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1. Presentació 

Aquest any 2021 ha estat marcat per l'aprovació de la llei de regulació de l'eutanàsia per part de les Corts 
Generals el 24 de març i la seva entrada en vigor el 25 de juny. Una fita aconseguida després de més de 30 anys 
de reivindicació i lluita. 

Si bé és una llei que no cobreix totes les expectatives i supòsits d'aplicació que des de DMD haguéssim desitjat, 
significa un alliberament per a aquelles persones que, per causa d'una situació clínica o una malaltia incurable, 
viuen amb un gran patiment. 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 
l'Administració i amb els i les professionals implicades, per tal que l'aplicació de la llei en el territori es fes amb 
una visió àmplia dels requisits requerits 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. 

Així hem acompanyat a persones amb tota mena de patologies, en el complex procés de sol·licitar l'eutanàsia, 
nosaltres no discriminem i si una persona requereix la nostra ajuda, la tindrà. 

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, que per a elles 
ja no mereix ser viscuda. 

Des del seu inici, DMD ha col·laborat amb la Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya (CGAC) amb 
la presència d'un membre de l'associació com a representant de la ciutadania. 

La nostra col·laboració ens ha permès arribar a força professionals per intercanviar dubtes i necessitats i 
aportar possibles solucions amb trobades de debat, cursos de formació... 

Si bé nosaltres 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, creiem que cal dotar a la Sanitat Pública, tant d'Atenció Primària com 
Hospitalària, dels recursos necessaris perquè puguin atendre la població que tenen assignada amb la 
professionalitat i calma que necessiten. Cal escoltar les demandes dels professionals i revertir les retallades 
que durant anys ha patit la sanitat. 
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En aquests moments DMD-Cat té una important xarxa de persones voluntàries en tot el territori disposades a 
cedir part del seu temps per contribuir que les idees de l'Associació arribin arreu del país. Aquest és el nostre 
valor més important. 

 

 

Celebració de la entrada en vigor de la llei al Centre Cívic Casa Orlandai 

 

Gràcies a totes les persones que aporten temps, idees i energia per tal que DMD continuï amb la seva tasca de 
defensar tots els drets que teníem i els nous drets que anem aconseguint. 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva  de DMD-CAT 
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2. Què és DMD-CAT? Activitats i serveis 

Què vol dir morir dignament? 

A DMD, quan parlem de mort digna ens referim al dret a morir d’acord amb els valors, prioritats i preferències 
de cada persona. Entenem la dignitat  com un concepte subjectiu, directament lligat a l’autonomia personal i 
a la llibertat individual. 

Quins són els nostres objectius? 

Defensar el dret de tota persona a la seva completa autonomia per prendre decisions, és a dir, a disposar en 
llibertat del seu cos i de la seva vida i, per tant, escollir el moment i la forma de finalitzar-la. 

Promoure una opinió pública favorable als drets de la persona al final de la vida, amb especial èmfasi en la 
importància de fer un Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

Com els duem a terme? 

 Assessorament a la ciutadania en la defensa dels seus drets al final de la vida. 

 Formació inicial i continuada del voluntariat.  

 Jornades, col·loquis, cinefòrums i debats. 

 Xerrades informatives sobre els drets que tenim. 

 Activitats als centres educatius. 

 Activitats de difusió als centres de salut.  

 Contactes amb tots els grups polítics en àmbits parlamentaris, municipals i de govern. 

 Col·laboració amb diverses institucions, sectors professionals i moviments socials.  

 Presència a mitjans de comunicació. 

Com ens organitzem? 

A DMD basem la nostra actuació en grups de treball:  

 Assessorament a la ciutadania. 

 Incidència política i social. 

 Sectors professionals: Educació, Juristes i Salut. 

 Activitats de difusió. 

 Comunicació. 

 Administració i finances. 

 Grups locals a Lleida, Girona i Figueres, Tarragona i Valls, Sabadell, Sant Cugat, Sitges, Vilafranca del 
Penedès, a més, a la ciutat de Barcelona, DMD fa atenció a Barcelona Cuida i Sarrià-Sant Gervasi. 

El funcionament i la gestió de l’entitat recauen en mans de persones voluntàries i d’una persona contractada 
per tasques administratives. 
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3. Persones associades   

Coordinació: Ignasi Ripoll Llorens. 

 Dades de Catalunya fins a 31/12/2021 

Dades totals de persones associades a DMD-Catalunya. 

Total persones associades a DMD-CAT. 

 

Desglossament de dades de persones associades a DMD-Cat, amb residència a Catalunya, per província.  

  Total de persones associades amb residència a Catalunya. 

   Barcelona                     Girona                            Lleida              Tarragona   

 Altes i baixes anuals 

La nostra associació ha incrementat en 145 el nombre de persones que s’han associat durant el 2021, la qual 
cosa significa un creixement del 9,14% respecte al total de persones associades. La següent gràfica reflecteix 
les altes de cada mes. 

 

Gràfic 1: Altes mensuals el 2021 

 

  Total  de persones associades noves a l’any 2021 

     Total  de baixes a l’any 2021 

 

A continuació detallem el total d’altes i baixes que s’han produït en l’entitat des de la seva fundació, a l’any 
1984, fins al 2021. 

62 57 111 1324 

1554 

1585 

116 

145 
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Gràfic 3: Dades històriques d’altes i baixes de 2006 a 2021  

4. Organigrama: Junta Directiva i grups de treball 

 La Junta Directiva l’any 2021 

 Presidenta: Gloria Cantarell Barella  

 Vicepresidenta: Isabel Alonso Dávila  

 Secretària: Consol Farràs i Grau 

 Tresorer: Ignasi Ripoll Llorens  

 Vocals:  

 Cristina Vallès Orianne  

 Maria Dolors Morera Roset 

 Ramon Ayats Aubert 

66 83 80 80 82
115

52 63 81 107
159

232 214
263

144 145

29
68 86

50 43 36
78 57 51 51 30 37

81 82 109 116

0
50

100
150
200
250
300

Altes 

Baixes

Gràfic 2: Dades històriques d’altes i baixes de 1984 a 2004. (no hi ha dades del 2005) 
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 Grups de treball del voluntariat 

 Atenció a les Persones: Coordina Consol Farràs Grau 

 Gestió i Registre dels DVA: Coordina Maria Marrugat Mir   

 Salut: Coordina Gloria Cantarell Barella  
o Assessorament Personalitzat (EAP): Josie Franci Feliu 
o Demències i Vida Completa, Josep Arnau Figueras 
o Residències, Montserrat Colominas Grau 
o DVA, Gloria Cantarell Barella 
o Observatori de la mort, Gloria Cantarell Barella 

 Incidència política i social: Coordina  Ana Rodet Iraola 
o Municipalisme i Administracions, Albert Martin Bielsa 
o Relacions internacionals, Isabel Alonso Dávila 

 Educació: Coordina Nani Hidalgo Villarroya 
o Web educació, Ana Rodet Iraola 

 Comunicació 
o Mitjans de comunicació (Web, Facebook, Instagram i xerrades.): Isabel Alonso Dávila 
o Twitter: Elisenda Guardino Cusó 

 Juristes: Coordina Nani Hidalgo Villarroya  

 Gestió i persones associades: Coordina Ignasi Ripoll Llorens 

 Organització interna: Coordina Maria Marrugat Mir  

 Voluntariat: Coordina Consol Farràs Grau 
o Formació inicial i curs de voluntariat: Teresa Gol Perlàsia 
o Formació continuada: Teresa Muñoz Doñate 
o Biblioteca: Llorenç Maseda Trulla 
o Grups Catalunya 

- Barcelona i Grups locals al voltant de Barcelona: Coordina Consol Farràs Grau 
- Girona i Figueres: Coordina Cristina Vallès Orianne 
- Lleida: Coordina Dolors Morera Roset 
- Tarragona i Valls: Coordina Marta Allué Martinez 

 Administració de l’entitat i suport a l’activitat diària: Marta Heras Pérez.  

 Dades del voluntariat, creixement i formació  

Coordina: Consol Farràs Grau 

Malgrat la continuada situació de pandèmia, les persones interessades a col·laborar amb nosaltres ha anat 
creixent. A final d’any i de totes les zones de Catalunya tenim un registre de 108 persones  voluntàries. Cal dir 
que les persones d’aquest nombrós grup no tenen totes la mateixa dedicació a l’entitat; hi ha qui hi dedica el 
seu temps diàriament, setmanalment, mensualment i en ocasions puntuals. Destaquem la consistència del 
nostre pla de voluntariat i el fet que, a través de les xarxes socials, persones joves connectin amb nosaltres.   

En aquest 2021  s’han fet 2 cursos de formació inicial del voluntariat que han arribat a 25 persones; d’aquestes 
25 persones, 12 s’han integrat efectivament al voluntariat: 7 a Barcelona i voltants,  2 a Girona, 2 que formaran 
un futur grup d’atenció a Berga i 1 persona que farà l’atenció a Mollet del Vallès. 
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Formació permanent del voluntariat 

Enguany hem dut a terme dues sessions de formació per al voluntariat sobre la llei 3/2021 de 24 de març LORE.  

El 14 de gener, una doble sessió de formació, en horari de matí i tarda, a través de la plataforma Zoom. 
Destinada a tot el voluntariat. L’objectiu era conèixer els punts rellevants de la Llei que estava seguint el tràmit 
en el Senat a Madrid. Hi van participar 67 persones i van ser conduïdes per Isabel Alonso, Xavier Gol, Gloria 
Cantarell i Teresa Gol. 

El 8 d’abril, sessió de formació en horari de matí a través de la plataforma Zoom. Destinada al voluntariat que 
directament fa l’Atenció a les Persones per adequar la nostra activitat amb l’entrada en vigor de la Llei 
d’eutanàsia; resum de la Llei, protocol a seguir i nou model del DVA amb inclusió de la vigent Llei. Hi van 
participar 36 persones i va ser conduïda per Gloria Cantarell, Josie Franci, Maria Marrugat i Consol Farràs. 

Formació inicial del voluntariat 

Coordina: Teresa Gol Perlàsia 

Incorporar-se al voluntariat de DMD requereix actitud de servei, compromís i responsabilitat, però també tenir 
una informació bàsica sobre els temes relacionats amb la mort digna. Per això, quan una persona s’ofereix a 
col·laborar per fer voluntariat, la primera tasca que assumeix és la de la seva pròpia formació.  

Amb aquesta formació es pretén que les persones que formen part del voluntariat coneguin els objectius i 
finalitat de l’Associació i el seu funcionament intern. Es tracta d’afavorir un posicionament compartit  davant 
els diversos aspectes del dret a morir dignament i la informació sobre conceptes bàsics 

Malgrat les restriccions per la situació de pandèmia, durant l’any 2021 s’ha continuat oferint formació per  a 
les persones que volien fer voluntariat a DMD. S’han realitzat a través de la plataforma Zoom i una trobada 
presencial. Han fet el curs 25 persones, 13 en el grup de febrer-març i 12 en el grup d’octubre-novembre. 

Coordina la formació inicial Teresa Gol Perlàsia i cada sessió és conduïda per una persona experta en la temàtica 
que es tracta. El curs té caràcter de seminari de treball amb lectura prèvia dels materials. Està organitzat en 
cinc sessions de dues hores que es fan en cinc setmanes consecutives.  

El contingut és el següent: 

1ª sessió: Coneixement de l’Associació DMD. La seva història i la lluita per la mort digna. En aquesta sessió 
també es parla de què representa fer voluntariat a DMD. Condueix la sessió  Isabel Alonso. 

2ª sessió: Conceptes relacionats amb la mort digna. Es tracta de familiaritzar-nos amb els conceptes i 
vocabulari que utilitzem sovint quan parlem de mort digna, de drets dels pacients, d’eutanàsia,  del Document 
de Voluntats Anticipades, etc. La condueix Glòria Cantarell. 

3ª sessió: Els drets del pacient i les lleis que els recullen. Situació actual a Catalunya i a Espanya. La Carta de 
Drets i Deures de la ciutadania amb relació a la salut i l'atenció sanitària... Es dedica una atenció especial a la 
LORE (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia). La condueix  Cristina Vallès. 

4ª Sessió: El Document de Voluntats Anticipades. Es reflexiona sobre què és el Document de Voluntats 
Anticipades, qui pot fer-lo, a qui va adreçat aquest document, motius per fer el DVA i com es fa aquest 
document. La condueix  Nani Hidalgo.  
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5ª Sessió: Síntesi dels temes i conceptes treballats a partir de l'anàlisi de casos pràctics. Condueixen aquesta 
sessió  Glòria Cantarell i Consol Farràs.   

Cal dir que aquest curs és avaluat molt positivament per les persones que el realitzen. 

