
ENQUESTA SOBRE FINAL DE VIDA

Per  tal  de  millorar  l’enfoc  de  l’atenció  a  les  persones  que  s’acosten  a  DMD  demamant
informació sobre aspectes de final de vida, ens varem plantejar fer una petita enquesta, que
no preten ser  exhaustiva ni  rigurosament científica,  però que ens  pot aportar   informació
valuosa dels dessitjos de les persones en aquest aspecte i en el seu coneixement de la nova llei
de regulació de l’eutanàsia la LORE.

Els resultats s’han obtingut de 1241 enquestes, aproximadament 1/3 de la Fira Gran i la resta
via internet de socis o simpatitzants de DMD. No hi ha dubte que hi ha un biax favorable a gent
amb un grau important d’implicació en aquesta temàtica. Per edats hi ha un petit percentatge
de gent jove (< 40 anys 5.1%), escàs d’edat madura (40-60 anys 28.2%), i majoria de gent entre
61 i 80 anys un 63%. Un petit percentatge té més de 80 anys (3.6%)

PREGUNTA 1: Al final de vida serà important per a mi... (resposta múltiple)

A la pregunta sobre les coses que els enquestats troben importants per el seu final de vida, de
forma majoritària, són el no allargament de la mateixa de forma innecessària, el mantenir la
consciència del jo amb un grau de dependència baix i no patir física ni psíquicament. La resta
de respostes tenen un grau inferior  d’acceptació,  cal  recordar que la respostes podien ser
múltiples i sense límit. Aquests resultats són similars a altres enquestes.

 Que no s’allargui la meva vida innecessàriament
Poder-me valdré per mi mateix/a física i psíquicament

No patir dolor físic o psíquic 
Que es respectin els meus desitjos i preferències 

Ser conscient de qui sóc i on estic 
Ser conscient del final de la meva vida
Mantenir-me net/a i amb bon aspecte
Poder parlar sobre el que em preocupa

Poder menjar i gaudir del menjar
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Al final de la meva vida serà important per mi.... (1241 
respostes)



PREGUNTA 2: En relació amb les persones i essers estimats (marcar les tres respostes més 
importants.

En el final de vida i en relació a les persones i éssers estimats les respostes més acceptades són
no ser una càrrega per ells, tenir properes a les persones estimades i poder-se acomiadar dels
éssers  importants  en  la  seva  vida.

No ser una càrrega per la meva família

Tenir les persones que estimo a prop meu  

Acomiadar-me de les persones importants a la meva vida  

Que la meva família conegui les meves preferències per evitar 
conflictes   

Resoldre qüestions pendents amb familiars i amistats 

Tenir un animal domèstic a prop  
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En relació amb les persones i essers estimats (1233 
respostes) 

PREGUNTA 3: On m’agradaria passar les últmes setmanes o últins dies de vida? Marcar una 
opció.

En relació al lloc on un voldria passar els últims dies o setmanes, de forma majoritària, és el
propi domicili, seguit a distància per un lloc on cuidin d’ells.

Al meu domicili 

No m’importa el lloc en què es cuidin de mi

En un centre de cures pal·liatives

A l’hospital 
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On m’agradaria passar les últimes setmanes o últims dies de 
vida ? 

(1230 respostes)

PREGUNTA 4: Vol rebre algun tipus d’acompanyament espiritual?.

En relació al acompanyament espiritual, dos terceres parts es manifesten contraris a la idea; 
dels que voldrien rebre’l, la majoria preferirien un acompanyament laic, únicament un 29% 
dels casos amb resposta positiva, desitjarien rebre una atenció religiosa.



       ATENCIÓ RELIGIOSA 

       ACOMPANYAMENT LAIC  

NO   
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Vol rebre algun tipus d’acompanyament espiritual ? (1145 
respostes)

PREGUNTA 5:  Com voldria morir? (marcar una opció)

A la pregunta de com voldria morir (sense especificar característiques del tipus de mort: de
repent o fruit de una malaltia, grau de dependència, tipus i grau de dolor, ...) les respostes són
molt  dispars;  probablement  degut  a  la  manca  d’especificacions  que  rodegen  la  mort.  La
immensa majoria de gent sap que la mort és segura, la preocupació està en el camí a recórrer. 

Amb suïcidi assistit 

Amb sedació pal·liativa

Amb eutanàsia 

Altres (no sap) 
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Com voldria morir? (1216 respostes)  

PREGUNTA 6: Saps què és l’eutanàsia?.
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Sap què és l’eutanàsia? (1230 respostes) 

SÍ 
NO 

PREGUNTA 7: Coneix la llei de l’eutanàsia?.
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Coneix la llei de l’eutanàsia? (1224 respostes) 

  Sí
NO

PREGUNTA 8: Coneix els tràmits que s’han de fer?
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Coneix els tràmits que s’han de fer? (1226 respostes) 

 SÍ  
NO  

PREGUNTA 9: Coneix on s’ha d’adreçar per fer-los?
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Coneix on s’ha d’adreçar per fer-los ? (1220 res-
postes)

SÍ  
NO  

En relació al grau de coneixement de l’eutanàsia  la resposta es unànime, tothom es manifesta
com a coneixedor de la paraula; quan es pregunta sobre la llei de l’eutanàsia, recentment
aprovada, la resposta positiva baixa a les dues terceres parts i quan es pregunta sobre   tràmits
a fer  i a qui cal adreçar-se per tramitar-la menys de la meitat contesten afirmativament.



 Entre 18 i 39 anys

Entre 40 i 60 anys 

Entre 61 i 80 anys 

Més de 80% anys 
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Edats (993 respostes)

Per avançar cap a una societat més “desitjable”,  caldrà comparar aquestes dades amb les de
l’observatori de la mort que informarà sobre la realitat de la forma de morir a casa nostra;
treballar per la seva convergència es un treball dels polítics i del conjunt de la societat.
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