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PRESENTACIÓ

Benvolguts / Benvolgudes,

Us presentem la memòria de l’any 2014.
Per tot l’equip que treballem en la gestió de la nostra associació, significa compartir-vos
els esforços realitzats. Tots els voluntaris mirem de fer un treball més eficient dia a
dia. Es materialitzen en l’atenció telefònica, l’atenció al públic que ve al despatx,
l’atenció personalitzada al soci, la difusió dels drets dels ciutadans malalts en diverses
formes, entre elles, la formació en centres que ho demanen, les xerrades, tallers,
participacions en premsa, radio, televisió, mitjans de comunicació que ens permeten
donar-nos a conèixer, la participació en el món polític per tal de tenir presència en el
debat sobre la mort digna i el canvi en las futures lleis. Son una mostra de les variades
activitats en que dediquem els esforços.
Hem fet tots plegats un treball que ens ha portat a fer formació continuada, per tal de
treure les millors qualitats de tots plegats, sumant i creixent de manera individual i en
grup.
Us convidem a formar part de la gestió de la nostra entitat, la de tots vosaltres ja que
quants més serem més podrem fer i millors resultats obtindrem.
Moltes gràcies!

Maria Benítez
Presidenta de la Junta de DMD-CAT
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PRESENTACIÓN

Estimados socios y socias,

Os presentamos la memoria del año 2014.

Para todo el equipo que trabajamos en la gestión de nuestra asociación, significa
compartir con vosotros los esfuerzos realizados. Todos los voluntarios intentamos
hacer un trabajo más eficiente cada día. Se materializa en la atención telefónica, la
atención al público que viene al despacho, la atención personalizada al socio, la
difusión de los derechos de los ciudadanos enfermos en diversas formas, entre ellas, la
formación en centros que lo piden, las charlas, talleres, participaciones en prensa,
radio, televisión, medios de comunicación que nos permiten darnos a conocer, la
participación en el mundo político para tener presencia en el debate sobre la muerte
digna y el cambio en las futuras leyes. Son una muestra de las variadas actividades a
las que dedicamos los esfuerzos.

Todos juntos hemos realizado un trabajo que nos ha llevado a hacer formación
continuada, a fin de conseguir las mejores cualidades de todos, sumando y creciendo
de manera individual y en grupo.

Os invitamos a formar parte de la gestión de nuestra entidad, la de todos vosotros, ya
que cuantos más seamos más podremos hacer y mejores resultados obtendremos.

Muchas gracias!

María Benítez
Presidenta de la junta de DMD-CAT
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JUNTA DIRECTIVA
Maria Benítez (Presidenta) Gustavo Subirats (Vicepresidente) Anna Maria Martí (Secretária) Patrícia Malagarriga (Tesorera)
Armand Schumer (Vocal) Clara García (Vocal) Mª Rosa Rotellar (Vocal) Guillem Seva (Vocal) Gemma Catellví (Vocal)
RESPONSABLES DE GRUPO
ASISTENCIA AL PÚBLICO
Gustavo Subirats

IMAGEN INSTITUCIONAL
Armand Schumer

TRABAJO EN RED
Clara García

ORGANIZACIÓN INTERNA
Anna Maria Marti

ADM. INTERNA
Patricia Malagarriga

COORDINADORES
ATENCIÓN AL PÚBLICO
María Benítez
ATENCIÓN AL SOCIO + GAP
Teresa Gol
DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA,
VIDEOS, PRENSA LOCAL E
INTERNACIONAL
Sara Estrada

FORMACIÓN EXTERNA
ASISTENCIA ESTUDIANTES
Clara García

WEB/NESWSLETTER
Armand Schumer

GESTIÓN ENTIDADES EXPANSION
María Benítez
Armad Schumer
CONTACTOS ENTITADES
BARCELONA
CONFERENCIAS
Gustavo Subirats