  

 Atenció a les persones i Document de Voluntats Anticipades  

Coordina: Consol Farràs Grau 

a) Grup d’Atenció a les Persones a Barcelona i punts locals 

Vam començar l’any 2021 amb el trasllat de la seu social de DMD Catalunya a l’oficina del costat de la que 
teníem anteriorment. La nova seu és a l’avinguda Portal de l’Àngel, 7, 4t pis, despatx M/N. El canvi ens ha 
aportat una millora en la quantitat i la qualitat de l’espai on el voluntariat fem la nostra tasca social. Podem 
rebre millor les persones que ens visiten i, per tant, atendre-les amb millor qualitat. 

També  el 2021 vam fer canvis informàtics: un nou domini per a l’entitat www.dmd.cat; nous correus  
dmd@dmd.cat i administracio@dmd.cat ; nova xarxa de correus personals corporatius, que són les adreces 
@dmd.cat. Aquest nou domini ens aporta més  seguretat en les nostres comunicacions. 

En el 2021, tot i la pandèmia, hem pogut fer més ampli el nostre radi d’actuació, i hem organitzat activitats a 
la Catalunya central:  al Berguedà i al Bages. 

b) Dades estadístiques a Barcelona.   

Es va recuperar la normalitat en els punts atenció, principalment en el de la seu de Barcelona, ja que en els 
punts de fora depenem de l’activitat dels centres on estem allotjats. Volem que quedi constància del nostre 
agraïment al grup de voluntariat d’Atenció a les Persones, unes 50 persones a tot Catalunya,  per la seva 
dedicació i constància tot i les dificultats que hem travessat.  

Ja començat l’any, en el mes de març,  vam instaurar un sistema integrat de registre de dades de les atencions 
que fem a tots els punts de Catalunya.  Es realitza de manera telemàtica a través d’un formulari google  al qual 
s’accedeix des de tots els punts. Aquest sistema permet tenir les dades de l’actualitat en tot moment i poder 
comentar-les mensualment. Considerem el resultat molt satisfactori. 

El tractament de dades i estadístiques ha anat a càrrec de Laura Romeu Sendrós, a qui agraïm la seva dedicació. 

Amb l’aprovació de la llei de l’eutanàsia ha incrementat l’interès per saber del DVA, del contingut de la Llei i de 
les possibilitats reals que ofereix. No tant sols hem superat les xifres totals d’atencions de l’any anterior, que  
el 2020, amb l’inici de la pandèmia i el confinament, van ser 607 tot l’any,  sinó també les del 2019, que en van 
ser 836. Enguany hem arribat a 1.082 atencions: tot un rècord! 

A continuació trobarem la gràfica comparativa de l’evolució d’aquest dos últims anys i la gràfica del punt màxim 
d’atencions. Aquesta segona gràfica indica clarament que després de l’entrada en vigor de la LORE, que va ser 
el 25 de juny, i del període de vacances estivals, s’incrementa l’interès durant el mes de setembre.  
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Gràfic 5 

D’aquest total d’atencions, a continuació analitzem les següents dades: 

 

 

 

 

 

Segons el gènere. Es manté la proporció dels anys anteriors: 715 de demandes provenen de dones, que 
representen un 66% del total, i 367 demandes provenen d’homes, un 34%. 

Gràfic 6 

Segons l’edat. Sempre en aquest item ens falten algunes dades i tot i així les persones de més de 66 anys, 
concretament  419 persones, són un 39% del total;  el grup d’edat, entre 36 i  65 anys és de 303 persones, que 
son el 28% del total    

Gràfic 4 
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Motiu de les consultes. El motiu principal pel que les persones venen a DMD és per saber i fer el DVA, 
concretament 501 registres que representen el 46% de les gestions; segueix l’interès en temes generals, 256 
registres, un 24% del total; i  l’interès per la LORE és d’un 13% del total; un 12% dels registres són casos que es 
deriven a l’EAP.    

 

 

 

 

 

 

 

Mitjà. El telèfon ha estat el mitjà més emprat per connectar amb l’Associació. El contacte verbal és més 
personal que altres mitjans digitals i així 577 persones van utilitzar el telèfon, que és un 53% del total; hem 
rebut en el despatx unes 339  persones, el 31% del total; hem donat resposta a 135 demandes per correu 
electrònic, que representa un 12% del total.  

 

Gràfic 7 

Gràfic 8 

Gràfic 9 
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Evolució mensual. Reproduïm l’evolució mensual dels registres d’atenció d’una manera diferent a les que hem 
ofert al començament. En les dues gràfiques que segueixen s’observa un creixement en la segona mitat de 
l’any, degut a l’entrada en vigor de la llei d’eutanàsia.  

Per finalitzar i amb dades només de mig any, els usuaris del nostre servei d’atenció són en un 36% 
persones associades a DMD Catalunya i en un 43% persones no associades. De la resta en desconeixem 
l’afiliació.  

c) Activitat a Barcelona i als punts d’atenció locals.  

Per quart any consecutiu del voluntariat d’Atenció, unes 21 persones han participat en el Saló Fira Gran 2021, 
els dies 27 al 29 d’octubre en un estand propi a les Drassanes de Barcelona. L’esdeveniment atreu  multitud de 
persones i la intensitat de les atencions és gran. Vam connectar amb 14 entitats que volen iniciar la seva relació 
de col·laboració amb nosaltres. Vam registrar 149 persones a les quals vam donar informació i que representa 
un volum de 50 cada dia. 

L’enquesta projectada per DMD Catalunya sobre “Les preferències en el final de vida”, la vam treballar amb els 
assistents tant nosaltres com l’organització del Saló. En les enquestes, totalment anònimes, hi van col·laborar 
315 persones i  137 d’aquestes  van aportar la seva adreça electrònica per rebre més informació. Va ser una 
bona experiència. 

El 1r de desembre, vam col·laborar en una jornada organitzada al Tecno Campus de Mataró-Maresme, de la 
Universitat Pompeu Fabra, destinada a l’alumnat i enfocada al voluntariat. Hi vam tenir una parada i molts 
estudiants ens van donar el seu testimoni i van expressar les seves inquietuds.    

Cal esmentar també l’activitat a dues ciutats on no  tenim punt d’atenció local.  

A Berga, el 18 de juny,  amb la col·laboració de l’Ajuntament, vam organitzar una xerrada sobre Drets al final 
de la vida, amb intervenció de Gloria Cantarell i Isabel Alonso i la presentació a càrrec de Dolors Tous, sòcia de 
DMD Cat i regidora de l’Ajuntament. El dia 6 de novembre es va fer una sessió de cinefòrum, conduïda per 
Consol Farràs i voluntàries de l’Associació. 

A Cardona, el 8 de novembre, en col·laboració amb l’Ajuntament vam organitzar la xerrada Parlem dels drets 
al final de la vida, amb la intervenció de Consol Farràs i Teresa Pampalona, treballadora social del CAP de la 
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ciutat i presentada per Lluïsa Aliste, regidora de l’Ajuntament. La mateixa setmana es va fer una visita guiada 
a l’exposició La Mort Digna i Il·lustrada per part de Glòria Ribas, cardonina i sòcia i voluntària de DMD Cat. Tots 
dos esdeveniments van tenir una gran afluència de públic. 

Punt d’atenció a l’espai Barcelona Cuida. Teresa Gol Perlàsia 

A partir d’un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona s’estableix un Punt d’Atenció a la 
Ciutadania a la seu de BCN Cuida, al carrer Viladomat, 127, en horari de dimarts de 10h a 12h30. 

L’objectiu és oferir una atenció presencial d’informació i assessorament sobre els drets de les persones 
malaltes i ajudar a fer el Document de Voluntats Anticipades. També s’organitzen xerrades o tallers de formació 
sobre aquests aspectes a col·lectius de cuidadors/es interessats en quests temes. 

Punt d’atenció de Sarrià- Sant Gervasi: Nani Hidalgo Vilarroya 

Format per 2 voluntàries, Laura Romeu i Nani Hidalgo 

L’any 2021 s’han reprès les activitats al Districte després de la quasi paralització de l’any anterior. 

Gràcies a la col·laboració amb el tècnic de salut del Districte s’ha treballat en àrees variades: 

 al CAP Sarrià: 
o enregistrament de vídeo sobre el DVA amb les voluntàries de DMD. 
o Formació al personal sanitari sobre la LORE. 

 Als centres cívics: 
o xerrada sobre els dietaris de Salvador Pàniker 
o Cinefòrums. 
o Xerrades sobre la LORE. 
o Exposició La mort, digna i il·lustrada amb visites d’escoles. 
o Tallers sobre el DVA. 

 

Punt d’atenció de Sabadell. Maria Benítez Sánchez. 

El grup de voluntariats queda reduït a dues persones pel trasllat d’una elles. 

Hem atès demandes telefòniques o entrevistes fora del punt local d'informació habitual fins al juliol, ja que al 
centre cívic ha estat tancada la sala per normativa COVID.  

Al mes de setembre, es retorna a l’activitat en el punt d’atenció . Fem contacte amb tots els socis de Sabadell 
i els posem al dia de l'activitat de DMD a la ciutat. Un dels socis fa formació per voluntariat i s'incorporarà a 
l’equip de Sabadell a principis del proper any. 

Punt d’atenció de Sant Cugat.  Consol Farràs Grau 

Persones voluntàries: Consol Farràs, Montse Gifra i Anna Febrer 

Tímidament s’ha pogut recuperar l’activitat en actes socials, participant en trobades virtuals com amb la 
regidoria de Ciutadania i Salut de l’Ajuntament per aportar el resum dels punt principals de la llei d’eutanàsia i 
en les trobades mensuals amb les entitats de les Taules de “Malalties neurològiques, càncer i cronicitat” i  “Gent 
Gran”.  
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Coincidint amb la publicació al BOE de la llei que regula d’eutanàsia vam atendre mitjans de comunicació: Xarxa 
d’emissores locals, ràdio Sant Cugat, entrevista al digital ElCugatenc i a Cugat.Media. 

Vam organitzar una Webinar sobre els drets al final de la vida per a totes les entitats de la ciutat, persones 
treballadores de l’Ajuntament i ciutadania en general. Al voltant del dia mundial del l’Alzheimer vam participar 
en dos actes organitzats per l’associació AFA.  Vam participar, com cada any, en el curs de cuidadors no 
professionals, en una sessió en streaming, sobre el DVA. També hem participat en les activitats ciutadanes com 
la Festa de tardor. 

Punt d’atenció de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.  Lourdes Raja Montserrat. 

La tasca durant el 2021 ha permès donar a conèixer DMD Catalunya i participar per donar una nova mirada a 
la vellesa i una normalitat en el dret d'escollir com es vol viure i com es vol morir. 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes. DMD participa conjuntament amb altres entitats del municipi dins de la 
taula de gent gran, treballant diversos temes com: voluntariat, agenda de recursos, formació, salut. 
Ajuntament Vilanova i la Geltrú. DMD forma part activa en la Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf i en 
el co-disseny del Model de Prevenció i Atenció a la Dependència. 

Consell Consultiu i Permanent de la Gent Gran, del Consell Comarcal del Garraf. DMD participa conjuntament 
amb altres entitats de la comarca per promoure les activitats necessàries per sensibilitzar la societat respecte 
a la situació social de la gent gran. 

Consell de la Gent Gran de Catalunya. DMD participa dins del plenari en representació de la comarca del Garraf, 
així com dins de les següents comissions de treball: Decrets, reglaments i llei; Dones grans; Equilibri territorial. 

Punt d’atenció de Sitges.  Gine Albaladejo Sánchez 

Un nou espai per al punt d’informació. l’Ajuntament ens ha cedit un despatx a l’oficina de Drets Civils i 
Ciutadania, el dilluns, durant dues hores, per fer assessoraments i gestionar els DVA a la gent de Sitges i de la 
comarca. 

Taller “Parlem-ne: Vull ser jo. Vull ser jo fins al final”: ja a finals de 2019 havíem dissenyat com a una nova 
activitat per a grups reduïts la realització del taller. L’objectiu era i és parlar dels drets que tenim com a pacients, 
reflexionar sobre el final de vida i fer una pràctica de DVA. La pandèmia ho va paralitzar i al llarg d’aquest any, 
adaptant-nos a les restriccions, hem fet cinc tallers que han tingut una molt bona acceptació i valoració. 

