Com valorem des de l’associació Dret a Morir Dignament DMD el desplegament de la
Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia?
Ara fa pràcticament un any de l’aprovació de la llei i la seva entrada en vigor el 25 de
juny. Una fita aconseguida després de més de 30 anys de reivindicació i lluita
ciutadana.
Des de l’Associació Dret a Morir Dignament considerem un orgull haver sigut
impulsores d’aquest nou dret però no hem estat soles, han estat fonamentals els
testimonis de les persones que han fet públics els seus casos i que han hagut de morir
de manera diferent a la que volien; els col·legis professionals i els comitès de bioètica
del país posicionant-se a favor del nou dret; els mitjans de comunicació que han
contribuït a apropar el tema a la ciutadania i els partits polítics que des del Parlament i
el Congrés, han presentat fins a 15 vegades, propostes de regulació de l’eutanàsia.
Si bé és una llei que no cobreix totes les expectatives que des de
l’Associació DMD haguéssim desitjat, significa una possibilitat d’alliberament per a
aquelles persones que viuen amb un greu patiment o una malaltia incurable.
Celebrem, per tant, la seva entrada en vigor.
La nostra Associació s'ha implicat des del primer moment a col·laborar en el
desplegament de la Llei, amb els i les professionals implicades i amb l'administració per
tal que l'aplicació de la llei en el territori català es fes amb una visió àmplia dels
requisits establerts per la Llei. L'objectiu de DMD és que l'aplicació de la Llei no deixi
fora ningú que vulgui fer ús d'aquest nou dret.
Reiterem el nostre compromís de col·laborar i lluitar perquè totes les persones
puguin exercir el seu dret que se'ls ajudi de forma ràpida, eficaç i indolora a posar fi
al seu patiment i a la seva vida, si per a elles ja no mereix ser viscuda.
Valorem positivament la manera com s'està desenvolupant l'aplicació de la Llei a
Catalunya, les actuacions de la CGAC i la posada en marxa de la xarxa de professionals
referents per donar suport als equips que rebin una sol·licitud d'eutanàsia.
Però no hem d’oblidar que cal dotar a la Sanitat Pública, tant l’Hospitalària, com
sobretot a l'Atenció Primària, on es presenten la majoria de sol·licituds d’ajuda a
morir, dels recursos necessaris perquè puguin atendre la població que tenen
assignada amb la professionalitat i calma que necessiten. Cal escoltar les demandes
dels i les professionals de la salut.
Però no n’hi ha prou amb la LORE per garantir un final de vida digne, ens cal una acció
més contundent del Departament respecte el Document Voluntats Anticipades , cal
una campanya seriosa per tal que la ciutadania conegui aquest document, i cal
facilitar els tràmits pel registre del DVA, en aquest sentit DMD s’ha reunit amb
diversos membres de la Comissió de salut del Parlament per presentar una proposta

de modificació de la Llei 21/2000 per agilitzar els tràmits de DVA, demanant que
l’article 8.2 sigui ampliat a un tercer supòsit per tal que el DVA es pugui formalitzar
també davant dels professionals de Treball Social dels Centres d’Atenció Primària.
Aquesta modificació legislativa permetrà agilitzar la tramitació del DVA.
DMD-Cat té una important xarxa de persones voluntàries en tot el territori disposades
a cedir part del seu temps per contribuir a que les idees de l'Associació arribin arreu
del país. Aquest és el nostre valor més important, és gràcies a totes les persones que
aporten el seu temps, idees i energia que és possible que DMD continuï amb la seva
tasca de defensar tots els drets que teníem i els nous drets que anirem aconseguint.
Per què cal defensar els drets, també els de final de vida.
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