PRESENCIA INSTITUCIONAL EN
REDES ASOCIATIVAS,
MUNICIPALES, TEMÁTICAS
Clara García

GESTIÓN VOLUNTARIOS
AGENDA REUNIONES Y
CIRCULACIÓN INFORMACIÓN
Anna María Martin

CONTACTOS CON GRUPOS
POLÍTICOS Y DE OPINIÓN
Clara García

GRUPOS LOCALES
María Benítez
Armand Schumer

RELACIÓN CON SECTORES
JURÍDICOS, SANITARIOS Y
PROFESIONALES
Clara García

RELACIÓN CON WDRTD
Sara Estrada
REGLAMENTO RÉGIMEN
INTERNO
Clara García

CONTACTOS CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Gustavo Subirats

ASAMBLEA ANUAL
Patricia Malagarriga

ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS
Gustavo Subirats

ENTREVISTAS NUEVOS
VOLUNTARIOS
Armand Schumer
FORMACIÓN VOLUNTARIOS
Teresa Gol

EVENTO ANUAL
María Benítez

GESTIÓN SOCIOS
Patricia Malagarriga
BASE DE DATOS ANTIGUA
Gemma Castellví
BASE DE DATOS NUEVA
Anna María Martí
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO DVA
Joan Esqué
CONTABILIDAD-TESORERIA
Patricia Malagarriga
ADMISTRACION LEGAL Y
FISCALIDAD
Patricia Malagarriga
LOGÍSTICA (COMPRAS,
INVENTARIO)
Patricia Malagarriga
DOCUMENTACIÓN INTERNA
(ADM, FORM, LEGISLAC.)
Patricia Malagarriga

CAPTACIÓN DE FONDOS
SUBVENCIONES
Núria Sansano
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TRAD. Y REVISIÓN TEXTOS
Armand Schumer

GRUPS LOCALS

Activitats realitzades l’any 2014

1. Cicle de cinefòrum “La clau és meva i en porto dues” amb les pel·lícules:
 “No coneixes Jack” dijous 13 de març a les 17:00 h.
 "Lluny d'ella", dijous 20 de maç a les 17:00 h.
 "Amor", dijous 27 de març a les 17:00 h.
Presentació del cicle per Marcel·lí Borrell, crític de cinema i pedagog.
Lloc: Orfeó Lleidatà C/ Sant Martí, Lleida.
Organitzaren: Orfeó Lleidatà, DMD, FeSalut. Col·labora: Diputació Provincial

2. Xerrada al Casal Municipal d'Alpicat (Lleida), Presentació de l'Associació de DMD.

Dins el marc de la setmana cultural. 60 assistents. Persona de contacte Manel
Badia. Imparteixen l'activitat Josep Mitjana i Concepció Canut.

3. Participació en la II Fira d'Associacions de Salut de Lleida. El dia 14/06/2014

Presència a lstand repartint tríptics i donant informació.

4. Xerrada el dia 05/11/2014 al Centre Cívic de Pardinyes C/ Sant Pere Claver, 5,
Lleida 25004 a les 18:00h.

Tema "El DVA o TV". 18 assistents. Persona de contacte Isabel Hormos. Imparteix
l'activitat Concepció Canut.

DMD-Girona y DMD-Tarragona
Aquests dos grups es troben en fase d’expansió.
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INTERNACIONAL

Cada dia més persones, particularment en els països considerats avançats pel seu
nivell de benestar i pel seu grau de democràcia i il·lustració, reivindiquen el dret a morir
dignament,. Normalment ho fan mitjançant associacions, com ara la nostra, que es
relacionen entre elles, mitjançant la federació d’associacions pel dret a morir dignament
(WF),

Al 2014, al marge dels 52 membres que constitueixen la WF, hi ha altres grups , i fins i
tot, persones individuals que participen activament d’aquesta reivindicació encara que
formalment no formin part d’associacions legalment establertes. Precisament , en la
Conferència de la WF de 2014, s’ha proposat la creació d’una certa organització
d’aquestes persones , Aquest projecte està en curs.
L’objectiu de tots aquests moviments és, per descomptat aconseguir que tothom pugui
decidir lliurement com i quan vol morir i poder-ho realitzar en un marc de normalitat i
legalitat.

El fet que ha remogut més les consciències arreu, ha estat el cas de la ciutadana nord
americana Brittany Maynard que va anar a morir a l’Estat d’ Oregon (USA), on
l’eutanàsia és legal, Aquest fet va tenir una gran cobertura mediàtica i va provocar
discussions i debats a tot el món, la majoria a favor de l’eutanàsia i el suïcidi assistit. En
contra, els grups més reaccionaris.