Moció de suport a la Mort Digna: hem treballat amb el Consell Comarcal del Garraf perquè aprovés una moció 
de suport. L’objectiu es va aconseguir el mes de juliol amb l’aprovació per unanimitat de la moció. (Els municipis 
que componen El Garraf són: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella, Canyelles i Cubelles) 

Dia Internacional dels Drets Humans: l’any 2021 hem aconseguit un nou dret humà en el bon morir, l’eutanàsia, 
i volíem celebrar-lo. Amb el suport de la regidoria de drets civils vam realitzar un seguit d’activitats: un cine-
fòrum, l’exposició petita de La mort digna i il·lustrada, amb bona acollida, i una xerrada-homenatge a Salvador 
Pániker qui, a través dels seus dietaris, mostra la seva lluita per aconseguir la llei que regula l’eutanàsia. 

Les voluntàries del grup local som:  Gine Albaladejo,  Rosa Beckers i  Annie Bordez. 

 

Punt d’atenció de Vilafranca del Penedès.  Jordi Manyà Oller. 
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Vam començar les nostres activitats el mes d'octubre, després d'un llarg parèntesi per la pandèmia. Hem obert 
un punt d'informació, el dilluns de 18 a 19,30, a un despatx cedit per l'Ajuntament a l'antic escorxador, 
bàsicament per atendre consultes al voltant del DVA.  

El dia 24 de setembre vam publicar al setmanari comarcal El 3 de Vuit una entrevista amb Nela Pede sobre 
l'experiència viscuda a Bèlgica on el seu pare va demanar l'eutanàsia. 

El dia 29 d'octubre vam estar a la parada de DMD a la Fira de la Gent Gran, on vam conèixer membres de 
l'Associació amb qui encara no havíem coincidit. 

El dia 2 de novembre vam organitzar un Death coffe al jardí del bar de l'Escorxador. Hi van assistir 23 persones 
i hi va haver un col·loqui molt animat. Es va demanar que es fessin més actes semblants. 

El dia 6 de novembre  a la projecció de la pel·lícula Y llovieron pájaros, en col·laboració amb el cineclub de 
Vilafranca, hi van assistir 94 persones. 

A final d'any es va incorporar una altra persona al grup,  Roser Esteve, amb ella ara ja som tres membres amb 
el Josep Muntaner i Jordi Manyà. 

5. Registre i arxiu del document de voluntats anticipades (DVA)  

Coordinen Maria Marrugat Mir i Lurdes  Bascompte Carbonell 

Durant aquest any s’ha seguit gestionant el registre de DVA tant a socis com a simpatitzants perquè les oficines 
del Registre de Voluntats Anticipades  del Departament de Salut només treballaven de forma telemàtica. 

A més hi ha hagut canvis de personal al Registre del Departament de Salut i, alhora, canvis en la comunicació 
del tràmit. A partir de la tardor, ja no vam rebre per escrit cap document conforme el DVA estava registrat, 
sinó que els interessats han d’entrar a “La meva salut” per comprovar-ho. A finals d’any es va acordar fer el 
tràmit de Registre només a socis i deixar de fer-lo a simpatitzants a partir de 2022 perquè ja estan obertes les 
oficines de Registre i es pot fer el tràmit presencialment. 

Es van tramitar 63 DVA de persones simpatitzants però no estan recollits a l’estadística ja que, per la llei de 
protecció de dades, no disposem de la informació.  

Cal tenir en compte l’augment de DVA gestionats (92 de socis i 63 de simpatitzants) respecte de l’any anterior 
(49 de socis i 7 de simpatitzants). 

 

 

 

 

 

Nombre de DVA  de socis arxivats  el 2021:  92 
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Per sexe:  

Dones 65 

Homes 27 

Total 92 

 

 

Per províncies: 

 

 

Barcelona 86 documents 

Girona  2   documents 

Tarragona  1   document 

Lleida  2   documents 

Altres  1   (Tenerife) 

 
 

Dels 86 de la província de Barcelona, 53 són de  Barcelona ciutat. 

 

Per tipus de document: 

 

Notarial 15 documents 

CAP 1   document 

DMD 75 documents 

Altres 1   document 

 

  

 

Gràfic 13 

Gràfic 14 
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Per dates de gestió a DMD: 

 

1r  trimestre 16  documents 

2n trimestre 20  documents 

3r trimestre 18  documents 

4t trimestre 38  documents 

 

Per franja d’edat: 

 

0-30 anys 0    documents 

31-50 anys 1    documents 

51-65 anys 30  documents 

66-80 anys 49  documents 

81-100 anys 12  documents 

 

 

6. Activitats de difusió de DMD-CAT. Conferències, xerrades,  
cinefòrums, col·loquis i jornades  

GENER 2021: Nombre d’activitats i xerrades: 9 

Virtuals    
DMD-Federal 12/01/2021 Cuidados Paliativos y eutanasia. 

Un dialogo necesario 
Fernando Marín Gloria 
Cantarell Maria Buera 
Amparo Gisbert 
Alonso Urbano 
Javier Barbero 

Grup August Puncernau 19/01/2021 La llei d’eutanàsia 
aprovada al Congrés 

 

 
DMD-Federal 

20/01/2021 Morir en una residencia. Una reflexión 
sobre los medios de comunicación en 
tiempos de pandemia” que apareció en el 
número 83 de la revista de DMD 

Consuelo Miqueo 
Isabel Alonso 

Consorci de Salut Social de 
Catalunya 

21/01/2021 L'acompliment de les voluntats anticipades 
davant les malalties neurodegeneratives 
 

 

Col·legi de Treball Social de 
Girona 

27/01/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 
Anna Buxaderas 

Gràfic 16 

Gràfic 17 
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DMD-CAT i PSC 28/01/2021 Llei d’eutanàsia (LORE) Xavier Gol 
Isabel Alonso 

Marea Pensionista Lleida 29/01/2021 Eutanàsia i dret a morir dignament Joan Fibla 
Concepció Canut 

Barcelona    
Ca l’Estruch 30/01/2021 Celebraré mi muerte Teatre 
Girona    
Hospital d’Olot 08/01/2021-

29/01/2021 
La mort, digna i il·lustrada Exposició 

 

FEBRER 2021: Nombre d’activitats i xerrades: 7 

Barcelona    
Cinesa Girona 05/02/2021 La promesa: la vida es un derecho no una 

obligación 
Cine 

Ajuntament d’Esplugues 05/02/2021-
28/02/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Girona    
CAP de Figueres 08/02/2021 El DVA Cristina Vallès 
Ajuntament Girona 23/02/2021 Formació treballadors/a. Departament 

Serveis Socials 
Cristina Vallés 

Facultat de Medicina UdG 25/02/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Ramon Sans/ 
Cristina Vallés 

Ajuntament de Vilafant 26/02/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 
Lleida    
Universitat de Treball Social 16/02/2021 Premi Salvador Pàniker Concepció Canut 

 

MARÇ 2021: Nombre d’activitats i xerrades: 14 

Virtual    
Curs a l’Aula de Bioètica 09/03/2021 Participació al debat sobre l’eutanàsia Christian Villavicencio 

Pepe Beúnza Josep 
Arnau 

World Federation Right to die 11/03/2021 La situación legal de la eutanasia en 
Colombia, España y Portugal 

Isabel Alonso 

Diputació de Girona 17/03/2021 Formació: El dret a morir dignament, un 
dret humà 

Cristina Vallés 

Diputació de Girona 19/03/2021 Formació: El dret a morir dignament, un 
dret humà 

Cristina Vallés 

Diputació de Barcelona 25/03/2021 Formació: El dret a morir dignament, un 
dret humà 

Cristina Vallés 
Anna Buxaderas 

Consell Comarcal del Garraf 25/03/2021 Parlem de l’eutanàsia Isabel Alonso 
Xavier Busquets 

Barcelona    
Centre d’Esclerosi Múltiple de 
Catalunya 

01/03/2021 Sessió Clínica: Regulació de l’eutanàsia Gloria Cantarell 

Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sant Joan Despí 

13/03/2021 La mort, digna i il·lustrada Presentació Exposició 
Isabel Alonso 

CAP Sarrià Vallvidriera 23/03/2021 Drets al final de la vida, situació actual Gloria Cantarell 
Nani Hidalgo 
Laura Romeu 

Biblioteca Mercè Rodoreda 
Sant Joan Despí 

24/03/2021 Visita guiada exposició: La mort, digna i 
il·lustrada 

Isabel Alonso 

Comitè d’Ètica Assistencial de 
la Vall d’Hebron 

24/03/2021 Drets al final de la vida Gloria Cantarell 
Josep Arnau 
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Universitat Autònoma de 
Barcelona. Alumnat de 
Comunicació 

24/03/2021 Llei d’eutanàsia Isabel Alonso 
 

Girona    
Ajuntament de Vilafant 01/03/2021- 

31/03/2021 
La mort, digna i il·lustrada 
Presentació als grups polítics 

Exposició 

 

ABRIL: Nombre d’activitats i xerrades: 12 

Virtual    
Palabraysociedad.com 08/04/2021 Eutanasia, ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿A 

quien beneficia? 
Isabel Alonso 
Ernesto Mallo 

CAP. Treball Social 13/04/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Gloria Cantarell 
Fira Catalana de Voluntariat 
Social 

14/04/2021-
18/04/2021 

Participació de DMD-CAT a la Fira on-line Concepció Canut 

Universitat de Lleida 16/04/2021 Drets al final de la vida. Situació actual Gloria Cantarell 
Dolors Morera 

Escola de Vida 29/04/2021 Sobre la llei de la eutanàsia. Ètica, legalitat i 
dignitat en el procés de morir 

Gloria Cantarell 

Col·legi d’Advocats de 
Barcelona 

30/04/2021 Exercici del dret a l’eutanàsia Gloria Cantarell 

Barcelona    
ResidenciaS OPHOS  Sant 
Joan Despí 

07/04/2021 DVA i presentació DMD-CAT. Montserrat Colominas 

Atrium 09/04/2021 Celebraré mi muerte Teatre 
Ajuntament del Prat 14/04/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 

Anna Buxaderas 
Ajuntament de Sant Cugat 14/04/2021 Taller sobre el DVA Consol Farràs 
Casal de la Gent Gran Joan 
Maragall. Sitges 

19/04/2021 Parlem-ne. Vull ser jo fins al final de la vida Gine Albaladejo 

Lleida    
Col·legi de Treball Social 28/04/2021 Formació sobre la LORE Dolors Morera 

 

MAIG: Nombre d’activitats i xerrades: 16 

Virtual    
Ajuntament de Mataró 13/05/2021 Mort digna: llei d’eutanàsia Isabel Alonso 
Diputació de Barcelona 20/05/2021 Mort digna: llei d’eutanàsia Cristina Vallés 

Anna Buxaderas 
Voluntaris.cat 24/05/2021 Els nostres drets al final de la vida i la llei 

d’eutanàsia 
Cristina Vallés 

Barcelona    
El Casino de la Floresta. Sant 
Cugat del Vallés 

07/05/2021 El mal morir 
Col·loqui posterior 

Teatre 
Isabel Alonso 

Universitat de Barcelona 12/05/2021 Morir dignament: un dret humà Isabel Alonso 
Ajuntament de Barcelona 13/05/2021 Formació del dret a morir dignament a 

treballadors/es socials 
Isabel Alonso 

PADES. Mataró 19/05/2021 Mort digna: llei d’eutanàsia Gloria Cantarell 
Isabel Alonso 

Girona    
Ajuntament d’Olot 05/05/2021 Presentació projectes Talent Creatiu Cristina Vallés/ 

JM Rodríguez 
Hospital d’Olot 05/05/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 
Ajuntament de Figueres 13/05/2021 Formació del dret a morir dignament a 

treballadors/es socials 
Cristina Vallés 



 

20 

ASEM Catalunya 25/05/2021 El dret a morir i viure dignament Cristina Vallés 
Josep Maria Busquets 

Lleida    
Biblioteca Comarcal de 
Tàrrega 

01/05/2021-
31/05/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Delegació del Col·legi de 
Treball Social 

05/05/2021 Drets al final de la vida. Situació actual Dolors Morera 

Biblioteca Comarcal de 
Tàrrega 

19/05/2021 Professionals de la salut i l’eutanàsia Gemma Espigares 
Clara Lago 

Biblioteca Comarcal de 
Tàrrega 

25/05/2021 La llei d’eutanàsia Gloria Cantarell 
Isabel Alonso 

Biblioteca Comarcal de 
Tàrrega 

27/05/2021 Tertúlia sobre el dret a morir dignament Dolors Morera 

 

JUNY: Nombre d’activitats i xerrades: 15 

Virtual    
Fira Gran 07/06/2021 El nou dret de l’eutanàsia: tràmits, 

reflexions i consells 
Isabel Alonso 
Gloria Cantarell 

Secció de Ciències Jurídiques 
de l’IEI 

09/06/2021 La llei reguladora de l’eutanàsia Isabel Alonso 
Nuria Terribas 
Josep MªForné 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés 

