L’impuls polític al
dmd i al dva

El dret a morir dignament, dret de ciutadania.
95 ajuntaments (que representen el 60% de la població)
3 diputacions
1 consell comarcal
Són les administracions locals que, com a institucions
més properes a la ciutadania i des de la convicció que el
dret a una mort digna és un dels drets humans pel que
els ajuntaments han de vetllar per la seva defensa, han
aprovat mocions en aquest sentit.

El dret a morir dignament, dret de ciutadania.

MOCIÓ

Compromís
Comunicació

Difusió
Formació

Als propis treballadors.
A la ciutadania.

Si es vol, amb el suport de l’associació DMD mitjançant
Conveni sense contraprestació econòmica.

El dret a morir dignament, dret de ciutadania.

Han signat convenis amb DMD:
La Diputació de Barcelona.
La Diputació de Girona.
L’ajuntament de Barcelona, de Girona…
CCOO
Col·legis proferssionals com el d’Infermeria, Treball
Social…
- ………
-

El dret a morir dignament, dret de ciutadania.
Convenis amb DMD*: El compromís de l’administració local.
a) Programar i incloure en els programes de formació sessions sobre el tema objecte d’aquest conveni
dirigit all personal diana (treballadors/es i educadors/es socials, personal de les OAC i de centres
culturals, sanitaris i socials, policies municipals, etc).
b) Dissenyar material de difusió sobre el DVA i el dret a una mort digna, i posar-los a disposició dels
ajuntaments/ciutadans de manera que aquells que ho desitgin puguin imprimir-ho amb el seu propi
logo.
c) Tenir propaganda i material propi o de DMD a disposició de la ciutadania en tots els centres on es
produeixi atenció al públic.
d) Dissenyar un programa de divulgació del dret a la mort digna i del DVA tant intern com extern, a
través dels medis de què disposa, que inclogui la divulgació d’un model de DVA entre els
ajuntaments/ciutadans.
e) Proposar a DMD un calendari d’activitats i de xerrades en aquells centres públics on es tingui
possibilitat de programar activitats.
f) Fomentar el creixement del nombre de ciutadans que tenen fet el DVA a través de programes pilot.
g) Qualsevol altra acció interna o externa que contribueixi a la divulgació entre treballadors i ciutadans
de la importància i significat del DVA i de la cultura del dret a una mort digna.

*Convenis tipus ja signats.

El dret a morir dignament, dret de ciutadania.
Convenis amb DMD: El compromís de DMD
a) Facilitar experts per a les sessions de formació sobre el coneixement del
dret a la mort digna, dels drets al final de la vida i de la promoció del DVA.
b) Facilitar persones amb formació per a xerrades als centres cívics i socials,
biblioteques, associacions de malalts i malaltes, CEIP, etc.
c) Participar en les jornades i actes de tot tipus en què la seva presència sigui
requerida.
d) Facilitar material propi de DMD per als punts d’informació al públic quan li
fos demanat.
e) Assessorar sobre la informació a emetre a través de tots els seus medis i
per a l’ús dels municipis/ciutadans.
f) Assessorar i col·laborar en les activitats a fer per incrementar el nombre de
ciutadans amb DVA, d’acord amb models de ciutat experimentats amb èxit.

El document de voluntats anticipades, un
instrument a promocionar.
Per què hi ha tan pocs?
• Per desconeixement
d’aquest dret per part
del personal sanitari i
de la ciutadania.
• Per por a trencar amb
el tabú de la mort
• Per les dificultats per a
tractar el tema...

El document de voluntats anticipades, un
instrument a promocionar.
Per què ho hem de promocionar?
-

Per que és una eina imprescindible per assegurar
l’exercici del dret a morir dignament.

-

Per que situacions com la pandèmia han demostrat
dolorosament la necessitat de que tothom disposés
d’aquest instrument.

-

Per què amb la nova Llei d’eutanàsia és
imprescindible

-

…///…

El document de voluntats anticipades, un
instrument a promocionar.
Un èxit de comunicació i participació: La Crosse
(Wisconsin, EUA)
Una comunitat de 52.000 habitants on han fet el DVA el
96% de les persones adultes sense distinció d’edat, sexe,
color, religió, capacitat econòmica o afinitat política.

El DVA s’ha convertit doncs en un element aglutinador i
integrador de la societat.

El document de voluntats anticipades, un
instrument a promocionar.
Un èxit de comunicació i participació: La Crosse (Wisconsin,
EUA)
Mètode:
-

Programa basat en “La Conversa”, un guió adaptable que
ajuda les persones a fer-se preguntes sobre com voldria
que fos el seu final, a compartir les respostes amb el seu
entorn afectiu i de salut i a subscriure el DVA.

-

Involucrant tothom per a que tothom en parli.
Incrementant les relacions i la confiança entre la ciutadania
i amb els seus serveis públics.

-

Pràcticament sense cost: l’instrument principal és la
conversa.

El document de voluntats anticipades, un
instrument a promocionar.
Un èxit de comunicació i participació: La Crosse (Wisconsin, EUA)

Com fer-ho?
Des d’una responsabilitat política, convocant i creant la coordinació
de tots els serveis públics i associacions ciutadanes que poden
intervenir-hi.
Donant els instruments per poder actuar*.
Plantejant l’objectiu a assolir progressivament i avaluant
periòdicament el seu desenvolupament.
* DMD pot col·laborar amb materials com el quadern Parlem-ne o les Cartes ”En el
meu final de vida…”.

materials de suport…