Possiblement aquest cas, per la visibilitat que ha tingut, ocupa el lloc més destacat
entre els fets notables del 2014 en el camí del reconeixement públic i legal del dret a
morir dignament.
Avenços legals, se n’ han produït a varius països . A Bèlgica va legalitzar-se l’eutanàsia
per a menors, i al Regne Unit i a França han tingut lloc debats parlamentaris intensos,
amb resultats no del tot satisfactoris. En conjunt, però a la majoria del països es
presenten als parlaments projectes que són discutits, encara que no sempre aprovats,
En realitat, depèn de la força que els partits polítics progressistes i laics tinguin per
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INTERNACIONAL

imposar els seus criteris, perquè, lògicament, com més debat hi ha, més es posen de
manifest les postures oposades.

Els principals temes discutits i total o parcialment resolts, han estat, el de les voluntats
anticipades, l’eutanàsia, el suïcidi assistit . i la mort digna en general. Aquesta està
força resolta per als malalts terminals, i més discutida en els casos de persones que no
volen seguir vivint (paraplègics, ancians cansats de viure, …) . Els temes que aquests
últims anys es presenten com més difícils d’encarar és el de l’eutanàsia infantil i el dels
malalts mentals,. Ambdós per la dificultat de que les seves decisions puguin ser
considerades autònomes.
De totes maneres, com més debat hi ha, tan en l’àmbit polític, legislatiu i jurídic, més
possibilitats hi ha de què s’avanci

en la solució dels problemes que afecten els

ciutadans. En aquest sentit, cal destacar que cada dia hi ha més interès en la qüestió
de la mort digna als països llatinoamericans .

També el fet que algunes personalitats conegudes internacionalment es manifestin a
favor de l’eutanàsia contribueix a despertar i fomentar la necessitat de reclamar que el
dret a morir amb dignitat sigui un dret humà. En aquest sentit el 2014 el premi Nobel
Desmond Tutu de Sudàfrica ha discutit amb membres de la seva pròpia església. Ja es
va manifestar el 2013 davant la mort de Nelson Mandela, i ara defensa un interessant
projecte al seu país, dut a terme per un metge que va fugir de Nova Zelanda castigat
per haver ajudat a morir a la seva mare quasi centenària.

Aquest any, i en el marc de la Conferència de la WF es va aprovar, a petició del
president de DMD França, que el dia dos de novembre fos declarat dia del Dret a morir
dignament.
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ATENCIÓ PERSONALITZADA

Informació i assessorament

DMD som una associació compromesa en la defensa del dret de les persones a decidir
sobre el seu cos i la seva vida. Una de les formes en que promovem el coneixement i
l’ús d’aquests drets és a través de l’atenció al públic.

Els voluntaris/es que fem aquest servei, pretenem oferir a tots als qui venen un tracte
amable i proper, que els faciliti exposar els seus dubtes i demanar les informacions que
necessiten.

Molt sovint ens truquen per qüestions relacionades amb tràmits administratius. Rebem
moltes preguntes sobre la nostra associació: qui som, què fem, què els podem oferir si
es fan socis... També molt sovint ens demanen

informacions relacionades amb el

Document de Voluntats Anticipades: com es fa, com es registra, quina és la funció dels
testimonis, la dels representants...

En altres ocasions necessiten assessorament sobre com gestionar

situacions de

malaltia i sofriment, d’ells mateixos o de persones properes (familiars o amics).
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ATENCIÓ PERSONALITZADA
El percentatge de demandes de l’any 2014, queda distribuït així:
Demandes sobre xerrades, actes, tràmits administratius, o altres
Demandes en relació a situacions de malaltia personal o de familiars
Demandes relacionades amb el Document de Voluntats Anticipades
Demandes d’informacions generals sobre DMD
TOTAL

%

ACTUACIONS

42%

171

25%

99

22%

90

11%

44

100%

404

Quan un cas concret requereix una atenció i seguiment més personalitzat, intervé el
Grup d’Atenció Personal (GAP), que assumeix l’atenció i seguiment de situacions que
van més enllà de l’explicació i informació generals.