14/06/2021 Parlem dels drets al final de la vida Consol Farràs Cristina 
Vallés 
 

Voluntaris.cat 16/06/2021 El dret a morir dignament Cristina Vallés 
Barcelona    
Casa Orlandai 01/06/2021-

27/06/2021 
La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Hostalet de Pierola 28/06/2021- La mort, digna i il·lustrada Exposició 
Casal Gent Gran Joan 
Maragall. Sitges 

01/06/2021 Parlem-ne. Vull ser jo fins al final de la vida Gine Albaladejo 
Annie Bordez  Rosa 
Beckers 

Casa Orlandai 08/06/2021 És l’eutanàsia una mort digna Nani Hidalgo 
Carmen Barahona 

Centre Cívic el Vapor. Santa 
Perpètua de la Moguda 

08/06/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Gloria Cantarell 
Isabel Alonso 

Casa Orlandai 15/06/2021 Taller sobre el DVA Nani Hidalgo 
Centre de Dia CIM Estela. 
Berga 

18/06/2021 Formació als treballadors/es sobre el dret a 
morir dignament 

Consol Farràs 
Gloria Cantarell 
Isabel Alonso 

Ajuntament de Berga 18/06/2021 Parlem dels drets al final de la vida Gloria Cantarell  Isabel 
Alonso Dolors Tous 

Cinema Casino Pardo. Sitges 26/06/2021 Supernova 
Col·loqui posterior 

Cinefòrum 
Gine Albaladejo 

Foment Cultural i Artístic de 
Sant Joan Despí 

26/06/2021 Viure amb un cor trasplantat 
Col·loqui posterior 

Teatre 
Teresa Gol 

Hostalet de Pierola 28/06/2021 El dret a morir dignament Nani Hidalgo 
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JULIOL: Nombre d’activitats i xerrades: 3 

Barcelona    
Casal Gent Gran Joan 
Maragall. Sitges 

08/07/2021 Parlem-ne. Vull ser jo fins al final de la vida Gine Albaladejo 

Girona    
Federació Catalana de 
Municipis 

20/07/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 

Lleida    
Llar de Jubilats de Ciutadilla 10/07/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Dolors Morera 

 

AGOST: Nombre d’activitats i xerrades: 1 

Girona    
Recinte de la Ciutadella 
Roses 

10/08/2021-
31/08/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

 

SETEMBRE: Nombre d’activitats i xerrades: 8 

Virtual    
FCVS.VOLSALUT2 10/09/2021 Formació sobre el dret a morir dignament Cristina Vallés 
Barcelona    
Ateneu Torrellenc 24/09/2021 Llei d’eutanàsia Nani Hidalgo 
Calabria 99 29/09/2021 Eutanàsia: un nou dret. Garantim-lo Isabel Alonso 
Biblioteca Jaume Fuster 30/09/2021 És l’eutanàsia una mort digna? Nani Hidalgo 
Ateneu de Barcelona 30/09/2021 Assemblea Anual DMD-CAT DMD-CAT 
Girona    
Ajuntament de Girona 16/09/2021 Morir dignament és possible, però coneixes 

els teus drets? 
JM Rodríguez/ 
Cristina Vallés 

Centre Cívic Joaquim Xirau 28/09/2021 Morir dignament és possible, però coneixes 
els teus drets? 

Cristina Vallés 

Centre de Salut Mental de 
l’Empordà 

29/09/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Ramon Sans/ Cristina 
Vallés 

 

OCTUBRE: Nombre d’activitats i xerrades: 22 

Virtual    
Col·legi Oficial de Psicologia 
de Girona 

05/10/2021 Taula Rodona sobre la Llei d’eutanàsia Cristina Vallés 

L’H. Espai de Debat 25/10/2021 Charla sobre la eutanasia Isabel Alonso 
Barcelona    
Associació de Veïns Esquerra 
Eixample 

04/10/2021 La llei d’eutanàsia Nani Hidalgo 
Teresa Gol 

Ca la Dona 06/10/2021 És l’eutanàsia una mort digna? Nani Hidalgo 
Biblioteca Jaume Fuster 07/10/2021 Com apropar el tema de la mort als infants 

a través de la literatura 
Nani Hidalgo 

Memora Espai de Suport. 
Hospitalet de Llobregat 

07/10/2021 El nou dret de l’eutanàsia: reflexions i 
tràmits 

Lola Toledano 

CAP Mataró 07/10/2021 El dret a morir dignament i la LORE Gloria Cantarell 
Fira Gran 23/10/2021-

25/10/2021 
Participació a la Fira Gran DMD-CAT 

Casal Gent Gran Joan 
Maragall. Sitges 

26/10/2021 Parlem-ne. Vull ser jo fins al final de la vida Gine Albaladejo 
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Centre Cívic El Sortidor 26/10/2021-
28/11/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Centre Cívic El Sortidor 28/10/2021 La mort en crisis. El sentit i les pràctiques de 
la mort després de la pandèmia 

Gloria Cantarell 

Girona    
Ajuntament de Roses 05/10/2021 Formació: el dret a morir dignament Cristina Vallés 
Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

06/10/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

13/10/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Ca l’Anita Roses 19/10/2021 El DVA Cristina Vallés 
Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

20/10/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Escola d’Art Taller Creatiu 21/10/2021 El dret a morir dignament Cristina Vallés 
Josep Maria Rodríguez 

Biblioteca de Figueres 21/10/2021 Com apropar el tema de la mort als infants 
a través de la literatura 

Cristina Vallés 

Centre Cívic Barri Vell Can 
Mercadal 

28/10/2021 Taller sobre el DVA Cristina Vallés 
Teresa Gol 

Ajuntament de Sils 30/10/2021 Amort  de Theatrummundi 
Col·loqui posterior 
 

Teatre 
Cristina Vallés 

Lleida    
Facultat d’Educació i Treball 
Social 

05/10/2021 Drets adquirits: DVA i LORE Concepció Canut 
Dolors Morera 

Tarragona    
Centre Cívic d’Ulldemolins 02/10/2021 La bona mort i la llei d’eutanàsia Antonia Pallach 

 

NOVEMBRE: Nombre d’activitats i xerrades: 24 

Virtual    
Amics de la Gent Gran 02/11/2021 Formació sobre el dret a morir dignament Gloria Cantarell 

Isabel Alonso 
Dolors Morera 

Amics de la Gent Gran 09/11/2021 Formació sobre el dret a morir dignament Gloria Cantarell 
Isabel Alonso 
Dolors Morera 

Barcelona    
Biblioteca Municipal. 
Cardona 

01/11/2021-
18/11/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Centre Cívic L’Escorxador. 
Vilafranca del Penedès 

02/11/2021 Parlem del final de la vida fent un cafè DMD-Vilafranca del 
Penedès 

Centre Cívic L’Elèctric 02/11/2021 Taula Rodona: El dret a una vida plena i a 
una mort digna 

Nani Hidalgo 

Centre Cívic Can Castelló 03/11/2021 Els dietaris del Salvador Pàniker sobre 
l’eutanàsia i la mort 

Isabel Alonso 

Espai Putxet 03/11/2021 Million Dolar Baby 
Col·loqui posterior 

Cinefòrum 
Nani Hidalgo 

Casal Cívic. Berga 06/11/2021 Hin und Weg 
Col·loqui posterior 

Cinefòrum 
Consol Farràs 

Biblioteca Municipal. 
Cardona 

08/11/2021 Parlem dels drets al fina de la vida Consol Farràs 

Ajuntament de Mataró 09/11/2021 La mort digna i la llei d’eutanàsia Isabel Alonso 
Biblioteca Municipal. 
Cardona 

11/11/2021 Visites guiades: La mort, digna i il·lustrada Gloria Ribas 

Habitatges amb serveis 23/11/2021 Drets al final de la vida Gloria Cantarell 
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Montserrat Colominas 
Centre Cívic Can Castell 29/11/2021 Jo decideixo Nani Hidalgo 
Casal de Barri Torre de la 
Sagrera 

30/11/2021 La llei d’eutanàsia garanteix una mort 
digna? 

Nani Hidalgo 

Girona    
CATE-Figueres 02/11/2021 Cineclub: Viatge en bici Cristina Vallés 
Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

05/11/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

10/11/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

11/11/2021 Formació als treballadors/es de Serveis 
Socials: el dret a morir dignament 

Cristina Vallés 

Facultat de Medicina. 
Voluntaris.cat 

12/11/2021 El final de la vida és vida. Ponència, taula 
rodona i diàleg. Com cuidem en el final de la 
vida 

Cristina Vallés 

Facultat de Medicina. 
Voluntaris.cat 

13/11/2021 Tallers sobre el DVA Cristina Vallés 

Ajuntament de Celrà 13/11/2021 Amort  de Theatrummundi 
Col·loqui posterior 

Teatre 
Cristina Vallés 

Creu de la Mà 30/11/2021 Coneixem els nostres drets referents a la 
salut i en l'acompanyament legal al final de 
la vida? 

Tanit Güell 
Ramón Sans 

Tarragona    
Llar de Jubilats. Mora la 
Nova 

17/11/2021 Drets al final de la vida Gloria Cantarell 
Montserrat Colominas 

 

DESEMBRE: Nombre d’activitats i xerrades: 9 

Virtual    
Sociedad Española de 
Atención al usuario de la 
sanidad 

14/12/2021 La ley orgànica de regulación de la 
eutanasia 

Isabel Alonso 

Barcelona    
Casino Prado. Sitges 09/12/2021 L'eutanàsia un nou dret. 

Un curt per la reflexió. Cinefòrum: La 
Dignitat i col·loqui posterior 

Cine 
Gine Albaladejo 

Biblioteca Santiago Rusiñol. 
Sitges 

09/12/2021-
20/12/2021 

La mort, digna i il·lustrada Exposició 

Biblioteca Santiago Rusiñol. 
Sitges 

10/12/2021 La figura de Salvador Pàniker i els seu 
activisme i compromís per aconseguir un 
nou dret humà: l'eutanàsia 

Gine Albaladejo 
Isabel Alonso 

Casal de la Gent Gran Ca 
N’Arús 

14/12/2021 El DVA. Un final digne per una vida digna Lola Toledano 
Maria Silvestre 

Ajuntament de Mataró 15/12/2021 Conèixer el perquè de la llei d’eutanàsia Isabel Alonso 
Girona    
Escola Esplai Minyons 
escolta 

04/12/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Dolors Quer 

Facultat de Filosofia 15/12/2021 El dret a morir dignament, un dret humà Cristina Vallés 
Ramon Riu 

Centre Cívic Barri Vell 
Mercadal 

16/12/2021 Com afrontar el tema de la mort amb els 
infants a través dels recursos literaris 

Cristina Vallés 

RESUM DE XERRADES ANUALS: 140 

RESUM D’ASSISTENTS ANUALS: 3500 
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7. Incidència política i social: parlaments, ajuntaments, govern, entitats 
ciutadanes i moviments socials  

 Grup d’incidència política 

Coordinació: Ana Rodet Iraola 

Composició del grup: Gine Albaladejo Sánchez, Isabel Alonso Dávila, Herme Bartoll Gresa, Conxa Canut i Farré, 
Xavier Gol Perlàsia, Ferran Marín, Albert Martín Ballesta, Juan Oñate Lamas,  Lluís Reales i Guisado, Glòria Ribas 
Serra, Ana Rodet Iraola i Cristina Vallès Orianne. 

 Eixos  i àmbits de treball 

Durant l’any 2021 hem treballat principalment al voltant de 3 eixos: la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia, 
el Document de voluntats anticipades i  el municipalisme . 

1. Activitat relacionada amb la LORE 

L’any ha estat marcat per l’aprovació de la LORE. Gran part de l’activitat del grup d’incidència política ha girat 
al voltant de l’aprovació i posterior entrada en vigor de la Llei. 

1.1. Esmenes del Senat. 

Vam realitzar un llarg debat amb els diferents grups de DMD federal a l’entorn de les esmenes de la LORE 
presentades al Senat. 

1.2. Grup de treball per al desplegament de la LORE a Catalunya 

Un cop aprovada la LORE, a Catalunya, el Departament de Salut  va crear un grup de treball per organitzar el 
seu desplegament. La Gloria Cantarell i la Cristina Vallés van formar part d’aquest grup. Van insistir en una sèrie 
d’aspectes de la Llei que consideràvem bàsics per a un desplegament adequat. 

 Assegurar la formació i el suport als professionals. 

 Organitzar referents territorials per acompanyar i assessorar els professionals sobre tots els aspectes 
relacionats amb l’eutanàsia: mèdics, jurídics, tècnics, emocionals, etc. 

 Elaborar uns protocols clars, precisos i assequibles per a professionals i sol·licitants. 

