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1. La lluita pel dret a l’eutanàsia i el progrés en el reconeixement dels drets de les persones al
final de la vida.
- 1983-2018: 35 anys d’història de DMD. Isabel Alonso. Revista de Treball Social 210.
Una mirada a la Història de l' Associació DMD
- 1986: Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. (Ernest Lluch)
- 1994: Ramón Sampedro sol·licita l’eutanàsia a un jutjat de Barcelona
- 1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Juan Alberto Belloch) (*)
- 1997: Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, conegut com Convenio de Oviedo
- 1998: Mort de Ramón Sampedro. (Mar Adentro d’Alejandro Amenabar)
- 2000: Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del
pacient, i la documentació clínica
- 2002: Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.
- 2002: LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica
- 2005: Morir en España. Milagros Pérez Oliva. 30 i 31 de maig, 1 de juny de 2005.
http://elpais.com/diario/2005/05/30/espana/1117404001_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/05/31/espana/1117490401_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/06/01/espana/1117576801_850215.html
- 2006: Estatut d’autonomia de Catalunya, article 20. (*)
- 2006: Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. (*)
- 2015: Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Apartat 5.1.8,
(actualització de la Carta de 2001) (*)
- 2016: Juristas por la disponibilidad de la vida
- 2016: Desenvolupament de les cures pal·liatives a Catalunya i Espanya. Monografia SECPAL 2016
- 2017 Bèlgica: Estudi de compatibilitat de l’eutanàsia i les cures pal·liatives. (en alglès)

2. Debat sobre l’eutanàsia en el Congrés i en el Parlament des de 1994.
- Iniciatives en el Congrés, 1994 – 2017.

Iniciatives en el Parlament de Catalunya
4/4/1997: Compareixença de Salvador Pániker i altres membres de l’Associació pel Dret a Morir
Dignament a la Comissió de Justícia. A petició del Grup Socialista.
2/4/1998: Debat en el Ple de proposta de despenalització
- Proposta d’IC-EV
- Proposta d’ERC
- Presa en consideració en el Ple. La proposta és refusada per 51 vots a favor, 53 vots en contra i 3
abstencions
23/2/1998: Debat a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
- Proposta d’IC-EV
- Proposta d’ERC
- Debat a la Comissió de Justícia. Les propostes han estat rebutjades per 15 vots en contra, 11 vots a favor.
26/4/2000: Debat en el Ple de proposta de despenalització
- Proposta d’ERC
- Presa en consideració en el Ple. Aquesta proposta de resolució ha sigut rebutjada per 66 vots a favor, 68
en contra i cap abstenció; queda, per tant, rebutjada
- 26-1-2017: Aprovació de la Moció 91/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret a morir dignament.
- 26-4-2017: Debat i admissió a tràmit 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 23 de novembre, del Codi penal, de
despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi. (vídeo del debat), (transcripció del debat),
- 12 i 19-6-2017: Compareixences davant la Comissió de Justícia del Parlament. (*)
24-7-2017: Aprovació 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 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Text de la Proposta aprovada i presentada al Congrés.

- La opinió pública a les enquestes. (6)
- La reacció de Dreta i la jerarquia eclesiàstica. Actuall; La Vanguardia

3. Situació Internacional.
- Situación de la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido en distintos paises. Albert Royes, Morir en
Libertad
- La experiencia de países de nuestro entorno. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols 41: Eutanasia y
suicidio asistido
- Web de DMD-Federal: Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Quebec, Canadà. Dossier sobre eutanàsia. Revista 75
de la AFDMD.