El GAP estudia cadascun del casos i, conjuntament amb les persones implicades, es
van concretant les seves necessitats i es valora el tipus de recursos que els podem
oferir. En general, es tracta d’ajudar-los a que puguin gestionar el procés final de la
seva vida d’acord amb els seus valors i principis.

Intentem obrir un ventall molt ampli de possibilitats: fer un Document de Voluntats
Anticipades ajustat a la seva situació actual, fe ús dels drets dels pacients pertinents,
conèixer recursos sanitaris com els Equips d’Atenció Domiciliària (PADES) o oferir
informacions relacionades amb l’autoalliberació.
Aquesta atenció es fa només als socis. Durant l’any 2014 han estat 22 els qui han
sol·licitat l’atenció per part del GAP.
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Col·laboracions i entrevistes en mitjans de comunicació

CATALUNYA RADIO (Barcelona)
GRUP RADIO CORNELLÀ (Barcelona)
RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá)
RADIO CIUTAT DE BADALONA (Barcelona)
RADIO SANT CUGAT (Barcelona)
DIARIO DIGITAL RAMBLA (Barcelona)
TVE 2 SAN CUGAT (Barcelona)
LA VANGUARDIA (Barcelona)
CNN MIAMI (Florida)

MEMÒRIA DMD – CATALUNYA 2014

11

GRUP D’EXPANSIÓ

CREACIÓ Y CONCEPTE
Es va crear al mes de març per l’Armand Schumer, que porta la seva coordinació.
Consisteix en contactar diverses entitats proposant xerrades gratuïtes sota el tema del
“Document de Voluntats Anticipades” i d’altres relacionats amb objectius de la DMD.

DESENVOLUPAMENT ANY 2014
S’han realitzat 18 xerrades i 1 acte amb el tema de “Parlem del Suïcidi, amb una
assistència total de 708 persones, a les següents ubicacions:
-

Llibreria Pròleg (Barcelona
Associació Asmatològica Catalan (Barcelona)
Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona
Casal de gent gran Can Castelló (Barcelona)
Biblioteca Pública Joan Miró (Barcelona)
Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona)
Centre Cívic Can Basté (Barcelona)
Centre Cívic Navas (Barcelona)
Fundació Suñol (Barcelona)
Col·legi d’Advocats (Barcelona)
Centre Cívic Trinitat Vella (Barcelona)
Centre Cívic Riera Blanca (Barcelona)
Museo MEAM (Barcelona)
Centre Cívic de Pardinyes (Barcelona)
Centre Cívic Can Felipa (Barcelona)
Associació Veïns Esquerra de l’ Eixample (Barcelona)
Asociación de Mujeres Creativas del Vallés (Rubí)

A finals de l’any s’ha posat en marxa la reactivació del grup local de Lleida, així com
l’activació dels grups locals de Girona i Tarragona, a fi de oferir un servei als socis
d’aquestes localitats i respondre a les persones que sol·liciten informació.
S’han creat diverses àrees de treball, destacant les següents:
Butlletí informatiu que s’envia mensualment, informant sobre les activitats de
l’Associació i comunicant notícies relatives als temes més rellevants.
Informacions mitjançant comunicats de premsa.

OBJECTIUS 2015
Principalment es tractarà de ampliar el número de conferències informatives, mitjançant
la implicació de més voluntaris que puguin desenvolupar aquest tema.
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ASISTENCIA A ESTUDIANTES

Durante 2014 se ha continuado con la tarea, ya desarrollada en años anteriores, de
ofrecer ayuda a los estudiantes que lo solicitan, en la realización de sus trabajos de
investigación en torno a la temática del derecho a morir dignamente. Para ello se ha
contado con dos personas voluntarias, con experiencia en el mundo educativo.

A lo largo del año¹ una veintena de estudiantes se han dirigido a nosotros para solicitar
información u orientación para sus tareas académicas. Más de la mitad han sido
estudiantes de Bachillerato, repartidos por igual entre 1er curso y segundo, aunque
también ha habido un número importante de estudiantes de tercer ciclo (universidad y
ciclos formativos), de un ámbito muy variado: enfermería, educación social, psicología,
escuela de negocios, etc.