 Vetllar perquè l’eutanàsia es realitzi a la xarxa pública. Assegurar que l’objecció de consciència no 
esdevé una eina per evitar el desenvolupament territorial equitatiu del dret a morir o per privatitzar el 
servei i fer-lo difícil dins de la xarxa pública. 

1.3. Celebració de l’entrada en vigor de la Llei el dia 25 de juny. 

Vam organitzar un aperitiu al Centre Cívic Casa Orlanday i vam estrenar els podcasts sobre la LORE elaborats 
pel Lluís Reales. 

1.4. Composició de la Comissió de garanties i avaluació 

La Gloria Cantarell va ser nomenada membre de la CGA en representació de la ciutadania. 
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1.5. Difusió, seguiment i millora del desplegament de la LORE 

 Realitzem múltiples xerrades a professionals de la sanitat i al públic en general sobre la nova Llei: 
Col·legis professionals, sindicats, universitats, diputacions, ajuntaments, CAPs, hospitals, centres cívics,  
instituts de formació professional, etc. 

 Mantenim contactes amb hospitals i professionals de la sanitat per aconseguir que el Departament de 
Salut organitzi el suport als professionals a través de referents territorials. 

 Revisem i comuniquem els errors que trobem a la documentació que el Departament de Salut publica 
al web. 

1.7. Acte amb Marea Blanca. Un nou dret: garantim-lo. 

Organitzem un acte amb Marea blanca per reivindicar la necessitat de difondre la nova Llei  i defensar-la dels 
atacs dels sectors que es mostren contraris a l’eutanàsia.  Cal assegurar  el nou dret  dins del sistema públic de 
sanitat. Vigilar que no passi el mateix que ha passat amb  l’avortament. 

Convoquem a la fila zero tots els sindicats de sanitat i les diputades i diputats de la Comissió de Salut del 
Parlament. 

Al final, a  la taula rodona participen: Isabel Alonso Dàvila, Toni Barbarà Molina, de Marea Blanca de Catalunya, 
Albert Torrens, de la Confederació d’Associacions Veïnals Catalunya (CONFAVC) i   Josep Carné i Teixidó, de la 
Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC).  Modera Montse Busquets Surribas, Professora 
de l’Escola d’Infermeria de la UB 

A la Fila 0 participen: Marius Morlans Molina, del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), Montse Sedó 
Montoya, de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Arturo Mares, de la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF), Albert Planes Magrinyà, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFIC) i Aurora Rovira Fontanals, del Fòrum català d’atenció primària (FOCAP) 

2. DVA 

A més de l’adaptació del document a la nova situació legal creada per l’aprovació de la LORE, treballem per 
aconseguir la modificació de l’article 8 de la Llei 21/2000 del 29 de desembre, amb dos objectius: l’agilització 
dels tràmits per formalitzar el DVA i la possibilitat que les persones declarades incapaces legalment puguin 
formalitzar el testament vital. 

2.1. Agilització dels tràmits per formalitzar el DVA. 

A Catalunya només es pot formalitzar el DVA per dues vies: la notaria o el testimoni de 3 persones que 
certifiquen que tenim capacitat suficient i que l’atorguem lliurement. A moltes altres  comunitats autònomes, 
on les lleis de mort digna són posteriors, es pot formalitzar per d’altres vies, per exemple, la funcionària o 
funcionari del registre on es presenta el document. 

Després d’estudiar les diferents fórmules existents a l’Estat, decidim inspirar-nos en la de Navarra, on les 
treballadores socials tenen aquest rol i poden ajudar a fer el DVA a la població i, alhora, donar fe que el fan 
voluntàriament i tenen capacitat suficient per fer-lo. 

Ens reunim amb Socorro Lizarraga, metgessa de DMD que ens explica com ho ha fet Osasunbidea. 

Presentem la nostra proposta als membres de la Comissió de Salut del Parlament. Ens reunim amb la 
presidenta, Assumpció Laïlla i Jou (Junts per Catalunya), la diputada del PSC, Assumpta Escarp Gibert i les 
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diputades i diputats d’ERC, Alba Camps i Roca, Juli Fernàndez i Olivares i Antonio Flores i Ardiaca. Estan d’acord 
amb la nostra proposta i asseguren  que treballaran per portar-la al Parlament i aprovar-la. 

2.2. Possibilitat que les persones incapacitades jurídicament puguin formalitzar el DVA. 

Les persones tutelades amb trastorns mentals no podien atorgar DVA ni modificar-lo. Podien, en canvi, en 
períodes de lucidesa, atorgar testament patrimonial o fer alguns tràmits. 

Comencem a treballar aquest aspecte de la Llei 21/2000 i a elaborar una proposta de modificació però 
interrompem  la feina perquè s’aprova el Decret llei 19/2021 de 31 d’agost, que reforma la legislació civil i 
processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica a Catalunya. A 
partir d’aquesta Llei la tutela passa a ser una assistència regulada. Les persones incapacitades legalment 
conservaran la seva capacitat d’obrar i, si ho necessiten, podran tenir assistència. L’assistent ajudarà i 
assessorarà, però la persona amb trastorn mental podrà fer els tràmits. 

Les persones que actualment estan incapacitades legalment podran canviar la seva situació i passar de tenir 
una tutora o tutor a tenir assistent si li  ho demanen al /la jutge. Si no ho demanen, quan passin 3 anys,   la/el 
jutge farà el canvi d’ofici. 

Acordem que no val la pena que DMD remeni el tema. Les persones tutelades que vulguin fer el DVA hauran 
de posar-se en contacte amb la jutge  i actualitzar la seva situació legal, de tutelada a assistida. Llavors podran 
fer el DVA. 

Nosaltres podem informar. Si ens pregunten, cal que vagin per via judicial i demanin que els aixequin la tutela 
i els assignin assistent. 

De tota manera, cal fer la distinció entre la gent amb trastorns mentals, que pot tenir períodes de lucidesa, i 
les persones amb demència, que tenen una situació més permanent. 

3. Municipalisme 

Continuem treballant amb les diputacions i els ajuntaments per estendre la informació sobre la mort digna. 

3.1. Diputacions 

Barcelona: la feina que més avança és la realitzada amb la Diputació de Barcelona. Es van desplegant al llarg 
de l’any els acords sobre formació i difusió del conveni DIBA-DMD per complir amb la moció signada en el seu 
dia, que culminaran en una jornada que se celebrarà l’any 2022 amb la presentació d’un apartat del web de 
DIBA dedicat als temes de dret a morir dignament i DVA que replicarà per als ajuntaments la informació que 
durant 2021 es va situar a la Intranet de la institució, juntament amb la facilitació d’eines de treball sobre el 
dret a morir dignament i DVA per als municipis. 

En les sessions de formació organitzades per DIBA han participat professionals de gairebé una trentena 
d’ajuntaments diferents. 

Girona: a principis de 2021 se signa també amb la Diputació de Girona un conveni per desplegar la moció 
aprovada l’any anterior. S’hi han fet 4  activitats formatives (25 i 27 oct. i 15 i 17 de novembre), dirigides 
principalment  a personal dels ajuntaments i treball social, per tal d’orientar  la ciutadania en el registre dels 
DVA.  Hi han  participat unes 100 persones. 
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Lleida: amb la Diputació de Lleida, què també va fer una moció en el seu moment, hem mantingut converses 
però finalment la Diputació s’ha negat a signar un conveni, si bé s’ha ofert a donar suport a DMD local i a 
estudiar fer formació per als ajuntaments. 

Tarragona: amb la Diputació de Tarragona, durant tot l’any 2021 hem intentat infructuosament per múltiples 
canals aconseguir una trobada perquè fessin també una moció a favor del dret a morir dignament i el DVA, ja 
que són l’única diputació del país que no ho ha fet. 

3.2. Ajuntaments 

 La Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a partir del model de moció de DMD per una mort 
digna, aprova una declaració que envia posteriorment a tots els ajuntaments (947), consells comarcals 
(41) i diputacions del país (4). (https://docs.google.com/document/d/13tLepmTDa-
zWNzV7WDnVUAavvnVSPvbq/edit?rtpof=true)  

 L’FMC organitza també una sessió virtual de formació amb 53 assistents de 29 municipis (entre ells 3 
capitals provincials + 8 comarcals) i un parell de consells comarcals , incloent 9 regidors de 9 municipis 
diferents. Estudiaran la possibilitat de fer cursos de formació a nivell comarcal, especialment a les 
demarcacions de Lleida i Tarragona. 

 Basant-nos en el compromís i declaració de l’FMC insistim  als 34 municipis de més de 20.000 habitants 
que encara  no havien signat la moció perquè ho fessin. Cal destacar que ho  fan, entre d’altres, 
Badalona i Blanes. 

 L’any 2021, es fa  una reunió de la  Presidenta de DMD amb el President de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), associació que, en el mandat municipal anterior, havia fet també una declaració que 
va ser enviada a tots els ajuntaments. Es comprometen a desenvolupar cursos de formació. Tanmateix, 
malgrat la insistència en recordar-los-hi, no s’ha obtingut cap resultat 

 Adaptem el text de la moció de suport a la mort digna al context creat per l’entrada en vigor de la 
LORE.  (http://dmd.cat/attachments/article/146/mocio_20211123.pdf) 

 Al llarg de l’any, 29 ajuntaments i 3 consells comarcals van  aprovar mocions per la mort digna: 
Agullana, Alcoletge, Ascò, Badalona, Bagà, Banyoles, Berga, Canet de Mar, Cànoves, Cubelles, Esterri 
de Cardós, L’Armentera, L’Atmetlla del Vallès, LA Fuliola, Martorell, Mora la Nova, Riudecols, Sabadell 
i Sallent. Consells comarcals del Garraf, L’Alt Empordà i Solsonès.  D’aquesta manera s’ha elevat a un 
63% la població què viu en algun dels 99 municipis que han aprovat una moció a favor del dmd i el 
DVA. (http://dmd.cat/index.php/ca/home-ca-es/que-fem/municipalisme/municipalisme) 

 Vam presentar la candidatura de DMD al Consell de Ciutat de Barcelona. No ens van elegir. 

3.3. Altres contactes amb institucions 

A partir de la Fira Gran establim contacte amb la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Benedí 
Altés, i amb la Directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech. Aquest últim contacte ha 
derivat en una proposta de col·laboració per encarregar-nos unes xerrades als diferents centres que depenen 
d’aquesta direcció general. 

 Eleccions al Parlament 14 de febrer de 2021 

Amb motiu de les eleccions del 14F, enviem a totes les candidatures que s’hi presenten les propostes de DMD 
en relació a la mort digna. 

Enviem a les sòcies i socis de DMD el que diuen sobre la mort digna als programes electorals de les diferents 
candidatures. 
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 Relacions internacionals de DMD-Cat  

En l’àmbit internacional volem destacar  que al 2021, a proposta de DMD Catalunya,   la WFRtDS i DMD-Federal 
van organitzar el webinar "La situación legislativa de la eutanasia en Colombia, España y Portugal", que es va 
celebrar l’11 de març. Coordinat per Isabel Alonso Dávila, vicepresidenta de DMD-Cat. Hi van intervenir: Sean 
Davison, president de la WFRtDS, Piedad Bolivar, de DMD-Colòmbia, Núria Terribas del Comité de Bioètica de 
Catalunya i Bruno Curz Maya, de DMD-Portugal. A més de compartir interesants informacions, va servir per fer 
més estretes les nostres relacions amb DMD-Portugal i DMD-Colòmbia.  

 

D’altra banda, la presidenta i la vicepresidenta de la nostra associació van participar a una reunió a Ginebra els 
dies 18 i 19 de setembre, organitzada per Exit-Itàlia,  per tal de valorar una possible sortida en positiu a la 
situació de crisis de RtDE. També hem continuat els contactes establerts amb Libera Uscita-Itàlia, Associazione 
Luca Coscioni-Itàlia, FATE-Escòcia, LEIF-Bèlgica i d’altres organitzacions europees.  

8. Grups professionals: educació, juristes i salut.  

 Educació  

Coordinació: Nani Hidalgo Villarroya 

Membres del grup: 8 voluntàries: Isabel Alonso,  Lurdes Bascompte, Concepció Canut, Marta Fernández de la 
Reguera, Nani Hidalgo,  Antònia Pallach, Ana Rodet., Cristina Vallès. (5 professores de secundària , 2 
professores de primària, 1 psicòloga ). 

