nostra voluntat”.  

“El DVA un regal per la persona malalta i l’equip sanitari que ens atendrà al final de vida”. 

“Si no decideixes tu, algú ho farà en el teu nom” 

“El meu DVA: la meva veu quan jo no em pugui expressar” 

“Tens fet el teu  Document de Voluntats Anticipades?”  

 

 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES i EIXOS DE TREBALL 

 

Suports on serà difós el material creat: 

. Web de l’Associació DMD 

. Xarxes socials 

. Plataformes com Vimeo i Youtube 

.Transports metropolitans i mercats Municipals de Barcelona, Girona, Lleida...  

(com exemple de ciutats que han signat mocions a favor de la Mort Digna) 

. CAPs i centres sanitaris d’arreu de Catalunya 

. Seu dels Ajuntaments i punts d’informació de les ciutats que han signat la Moció per una 

Mort Digna. 

 

Durada de les infografies animades o vídeos d’il·lustració animada: 20” a 45’’ 

 

pot tenir dues versions per poder distribuir-lo amb facilitat en els diferents mitjans. 
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Compatibilitat:  

Els videos hauran de ser entregats amb alta qualitat per ser emesos en presentacions i optimitzats 

per a les diferents xarxes socials així com a plataformes, segons els estàndards de cadascuna 

d’elles. L’arxiu que contingui l’espot ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia 

habituals.  

 

Els cartells hauran de ser entregats en format digital i complir les característiques tècniques i de 

qualitat estandaritzades per els diferents suports.  

També s’entregaran optimitzats per a xarxes socials i web. 

Les imatges i el so utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial 

i no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en 

aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat.  

 

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE (Qui pot participar? Família professional, cicle, nivell…) 

 

Podrà participar qualsevol Cicle de la familia de Comunicació Gràfica i Audiovisual, o altres cicles que 

incloguin algun mòdul relacionat amb la proposta. 

 

Formes de participació:  

Tot i que la participació individual és possible, la complexitat del projecte permet plantejar el 

treball en equip multidisciplinar de tres, quatre persones. 

La participació és oberta a l’alumnat matriculat a algun dels cicles formatius de grau superior 

d’il.lustració, d’animació, gràfica publicitària, gràfica audiovisual, gràfica interactiva i/o 

fotografia dels ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i de disseny de la família 

professional de comunicació gràfica i audiovisual 

 

 

 

 

CALENDARI (consensuat amb el Departament d’Educació) 
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Presentació del 
briefing 

Enviament del 
primer 
avantprojecte 

Presentació de 
l’avantprojecte i 
valoració 

Enviament del 
projecte final 

Lliurament, 
presentació i 
valoració final de 
la proposta 

Lliurament de 
premis 

Dia: 30 de 
setembre de 2019 
 

Dia: 25/11/19 
 

Dia: 
28 de noviembre de 
2019 

Dia: 
 

Dia: 
10 de març de 
2020 

Dia: 12 de maig 
de 2020 
 

Hora: 12 h 
 

Enviar .PDF per 
correu electrònic* 
 

Hora: 9.30 hores Enviar .PDF per 
correu electrònic* 
 

Hora: 9.30 h Hora: --- 
 

Lloc:  EASD 

Llotja. Ciutat de 

Balaguer, 17. 

08022-bcn 

 

Lloc: EASD Llotja. 
Ciutat de Balaguer, 
17. 08022-bcn 
 

Lloc: EASD Llotja. 
Ciutat de 
Balaguer, 17. 
08022-bcn 
 

Lloc: --- 
 

 

*Important:  Cal identificar els arxius seguint aquest format:  

 

NOMEMPRESA_NOMCENTRE_nomALUMNE/A  

(Ex: DMD_EAVALLBOHÍ_PauPereBerenguera)  

i enviar-lo a l’adreça: 

artsidisseny.educacio@gencat.cat 

 

En cas de grup, triar un nom per al grup i cal especificar els noms dels integrants al document/s presentats. 

 

Els projectes audiovisuals estarán penjats en una plataforma audiovisual ( youtube, vimeo…) o una adreça 

drive i l’enllaç apareixerà a la presentació que es prepari per explicar-ne el procés. 

 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT I SELECCIÓ 

 

Per a la coordinació, seguiment i selecció dels projectes previstos es constituirà una comissió, 

integrada per personal tècnic, en representació de la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i per personal tècnic professional en representació de 

l’empresa o institució. 

 

RECONEIXEMENT  ( si escau o es considera: possible obsequi, diploma acreditatiu, contracte en 

practiques, materialització del projecte…) 

 Les infografies o vídeos amb el nom de les persones guanyadores podran ser vistes a diversos 

mitjans: 

. Web de l’Associació DMD 

. Xarxes socials 

. Transports metropolitans i mercats Municipals de Barcelona, Girona, Lleida com exemple 

de ciutats que han signat mocions a favor de la Mort Digna 

. CAPs i centres sanitaris d’arreu de Catalunya 

mailto:artsidisseny.educacio@gencat.cat
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. Seu dels Ajuntaments i punts d’informació de les ciutats que han signat la Moció per una 

Mort Digna 

 

 Es preveu un reconeixement econòmic i diploma commemoratiu a les persones guanyadores . 

 

CONDICIONS LEGALS 

 

La participació de l’alumnat suposa de forma implícita  l’autorització al Departament d’Educació i a 

l’empresa per publicar els projectes presentats en els mitjans de difusió propis, incloent 

l’autorització per a l’exhibició, si així es considera oportú, i/o per a la promoció dels autors i les 

autores presentats.  

 

L’autorització dels alumnes dóna el consentiment per tal que, durant un període de tres anys, 

l’empresa pugui disposar dels projectes presentats amb objectiu de promoure els autors i les 

autores participants.  

En la utilització d’aquests projectes, s’indicarà sempre l’autoria, i l’autor/a rebrà informació 

prèviament a la utilització de la seva creació. 

 

Transcorreguts els tres anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per l’empresa requerirà el 

consentiment exprés previ dels autors o autores. En el cas que l’empresa s’interessés per la 

producció d’un dels projectes, aquesta es realitzarà a partir d’un contracte adaptat a cada 

circumstància. 

 

La participació al projecte implica l’acceptació d’aquestes bases. En cas necessari, la comissió de 

selecció és qui té el dret de realitzar les interpretacions que corresponguin. 

 

 

 