En la gran mayoría de los casos se ha tratado de chicas; son muy pocos los chicos que
han venido a solicitarnos ayuda. Las chicas a menudo han venido en grupos de dos o
de tres, pues se trataba de trabajos en grupo. En algunas ocasiones han venido
acompañadas por algún familiar o el tutor o tutora de su trabajo.
La localización geográfica de los centros de los que provienen queda repartida entre
Barcelona ciudad y zonas relativamente próximas (Montseny, Baix Llobregat, Vallés,
Costa Brava…). Casi un tercio de los centros son de titularidad privada (y, en algún
caso, religiosa).

Respecto al contenido de las investigaciones, cabe señalar que en general se centran
en “la eutanasia”: pretenden explicar en qué consiste y presentar argumentos a favor y
en contra. Sólo algunas se fijan objetivos un poco más precisos: la eutanasia en el
marco de la unión europea, hipótesis sobre qué modelos de sociedad aceptan mejor la
eutanasia, algún “caso” internacional conocido, etc. Cuando se les pregunta el motivo
por el que han decidido centrar su investigación en este tema, algunas mencionan
experiencias familiares que les han hecho reflexionar; en otros casos citan la
sugerencia de sus tutores.
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ASISTENCIA A ESTUDIANTES

Una característica destacable se refiere al tipo de ayuda solicitada. Suelen acudir
cuando ya tienen el trabajo muy avanzado o les queda muy poco tiempo para
presentarlo. Así, las posibilidades de orientar realmente la investigación, ofrecer
bibliografía, dar sugerencias, etc. son muy limitadas. Sus preguntas suelen dirigirse,
por un lado, a pedirnos la definición de conceptos diversos – eutanasia, suicidio,
testamento vital, encarnizamiento terapéutico, etc.- y nuestra opinión sobre ellos y, por
otro, a conocer la actividad de nuestra asociación.

En general, llama la atención el grado de confusión que muestran acerca de esta
amplia temática; ello refleja, a nuestro parecer, la confusión existente en nuestra
sociedad. Sin embargo, en su totalidad se han mostrado favorables a un cambio en
nuestra legislación, para despenalizar el apoyo médico a una muerte digna, y el
derecho de la persona a su propio cuerpo, ejemplificando también así las claras
diferencias generacionales existentes ante los temas que se refieren a la autonomía
individual.

TG y CGP

¹ El año escolar no corresponde al año natural. Aquí recogemos solamente los datos relativos a 2014,
que se refieren, por tanto a dos cursos académicos: 2013-14 y 2014-15.
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NOUS VOLUNTARIS

Per dur a terme les seves finalitats, DMD necessita sobretot recursos humans. Els
voluntaris fan que l’Associació sigui més forta i que tingui més possibilitats d’avançar en
els diferents àmbits i activitats que es proposa.

Els voluntaris de DMD som persones que decidim contribuir en la defensa dels drets al
final de la vida i de la mort digna, d’acord amb les nostres capacitats i disponibilitat de
temps.

Incorporar-se a DMD com a voluntari requereix actitud de servei, compromís i
responsabilitat, però també tenir una formació bàsica sobre els temes relacionats amb
la mort digna. L’associació ofereix una formació inicial, que després cadascú haurà
d’anar completant a nivell personal de forma continuada.
Durant l’any 2014 s’han incorporat a DMD vuit nous voluntaris, però només cinc
d’ells estan col·laborant. Els que ho han deixat, ha estat a causa de imprevistos
familiars o bé perquè en la decisió de ser voluntaris va poder més el desig d’ajudar i
col·laborar que la valoració de les possibilitats reals.

Si la situació personal ho permet, ser voluntari de DMD és una bona opció de vida i una
oportunitat d’enriquiment personal.