Objectius del grup: trencar el tabú de la mort a l’ensenyament tot introduint la cultura de la mort als centres a 
través d’activitats adreçades tant a l’alumnat com al professorat. Informar dels drets sanitaris amb especial 
èmfasi en el DVA i la LORE.  
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Activitats als centres educatius 2021   

 S’han fet 40 activitats   (tallers, xerrades, visites exposició La mort, digna i il·lustrada), a 21 centres 
educatius (primària,  secundària -majoritàriament a cicles formatius sanitaris- , universitat, formació 
no reglada i lleure)  de diferents poblacions de Catalunya (un total de 1.090 alumnes) Hi hagut  un 
important augment respecte l’any 2020 (van ser 604 alumnes). . 

 Participem al programa d’innovació educativa Talent creatiu i empresa, promogut del Departament 
d’Educació. 

Centre Nivell Població Data Realitzada 
per 

Tema Tipus activitat 

Ins La Garrotxa 
 
(45 alumnes) 

CF Sanitaris 
 

Olot 22/02 
 

 Nani i Ana La mort Digna. Què 
faria jo com a 
professional? 

Taller virtual amb 
material previ 

Ins La Garrotxa 
 
(30 al) 
 

CF Sanitaris 
 

Olot 22/02 
 

 Ana i Nani La mort Digna. Què 
faria jo com a 
professional? 

Taller virtual amb 
material previ 

Escoles d’Art 
(40 al) 
 
 
 

Batx Barcelona i 
Olot 

03/03 Cristina, 
Consol i Nani 

Talent i Empresa Presentació treballs 
per part de 
l’alumnat 

Facultat 
Infermeria 
(20 al) 

Universitat Igualada 16/04 Isabel Dret a morir 
dignament, DVA 

Taller 

Ins. Flos i Calcat 
(18 al) 

CF Sanitaris 
 

Barcelona 05/05 Nani i Carme 
Barahona 

És l’eutanàsia una mort 
digna? 

Xerrada 
amb material previ 

Ins. Flos i Calcat 
(17 al) 

CF Sanitaris 
 

Barcelona 05/05 Nani i Carme 
Barahona 

És l’eutanàsia una mort 
digna? 

Xerrada 
amb material previ 

Ins. Flos i Calcat 
(18 al) 

CF Sanitaris 
 

Barcelona 12/05 Nani i Carme 
Barahona 

És l’eutanàsia una mort 
digna? 

Xerrada 
amb material previ 

Ins. Flos i Calcat 
(7 al) 
 
 

CF Sanitaris 
 

Barcelona 12/05 Nani i Carme 
Barahona 

És l’eutanàsia una mort 
digna? 

Xerrada 
amb material previ 

Col·legi major 
Ramon Llul 
(30 al) 

Alumnat 
universitari 

Barcelona 12/05 Ana i Isabel Morir dignament, un 
dret humà. 

Xerrada 

Ins Oriol 
Martorell 
(60 al) 

4t d’ESO Barcelona 19/05 
 

Nani i Carme 
Barahona 

És l’eutanàsia una mort 
digna? 

Xerrada 
amb material previ 

Ins Broggi 
 
(30 al) 

CF 
Sanitaris 
 

Barcelona 28/05 
 
 

Isabel i Nani El respecte als drets al 
final de la vida en 
situacions 
d’emergències 
mèdiques 

Taller amb material 
previ 

Ins Broggi 
 
(30 al) 

CF Sanitaris 
 

Barcelona 28/05 
 
 

Isabel i Nani El respecte als drets al 
final de la vida en 
situacions 
d’emergències 
mèdiques 

Taller amb material 
previ 

Escola Sant 
Ignasi 
(30 al.) 

6è Primària Manresa 02/06 Nani i Laura La mort, digna i 
il·lustrada 

Visita a l’exposició 
amb treball previ 

 
Acadèmia 
General 
d'Estudis 

General 
(12) 

Almenar 02/06 Dolors DVA Xerrada Virtual 

Acadèmia 
General 
d'Estudis 

General 
(12) 

Lleida 02/06 Concepció. DVA Xerrada Virtual 
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Centre Nivell Població Data Realitzada 
per 

Tema Tipus activitat 

Ins Salvador 
Espriu 
(22 al) 
 
 

3r d’ESO 
 
 

BCN 21/10 
 

Nani És sempre dolenta la 
mort? 
La decisió d’Anne 

Taller 
amb material previ 

Escoles d’Art 
(40 al.) 

Batx Olot, 
Vilafranca i 
Igualada 

21/10 Cristina i Anna Projecte Talent Creatiu i 
Empresa 

Presentació virtual 
de l’encàrrec a les 
Escoles que 
treballaren 

Ins Salvador 
Espriu 
(14 al.) 

4t d’ESO 
 
 

BCN 25/10 
 

Nani És sempre dolenta la 
mort? 
La decisió d’Anne 

Taller 
amb material previ 

Ins Sant Feliu de 
Guíxols 
(40 al.) 

CF Educació 
Infantil 
 

Sant Feliu 
de Guíxols 

03/11 Miquel 
Verdaguer 

  

Ins Sant Feliu de 
Guíxols 
(22 al.) 

CF Estètica 
 

Sant Feliu 
de Guíxols 

03/11 Miquel 
Verdaguer 

  

Escola d’Art 
(20 al.) 

Batxillerat Olot 04/11 Ana, Cristina i 
Lurdes 

Projecte Talent Creatiu i 
Empresa 

Presentació maleta 
pedagògica 

 Escola d'Art La 
Gaspar 
(20 al.) 
 

Batxillerat Igualada 08/11 Ana Projecte Talent Creatiu i 
Empresa 

Presentació virtual 
de l'encàrrec 
 

 Escola d'Art La 
Gaspar 
(20 al.) 

Batxillerat Igualada 11/11 Ana  Projecte Talent Creatiu 
i Empresa 
 

Presentació maleta 
pedagògica 

IE Trinitat Nova 
(10 al.) 
 

4t ESO 
 

Barcelona 18/11 
 
 

Nani El dret a morir 
dignament a través del 
cinema 

Taller amb material 
previ 

IE Trinitat Nova 
(15 al.) 
 

1r Batx 
 

Barcelona 18/11 
 
 

Isabel El dret a la 
disponibilitat de la vida 
des de la filosofía 

Xerrada amb 
material previ 

Ins Deulofeu 
(30 al.) 

CF Sanitaris 
 

Figueres 22/11 
 

Ramon  Xerrada 

Ins Deulofeu 
(30 al.) 

CF Sanitaris 
 

Figueres 22/11 
 

Cristina  Xerrada 

Inst Broggi 
(30 al.) 

CF Sanitaris Barcelona 24/11 
 
 

 Nani La mort Digna. Què puc 
fer  jo com a 
professional? 

Taller  amb material 
previ 

Inst Broggi 
(21 al.) 
 

CF Sanitaris Barcelona 24/11 
 
 

 Nani La mort Digna. Què puc 
fer  jo com a 
professional? 

Taller  amb material 
previ 

Barcelona 
Cuida’t 
(25 al.) 

Formació no 
reglada 
 

Barcelona 30/11 Nani La mort Digna. Què puc 
fer  jo com a 
professional? 

Taller  amb material 
previ 

Inst Broggi 
(22 al.) 

CF Sanitaris Barcelona 01/12 
 
 

Ana La mort Digna. Què puc 
fer  jo com a 
professional? 

Taller  amb material 
previ 

Inst Broggi 
(20al.) 

CF Sanitaris Barcelona 01/12 
 
 

 Nani La mort Digna. Què puc 
fer  jo com a 
professional? 

Taller  amb material 
previ 

Escola de 
minyons 
escoltes 
(10) 

 Garrigàs 04/12 Dolors Quer Com treballar el tema 
de la mort amb infants 

Xerrada 

Inst Broggi 
(23 al.) 

CF  Sanitaris Barcelona 14/12 
 

Isabel El respecte als drets al 
final de la vida en 
situació d’emergències 

Taller  amb material 
previ 

Inst Broggi 
(24 al.) 

CF  Sanitaris Barcelona 15/12 
 

Ana El respecte als drets al 
final de la vida en 
situació d’emergències 

Taller  amb material 
previ 
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Centre Nivell Població Data Realitzada 
per 

Tema Tipus activitat 

Escoles d’Art 
(30 al.) 

Batx Olot, 
Vilafranca i 
Igualada 

15/12 Cristina, 
Lurdes i Ana 

Projecte Talent Creatiu i 
Empresa 

Primera revisió 
virtual de productes 
Virtual. 

UdG 
Facultat de 
Filosofia 
(16 al.) 

Girona  15/12 
 

Cristina El dret a morir en 
dignidad 

Xerrada 

Facultat 
d’Educació 
(55 al.) 

Magisteri Girona 16/12 Cristina Com afrontar el tema 
de la mort amb infants 
a través dels recursos 
literaris. 

Xerrada 

Inst Broggi 
(20 al.) 
 
 

CF  Sanitaris Barcelona 16/12 
 

Ana El respecte als drets al 
final de la vida en 
situació d’emergències 

Taller  amb material 
previ 

Inst Broggi 
(25 al.) 

CF  Sanitaris Barcelona 17/12 
 

Ana El respecte als drets al 
final de la vida en 
situació d’emergències 

Taller  amb material 
previ 

 

Assessorament a estudiants que realitzen treballs de recerca:  

S’han assessorat 37 estudiants (5 de primària, 16 de 2n de batxillerat i 16 d’ universitat). Es manté l’augment  
de les demandes des de la universitat (el 2020 van ser 13) i per primer cop hi ha hagut 5 alumnes de primària.  

 CEIP Vaireda a Roses el 8 de març.  Presentació al Claustre (16 persones). Cristina Vallès. 

 Escola El Far de l’Empordà l’11 de març.  Presentació al Claustre (13 persones). Cristina Vallès. 

 Juristes  

Coordina: Nani Hidalgo Villarroya 

Membres del grup: Mireia Aznar, Adriana García, Núria Gómez, Álvaro de Juan, Pascual Ortuño, Anna Ponsà, 
Ramon Riu, Irina Torra. Advocats i advocades amb àmplia experiència. 

El grup ha tingut un increment notable en el nombre de membres i en les seves activitats. 

Objectius del grup:  

 Incidència en el món de l’advocacia tot fent difusió dels drets sanitaris i especialment els de final de 
vida. L’objectiu prioritari és la difusió del DVA i la LORE. 

 Assessorament jurídic a la nostra associació. 

Activitats realitzades: 

 Taula Rodona al Col·legi de l’ Advocacia sobre la LORE. 

 Assessorament a la Junta, al grup de l’EAP, al d’incidència política i al de salut de DMD-Cat. en temes 
relacionats amb els drets sanitaris, amb èmfasi especial en l’aplicació de la LORE. 

 Salut  

Coordinen: Gloria Cantarell i Montserrat Colominas 
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Membres del grup: Adela Martin, Anna Febrer, Aura Ferrer, Blanca Mir, Claudi Sola, Cristina Seoane, Dolors 
Morera, Esperanza Soler, Fernando Montero, Glòria Moretones, Glòria Ribas, Josep Arnau, Josie Franci, Lola 
Toledano, Magda Navarro, Maria Benitez, Maria Correa, Maria Silvestre, Maria Luisa Manzanares, Marta 
Vilanova, Merche Hernandez, Montserrat Sala, Pere Obiols, Ramon Ayats, Ramon Sans, Rosaura Martin, Teresa 
Gol, Teresa Muñoz. 

Formem part d’aquest grup 31 persones relacionades amb el món de la salut i/o amb molts anys d’experiència 
en l’Assessorament Personalitzat  a  DMD-CAT.  

Com ja hem dit abans, l’any 2021 ha estat marcat especialment per a nosaltres, com l’any de l’aprovació, 
implementació i posada en marxa de la llei reguladora de l’eutanàsia, la LORE. Aquest fet, que ens ha omplert 
de satisfacció, ha representat un increment en la demanda de xerrades informatives i formatives a l’entorn de 
la nova llei en àmbits sanitaris i recursos d’atenció a la gent gran.  

No podem oblidar que la pandèmia ha continuat essent present i encara s’han hagut de fer moltes actuacions 
via telemàtica. Per ser més efectius el grup salut es distribueix en diversos equips de treball en funció dels 
coneixements professionals i les preferències personals.  

Equip d’assessorament personalitzat (EAP) coordinat per: Josie Franci 

Aquest any 2021, encara en plena pandèmia, s’han consolidat les apertures de les diferents seus (Sabadell, 
Girona i Barcelona) i els nuclis de  voluntariat.  Alguns d’ells han abandonat l’equip per problemes  de 
disponibilitat en general (salut, feina, personals...). 

Es torna gradualment a l’atenció amb visita personal, tot reduint l’atenció telefònica i per correu electrònic, 
utilitzant el nou correu per centralitzar la comunicació amb el grup d’atenció al públic i per connectar amb les 
persones que sol·liciten horari de visita, alhora que respondre alguns dubtes dels socis amb  què havíem tingut 
contacte personal. 