Pensa en quina és la teva disponibilitat, les teves capacitats i els teus interessos, dins
de la nostra Associació hi ha molts àmbits d’actuació i segur hi ha tasques ideals per tu.
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BIBLIOTECA: llibres adquirits durant l’any 2014

APROXIMACIONES EN TORNO A LA MUERTE
A cargo de Grupo Mémora y Serveis Funeraris
CAMINO DE HÉROES
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, enero 2009
DE ORUGA A MARIPOSA
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, abril 2008
DEIXA’M PLORAR
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, enero 2009
DÉJAME LLORAR
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, mayo 2011
ENFERMEDAD Y VIDA
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, mayo 2007
ESTÁS EN MI CORAZÓN
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, enero 2012
I JO, TAMBÉ EM MORIRÉ?
Autora: Xusa Serra i Llanas
Ed. Columna, febrero 2014
LA MUJER LOCA
Autor: Juan José Millás
Editorial Seix Barral, Barcelona 2014
LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE
Autora: Rosa Montero
Editorial Planeta, junio 2014
MARIPOSAS BAJO LA PIEL
Autores: Susan Spencer-Wendel y Bret Witter
Círculo de Lectores, Barcelona 2013
¿POR QUÉ SE HA IDO?
Autora: Anji Carmelo
Tarannà Edicions, octubre 2014
VIVIR BIEN CON EL DOLOR Y LA ENFERMEDAD
Autora: Vidyamala Burch
Editorial Kairos, Barcelona 2014
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INFORME SOCIS

VARIACIONS SOCIS ANY 2014
BAIXES

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA
ALTRES CCAA
TOTAL

DEFUNCIONS VOLUNTÀRIES DEVOLUCIONS ALTRES ALTES TOTAL
23
17
125
4
65
-104
1
0
9
0
6
-4
0
0
3
0
3
0
0
1
4
0
7
2
6
0
7
1
0
-14
30
18
148
5
81
-120

TOTAL SOCIS 31/12/2013 = 1.034
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INFORME ECONÒMIC ANY 2014

CONCEPTE
saldo a 31/12/2013
Quotes
Donatius
Subvenció para DMD Lleida
Altres
Lloger
Llum
Web
Serveis bancaris
Telèfon
Fax + internet
Quota federal
Gestió socis
Gestió comptable
Gestió administrativa
Dietas
Mailings
Grups Locals (Lleida)
Grups Locals (Girona)
Grups Locals (Tarragona)
Ordinadors (manteniment i equips)
Material informàtic
Material d'oficina
Fotocopies
Correus
Serveis professsionals
Manteniment local
Neteja
Porteria
Desplaçaments
Jornada
Libro Historia DMD
Agencia tributaria
Altres
Assemblea
Libros
TOTAL
Saldo a 31.12.2014
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INGRESSOS
3.997,94
40.467,16
878,57
800
54,81

DESPESES

9.765,84
432,43
76,71
2.208,04
368,19
1.199,63
9.887,04

9.611,36
530,68
2.484,78
660,63
16,8
74,25
1.257,19
559,53
528,08
355,14
281,57

46.198,48

65,65
456,45
154
167
759,79
600
126
175,23
250
7,95
43.059,96
3.138,52
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PREVISIÓ ECONÒMICA PER L’ANY 2015

CONCEPTE
Saldo a 31.12.2014
Quotes
Donatius
Lloger
Llum
Web
Serveis bancaris
Telèfon fijo
Móvil
Ono
Quota federal 2015
Quota federal pendiente 2014
Gestión
Mailings
Grups Locals (Lleida)
Grups Locals (Girona)
Grups Locals (Tarragona)
Ordinadors (manteniment i equips)
Material informàtic
Material d'oficina
Fotocopies
Correus
Manteniment local
Neteja
Porteria
Desplaçaments
Jornada
Libro Historia DMD
Altres
Assemblea
Libros
TOTAL
Saldo a 31.12.2015
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INGRESSOS

DESPESES

3.138,52
43.000,00
2.700,00

48.838,52

9.800,00
450,00
80,00
2.300,00
600,00
216,00
43,41
10.750,00
229,75
10.150,00
2.500,00
680,00
100,00
100,00
2.254,17
600,00
500,00
400,00
300,00
70,00
800,00
154,00
200,00
770,00
4.040,80
200,00
250,00
100,00
48.638,13
200,39
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RESUM DE LES JORNADES

Resum Jornada “Parlem del Suïcidi?”