Noves Persones ateses 

Van ser 66, de les quals només 37 (56%) eren sòcies o se n’han fet durant el procés. D’aquestes 66 persones, 
un 53% tenia fet el DVA  en el moment de la consulta, un percentatge molt més alt que la mitjana de  

 

 

Catalunya, la qual cosa indica la major sensibilització respecte al plantejament del seu final de vida. 

 

 

Gràfic 18 
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Observem que el nombre de les persones ateses per primera vegada ha disminuït en els últims anys  2020 (81)  
2019 (97)  2018  (110) .  Segurament la raó és multifactorial, però un factor important pot ser la millora de la 
formació del voluntariat. Això fa que l’atenció al públic es faci més acurada i arribin a l’EAP casos més complexos 
mentre que la majoria de les persones que venen a consultar per fer el seu DVA siguin ateses directament pel 
voluntariat d’atenció al públic i no arribin a l’EAP. 

 

Per sexe, 36 eren homes (54,5%) i 30 dones (45,5%)  Respecte a l’any anterior, s’inverteix la relació 47%  homes 
i 53% dones.  Fent el seguiment en anys propers, caldrà veure si és un fet puntual o no. 

 

 

Edat de les persones ateses: 

Global                Rang  22-95  mitjana  66,4 anys.  
Homes    Rang 28-94   mitjana  64    anys 
Dones    Rang 22-95  mitjana   69,3 anys 
 

 

 

 

 

Motiu per què s’adrecen a l’EAP 

Gràfic 19 

Gràfic 20 

Gràfic 21 
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Malaltia Casos Homes Dones 

Cap malaltia 8 4 4 

Càncer 13 6 7 

Neuro-degenerativa 19 12 7 

Pluripatologia 14 5 9 

Mental 11 9 2 

Altres 1 0 1 

Les persones sense cap malaltia sol·liciten informació sobre els recursos disponibles per si ho necessiten en un 
futur i solen manifestar que aquesta informació els  proporciona molta tranquil·litat personal. 

 

En les malalties neuro-degeneratives s’inclouen les demències. 

 En les pluripatologies s’inclou la pluripatologia geriàtrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes que fan quan arriben a l’EAP 

Gràfic 22 

Gràfic 23 
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 Total Homes Dones 

Informació final de vida 15 4 11 

“Reflexions a l’entorn de la mort voluntària” 19 13 6 

Cures pal·liatives 7 4 3 

Suïcidi assistit (Suïssa) 2 1 1 

LORE i possible petició d’ eutanàsia 15 8 7 

Sense especificar 8 5 3 

 

Sembla que les dones són més previsores  respecte a la informació prèvia  i els homes quan venen a consultar 
estan més orientats al seu final de vida. 

 

 

Gràfic 25 

 

 

Aspectes sobre els qual s’ha informat 

Cal tenir en compte que no suma 66 perquè hi ha casos que se’ls ha informat de diverses possibilitats. 
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Fer DVA 26 

Cures pal·liatives 16 

“Reflexions a l’entorn de la mort voluntària” 21 

LORE 15 

Suïssa 2 

Altres 4 

 

Tancament dels casos 

Es van tancar 34 casos del 2021, 30 del 2020, 17 del 2019 i 3 del 2018, en total 84 . 

Motius del tancament N % 

Només volien informació concreta 20 24 

Cures pal·liatives 11 13 

Limitació terapèutica 1 1 

Mort voluntària 4 5 

Eutanàsia 2 3 

Sense especificar 6 7 

No podem contactar 7 8 

No podem fer més 33 39 

 

Gràfic 26 
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Altres actuacions a destacar 

A part de l’assessorament personalitzat,  cal destacar les següents actuacions: 

 Traducció al castellà del llibret Reflexions a l’entorn de la mort voluntària a petició d’alguns socis. 

 Redacció d’un nou protocol de funcionament de l’EAP. 

 Estudi de la LORE i l seva aplicació. 

 Modificació de la fitxa de recollida de dades i la seva introducció en una nova base de dades que ha 
permès obtenir més informació dels casos. 

Equip demències i vida completa coordinat per: Josep Arnau i Figueras 

L’any 2021, l’annex per a demències es va posar a disposició dels nostres conciutadans tot publicant-lo al web 
de l’Associació integrat en la versió ampliada del DVA de l’Associació. 

Es va seguir concertant trobades i mantenint contactes amb diferents entitats que s’ocupen de les persones 
afectades per demències, de les seves famílies i/o de llurs cuidadores per intercanviar reflexions i suggeriment 
i per  difondre les nostres “Instruccions específiques davant d’una eventual demència “, entre d’altres, amb: 

 Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC): membres del Grup d’Ètica: Miquel 
Reguant Fosas, Carme Batalla i Teresa. 

 Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC): Francisco Cegri. 

 PROVEA (Pro Vellesa Autònoma): President, Juan Carlos Giménez-Salinas Colomer, Directora, Maite 
Lerga Martínez i Responsable de Projectes de Prevenció, Pilar Vilaseca Farreras. 

Gràfic 27 

Gràfic 28 
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 Bernabé Robles del Olmo, neuròleg: President Comitè d'Ètica Assistencial PSSJD, Vicepresident Comitè 
Ètic d'Investigació  Fundació SJD, Servei de Neurologia Hospital General Sant Boi. PSSJD, Comissió 
Permanent Comitè de Bioètica de Catalunya, Comitè d'Ètica Universitat Politècnica Catalunya i 
Comissió de Deontologia COMB. 

 FOCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària): Antònia Raya Tena. 

Altres actuacions 

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), Projecte de modificació del Codi de Deontologia, juliol-
desembre 2021  

 Modificació d’un article del Codi de Deontologia del CCMC arran d’un escrit que se’ls va enviar en el 
marc d’una actualització que estaven fent del seu codi. 
«Tot i això, s’ha acordat incloure la paraula “primordial” a la Norma 70, als efectes que resulti més 
clara, entenedora i concreta, restant el redactat de la norma com segueix: 
“L’objectiu primordial de l’atenció a les persones en situació de malaltia terminal no és escurçar ni 
allargar el temps de vida, sinó procurar que tinguin la màxima qualitat de vida possible, sobre la base 
dels seus valors i preferències.”» 

 Des de la publicació de la LO 3/2021, de 24 de març, les persones membres del grup van dur a terme 
un estudi de la nova regulació de l'eutanàsia i, específicament, del possible encaix dels diferents tipus 
de demències en la definició del context eutanàsic de la LORE. 

S’ha seguit treballant en el tema de la vida completa tancant un opuscle informatiu al respecte mitjançant el 
qual es preveu contribuir a sensibilitzar la nostra comunitat sobre aquest supòsit.  

Equip de Residències de Gent Gran coordinat per:  Montserrat Colominas 

Degut a la situació de la pandèmia no ha estat possible fer cap actuació en el marc residencial per a gent gran.   

El mes d’abril es va mantenir una reunió amb la Directora de Serveis, Envelliment i Cura de l’Ajuntament de 
Barcelona.  En aquesta reunió ens van presentar els diferents programes que volien iniciar, en alguns dels quals 
podríem participar, però fins al moment no hi hem col·laborat. 

El mes de desembre es va mantenir una primera reunió amb la Directora General d’Acció Cívica i Comunitària 
de la Generalitat, en aquesta reunió es va plantejar la possibilitat de programar activitats formatives i 
informatives per la difusió del DVA i presentació de la LORE en la xarxa d’equipaments cívics de tot el territori 
català.   

Equip d’actualització del DVA coordinat per: Gloria Cantarell Barella 

Adaptació del DVA a la LORE 

Des del començament d’any amb DMD federal obrim  un procés d’adaptació del DVA a la nova situació creada 
per la LORE. Al final s’elabora un nou document: 

https://dmd.cat/attachments/article/10/20220214_dva_federal_cat.pdf 

A DMD cat  però, decidim mantenir el nostre model, adaptant-lo a la  LORE i traduir el de  DMD Federal per 
incloure’l a la nostra web: 

https://dmd.cat/index.php/ca/home-ca-es/doc-voluntats-anticipades  
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Modificacions al model de DVA: 

 Incloem un paràgraf on s’especifica què signen els testimonis;  

 Incloem la voluntat de donar els òrgans i teixits perquè pot fer variar aspectes pràctics del final de vida.  

 Elaborem un nou model,  integrant  l’annex fruit del treball realitzat pel grup de Demències i Vida 
Completa conjuntament amb associacions relacionades amb l’Alzheimer i altres demències. Deixa de 
ser un annex i passa a ser un document integrat: 
(http://dmd.cat/attachments/article/10/20220214_dva_demencies_cat.pdf) 

Un cop assolits els objectius, es dissol l’equip de treball. 

Equip de l’Observatori de la Mort coordinat per: Gloria Cantarell Barella 

DMD va impulsar la creació de l’Observatori de la mort de Catalunya a través d’una moció presentada al 
Parlament de Catalunya el 2016, que va ser aprovada per majoria el 2017. Des d’aquell moment DMD hi està 
col·laborant, actualment en l'elaboració d'un estudi qualitatiu personalitzat sobre el que  les persones 
consideren una bona mort. 

Es proposa realitzar, en el marc de l’Observatori de la mort, un estudi qualitatiu per conèixer què és una bona 
mort. La metodologia s’establirà̀ més endavant, però̀ sembla interessant incloure a l’estudi tant familiars de 
persones que hagin mort per COVID-19 com professionals sanitaris i ciutadania per tal de conèixer les diferents 
opinions i sensibilitats. Aquesta iniciativa seria un primer pas per escoltar què pensa la ciutadania sobre què és 
una bona mort i, com a resultat, cercar i proposar solucions per a la millora de l’etapa final de vida. 
https://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori_mort 

ACTUACIONS INFORMATIVES I FORMATIVES 

Durant aquest any diversos membres del grup han realitzar 29 sessions informatives i formatives en diversos 
àmbits relacionats amb el món de la salut. 

S’han fet:  

 5 sessions en hospitals 

 5 sessions en CAPs / ABS 

 1 sessió en la facultat d’infermeria de la Universitat de Lleida 

 4 sessions per al personal en l’àmbit de Gent Gran  

 14 sessions per a personal interessat en el Document de Voluntats Anticipades i la Llei de regulació de 
la eutanàsia 

  

PARTICIPACIONS DEL GRUP EN ÀMBITS INSTITUCIONALS 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS) 

Observatori de la Mort  

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
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Es va mantenir reunió de treball amb el subdirector d’Equipaments Cívics i Activitats per tal de projectar 
diverses actuacions informatives a diversos centres cívics de Catalunya. A concretar properament.  

Ajuntament de Barcelona  

Reunió amb la Sra. Pilar Solanes, directora del Servei d’Envelliment i Cures i la Sra. Nieves  Ávila , que ens 
informen de tots els projectes que lideren des de Barcelona Cuida en  què DMD pot col·laborar. 

S’han mantingut reunions amb  diverses persones responsables de l’Àrea de Drets de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona  que han mostrat el seu interès pels nostres programes de formació per a 
professionals, usuaris i familiars dins dels seus àmbits d’actuació, especialment els habitatges amb serveis i els 
centres de dia, a portar a terme a partir del proper any.  

Sindicatura de Greuges de Barcelona 

Reunió informativa amb la Síndica. 

9. Grups locals: Girona, Lleida, Tarragona  

 GIRONA 

Coordinació: Cristina Vallès Orianne 

Equip de voluntariat a finals del 2021: 12 persones  

Núria Begaria, Enric Blavi, Anna Buxaderas, Mercedes Hernández, Miquel Miras, Dolors Quer, Josep Maria 
Rodríguez, Jacobo Rosés, Ramon Sans, Miquel Verdaguer, Fernando Montero i Cristina Vallès.  

EAP propi: conformat per dos metges i una infermera. 

Atenció al públic: l’atenció al públic s'ha fet des dels punts difusió de Figueres i Girona o a partir del contacte 
establert prèviament a través de correu electrònic o telèfon propi. Continuem tenim un despatx propi a l’Hotel 
d’Entitats La Rutlla de Girona i a la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres i hem pactat amb l’Ajuntament de 
Banyoles un espai propi al Casal de barri de Can Puig, que de moment no ha tingut gaire activitat.  

Contactes i xerrades amb altres agents socials:  

 Salut: Hospital i Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres, COIG Col·legi Oficial Infermeria Girona, Creu 
Roja, AECC Associació Espanyola contra el Càncer, CAP's de Figueres i Girona, Hospital d’Olot, Dip-Salut, 
CAMFIC Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Centre de salut mental de l’Empordà,  
Regió Sanitària Girona, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  

 Ensenyament: Facultat de Medicina, Infermeria, Filosofia, Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, 
Escola de Direcció de Lleure de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Talent creatiu i empresa, Escola 
d’Art d’Olot, Institut Deulofeu,  Institut Sant Feliu Guíxols 

 Ajuntaments: Figueres, Girona, Olot, Celrà, Sils, Torroella, Calonge, Palamós, Sant Feliu, Garrigàs, 
Vilafant, El Prat, Roses, Celrà.  