18 Novembre 2014

Qui és el propietari del teu cos?. Aparentment és una pregunta retòrica. Gens més lluny
de la realitat. El dret a decidir acaba en una frontera que les ideologies més
conservadores tant polítiques com a religioses s’obstinen a mantenir. El tema més
extrem i complex en aquest sentit és el suïcidi assistit. Es tracta d’un tema espinós que
des d’una perspectiva mèdica adquireix més arestes i cares que des de qualsevol altra.
La Psiquiatria aconsegueix un paper especialment rellevant: pot discriminar entre el
“dret a decidir” i l’expressió d’un símptoma afectiu tractable.
L’empatia i l’altruisme són dues característiques imprescindibles per practicar
adequadament la medicina. La capacitat de posar-se en la pell de l’altre i el respecte
pels seus drets malgrat el perjudici propi adquireixen en tan delicada situació una
dimensió pròpia. En aquesta presentació s’efectua un esbós sobre les vies tangencials
que aombren el camí i la ruta digna, transparent i de consens que condueixen al dret a
decidir.
Dr. Enric Alvarez,

H. Sant Pau

La situació devastadora que es viu després d’una mort per suïcidi es reconeguda per la
pròpia OMS. El camí d’un supervivent després de la pèrdua d’un ésser estimat que s’ha
suïcidat, pot ser terriblement dolorós, devastador i traumàtic. Els tabús culturals,
religiosos i socials que envolten el fet poden fer que el procés sigui encara més difícil.
Els supervivents afrontem el nostre llarg dol amb la torturadora ambigüitat i
aclaparadores preguntes que el suïcidi ens deixa com a legat.
Cecília Borràs, Presidenta de DSAS

Se suele referir al suicido como: Una muerte que no se elige. Pero también existen
muertes en las cuales esas personas escogen (de una forma tranquila y sin ningún
conflicto ni problemas), terminar con su existencia aquí simplemente porque consideran
que es el momento de irse.
Hay muchos tipos de suicidio y aunque la mayoría va a ser conflictiva para los que se
quedan, para la persona que ha elegido irse, suele suponer el final de su conflicto.
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Sea por la razón que sea, el suicidio es una de las muertes más difíciles de
comprender y aceptar, y suele dar lugar a un duelo difícil para los familiares y amigos.
Quitarse la vida es una decisión hecha desde las razones de cada ser. Entonces, para
esa persona no hay error sino simplemente necesidad. Muchas veces son las
circunstancias que desbordan tanto que ya no hay otra solución. Otras veces son
decisiones tomadas con serenidad después de haber tenido en cuenta todos los
factores.
Lo que ayuda y mucho en el duelo es cuando los familiares han podido participar
apoyando la decisión de su ser querido. En estas ocasiones se crea una complicidad y
comprensión que alivian a esa persona. Cuando por otro lado los seres queridos no
pueden comprender la decisión o incluso no quieren que se realice ya que para ellos
significa perder antes a ese ser que les es imprescindible, su duelo será más duro y por
otro lado se crea un dolor añadido a su ser querido y pierden la oportunidad de una
despedida que más tarde les va a ayudar en su duelo.
Anji Carmelo, especialista en duelo

La reflexió entorn del suïcidi entès com a fracàs o com alliberament.
La revisió de les implicacions, des del punt de vista de l’ètica i per a un metge de
família de 3 diferents tipologies de suïcidi:
- El suïcidi provocat per una malaltia (una depressió per exemple). La sensació de
fracàs. Els que queden i com queden. La medicalització excessiva. La consideració
mèdica “quasi exclusiva” d’aquest tipus de suïcidi
- El suïcidi provocat per un fet social: un desnonament, per exemple. El fracàs de la
societat. La societat o l’individu “malalt”?
- El suïcidi provocat per la consideració de que la vida ja no té sentit humà. El fracàs de
la societat? El fracàs de les mesures pal·liatives?. Una mesura de dignitat humana?:
els límits, els riscos. Els límits legals.
Les 3 situacions són diferents i en totes hi ha aspectes mèdics-socials i familiars amb
implicacions ètiques importants.
Albert Planes Magrinyà, Metge de família
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