 Consells Comarcals: Alt Empordà, Pla de l’Estany 
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 Diputació de Girona: Dipsalut. A principis de 2021 se signa també amb la Diputació de Girona un 
conveni per desplegar la moció aprovada l’any anterior i es van fer 4  activitats formatives (25 i 27 oct. 
i 15 i 17 de novembre), dirigides principalment a personal dels ajuntaments i treball social, per tal 
d’orientar a la ciutadania en el registre dels DVA, hi van participar unes 100 persones. 

 Entitats: Voluntaris.cat, Col·legi de Treball social Gi. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 

 Mitjans de comunicació: Punt Avui, Empordà, TVGI, TV Olot, Ràdio Vilafant, Radio Girona, Radio 
Mallorca/ Tv3 / TV esplugues / Radio Estel, TV Canarias 

Algunes activitats significatives per mesos:  

GENER 

 TV Olot 

 Xerrada virtual col·legi  treball social Girona 

 Reunió virtual voluntaris.cat  entitats federades de Girona 

FEBRER  

 Diari Empordà 

 Formació virtual Ajuntament de Girona Treball social 10 persones 

 Formació virtual Ajuntament Vilafant 12 persones (en dues sessions) 

 Xerrada virtual  associació estudiants medicina. 99 assistents AEMUdG Facultat de Medicina de la UdG  

MARÇ 

 Exposició a Vilafant 

 Radio Vilafant 

 Curs Formació virtual tres sessions diputació Dip salut 60 persones 

 Ràdio Girona 

 Punt diari 

 Diari de Girona 

ABRIL  

 Xerrada virtual Ajuntament El Prat  

MAIG 

 Dues reunions virtuals Voluntaris.cat  

 Hospital Olot caps de servei presencial 6 persones 

 Xerrada Olot presencial escola d’art 

 Formació virtual Ajuntament Figueres 2 sessions 

 Formació dip BCN 

 CAMFIC Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 

 Xerrada virtual per a Voluntaris.cat 

JUNY 

 Xerrada virtual Sant Cugat 

 Xerrada virtual al consell directiu voluntaris.cat 

 TV Girona 
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 Radio Mallorca/ Tv3 / TV Esplugues / Radio Estel 

 Ajuntament de Roses 

JULIOL 

 TV Canarias 

 Xerrada virtual Federació 56 persones 

AGOST  

 Ajuntament Figueres Reunió alcaldessa informativa LORE  

 Ajuntament Roses / Ciutadella de Roses 22 persones inauguració Expo 

SETEMBRE 

 Fcvs. Volsalut21. Virtual / Salut I Comunitat Fcvs. Organització De La Jornada Catalana Volsalut21. 
Quarta Sessió 

 Reunió directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres   

 Xerrada Centre cívic Barri Vell-Mercadal GIrona "Morir dignament és possible ... Però, coneixes els teus 
drets? 15 persones  

 Centre Cívic Joaquim Xirau (marca de l'ham) Figueres "Morir dignament és possible ... Però, coneixes 
els teus drets? 12 persones 

 Xerrada al personal del Centre salut mental de l'empordà Figueres LORE 15 persones  

OCTUBRE 

  Reunió amb el Dr. Miquel Carreras,   gerent de la Regió Sanitària Girona 

 Reunió amb Benet Salelles 

 Formació Ajuntament de Roses virtual 16 persones 

 Taula rodona Virtual Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  

 Consell Comarcal de l'Alt Empordà Virtual formació serveis socials del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà 3 sessions 20 persones 

 Xerrada biblioteca Jaume Fuster Barcelona Com apropar el tema de la mort als infants a través de la 
literatura 14 persones 

 Xerrada DVA Roses És possible morir dignament , què és el DVA? 25 persones  

 Biblioteca Figueres, presencial 8 persones Com apropar el tema de la mort als infants a través de la 
literatura 

 Xerrada virtual Atenea, projecció per youtube Drets en final de vida 34 visualitzacions 

 Diputació Girona virtual Formació 2 sessions 22 persones  

 Centre cívic Barri Vell-Mercadal Girona 2na xerrada cicle Taller sobre el document de voluntats 
anticipades DVA. 11 persones 

 Ajuntament de Sils/ presencial Reflexió entorn a la mort. DMD 30’ Es pot morir dignament? Obra de 
teatre: Amort Theatrummundi 45 ‘  21 persones 

NOVEMBRE  

 Cate  Figueres. Cine club: Hin und weg 35 persones 

 Presentació presencial maleta pedagògica, escola projecte Talent i Empresa Olot 30 persones  

 Consell comarcal pla de l'Estany. SS formació presencial 30 persones 

 Voluntaris.cat. Facultat de Medicina Girona “El final de la vida és vida” Ponència, taula rodona i diàleg. 
50 persones 
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 Voluntaris.cat. Facultat de medicina Girona. Tallers en format presencial taller DVA . 29 persones  

 Ajuntament Celrà. Reflexió entorn la mort. Obra de teatre: Amort Theatrummundi 45 ‘  20 persones 

 Diputació de Girona, virtual, formació dues sessions 8 persones 

 Ajuntament Figueres. Xerrada presencial  Centre Cívic Creu de la Mà      28 persones 

 Ajuntament de Celrà Presencial Obra de teatre: Amort Theatrummundi 45 ‘  21 persones 

 Dues Xerrades Cicle formatiu auxiliars d'infermeria. Institut Deulofeu. Figueres. 60 alumnes. Els drets 
en final de vida. 

 Sant Feliu de Guíxols. Inst Sant Feliu Guixols, segon batxillerat, 60 alumnes "Els drets en final de vida"  

DESEMBRE 

 Escola d’esplai minyons escoltes. Garrigàs. Formació dins el curs direcció d'esplai. Dolors Quer. 6 
persones  

 Talent i empresa virtual. Revisió  projecte 30 persones 

 Formació Facultat  Filosofia. El dret a morir amb dignitat 15 persones 

 Centre cívic Barri Vell-Mercadal. Girona. Xerrada “Com afrontar el tema de la mort amb els infants a 
través dels recursos literaris” 8 persones. Trobada  

 Virtual amb Metgessa Forense  

 LLEIDA 

Coordinació: Dolors Morera amb la col·laboració de Concepció Canut.  

Equip de voluntariat: Judith Alcalà, Rafael Baigt, Cristian Botijia, Concepció Canut, Dolors Morera, Josep 
Mitjana i Antonieta Setó.  

Les activitats han estat marcades per l’evolució de la pandemia passant  de format virtual  a híbrid, per acabar 
presencials. 

Actitivitats realitzades:  

Organitzat Lloc Data Tema Conferenciants Assistents 
Marea 
Pensionista 

On-line 1/02 DVA Concepció Canut 27 

TV-Lleida  18/03 Eutanasia Concepció Canut  
Fesalut On-line 18/03 Fira d’entitats   
CDTS-Lleida Hibrid 05/05 Un nou Dret: L.O.R.E Dolors Morera 29 
DMD Biblioteca germanes 

Güell- 
03 a 31/05 Exposició: Una Mort 

Digna 
 40 

UdL-DUI On-line 16/04 Dret a la vida: Situació 
actual/D.V.A 

Glória Carandell 
Dolors Morera 

16 

DMD-Lleida Biblioteca germanes 
Güell- Hibrid 

19/05 Professionals de la 
salut 

Gemma Espigares 
Clara Lago 

27 

DMD-Lleida Biblioteca germanes 
Güell- Hibrid 

21/05 D.V.A Dolors Morera 22 

DMD-Lleida Biblioteca germanes 
Güell- Hibrid 

25/05 L’Eutanasia: un nou 
dret una nova llibertat 

Glória Carandell 
Isabel Alonso 

15 

DMD-Lleida Biblioteca germanes 
Güell- 

27/05 Visita comentada i 
tertúlia-Mort digna 

Dolors Morera 7 

Academia 
General 
d’Estudis-

On-line 02/06 D.V.A Dolors Morera 12 
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Organitzat Lloc Data Tema Conferenciants Assistents 
Almenar 
Academia 
General 
d’Estudis-Lleida 

On-line 02/06 D.V.A Concepció Canut 12 

Associació 
Atalaia 

Ciutadilla 10/07 Dret a Morir 
Dignament 

Dolors Morera 17 

FEPTS-UdL Facultat Educació 
Social 

05/10 Drets adquirits, DVA i 
LORE 

Concepció Canut 
Dolors Morera 

34 

Associació 
d’amics de la 
Gent Gran 

On-line 10/11 DVA Dolors Morera 18 

UdL Infermeria 15/11 Un nou dret: LORE Dolors Morera 28 
 

 TARRAGONA 

Equip de voluntariat: Marta Alluè, Neus Gimeno, Roser Gelabert i Antoni Guri.  

18/ 03/21 Voluntàries DMD Tarragona fem un cartell per unir-nos a la celebració,  promoguda per DMD 
Catalunya, de l’aprovació al Congreso de la llei de l’eutanàsia. 

19/03/21 Marta Allué , com representant de DMD Tarragona, juntament amb un representant del 
col·legi de metges, respon a una entrevista de tarragonaradio.cat per valorar la llei de 
l’eutanàsia aprovada al Congreso, el dia d’avui. 

20/04/21 Atenció a una persona per correu electrònic, que demana informació sobre el DVA 

14/10/21 Atenció telefònica a una persona de Sant Carles de la Ràpita. Tema DVA 

20/10/21 Atenció telefònica a una persona de Torredembarra.  Tema DVA 

 Atenció telefònica a una persona de Reus 

 

 

 

10. Comunicació: presència als mitjans, web, comunicats interns, 
revista DMD-Federal i reculls de premsa  

 Presència als mitjans de comunicació  

A continuació es detallen alguns dels articles  de premsa, de les entrevistes de ràdio, programes de TV, etc., en 
els quals hi ha declaracions d’alguna o vàries persones de DMD Cat i/o es menciona l’Associació. Com es pot 
veure, l’any 2021 hem continuat tenint una important presència als mitjans, especialment al mes de juny amb 
l’entrada en vigor de la LORE.  

GENER 
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03/01/2021: El Diario.es. Jesús Blasco i Carme Barahona, de DMD-Cat 

04/01/2021: Europa Directo. Jesús Blasco i Carme Barahona.   

23/01/2021: Eix Diari. Article d’Isabel Alonso 

23/01/2021: The Gardian. Mèxic. Entrevista a Isabel Alonso. 

FEBRER  

02/02/2021:  LaManyana. Concepció Canut 

02/02/2021:  Radio Molins de Rey 

23/02/2021: LaManyana. Cara i creu de l'eutanàsia. Concepció Canut 

25/02/2021: LaManyana. En el procés de la mort, si tu no decideixes, algú ho haurà de fer per tu.   
Concepció Canut 

MARÇ 

18/03/2021: A la Carta. Isabel Alonso. L'objecció de consciencia és individual, no pot ser institucional. 
Vetllarem per a que el malalt pugui morir en un entorn proper 

18/03/2021: Lleida tv. Diari de Nit. La Tertúlia amb la participació de la Concepció Canut.  

18/03/2021: Els Matins. Isabel Alonso. Metges i entitats coincideixen que la llei d'eutanàsia neix amb 
desconfiança cap als professionals 

18/03/2021: TV3. Carmen Barahona. El patiment del meu fill no li va donar la malaltia, sinó la decisió 
de voler marxar 

18/03/2021: Radiotelevisió de les Illes Balears. Parlem amb la Nani Hidalgo de l'Associació Dret a Morir 
Dignament 

22/03/2021: Cugat Media. L'associació Dret a Morir Dignament a Sant Cugat celebra l'aprovació de la 
llei d'eutanàsia.  

23/03/2021: Ràdio Calella. Entrevista a la Isabel Alonso 

21/03/2021: El punt avui ” La llei d’eutanàsia és un èxit que arriba tard” 

ABRIL:  

12/04/2021: ElCugatenc.- Consol Farràs.- "La medicina no ha de servir per allargar les agonies" 

17/04/2021: RTVE. A la Carta. Entrevista a la Isabel Alonso 

04/04/21: Diari de Girona “Quan et diuen que no hi ha res a fer , el patiment és innecessari” 

MAIG:  

4/5/2021: https://beteve.cat/societat/directe-debat-sindicatura-greuges-
barcelona/?fbclid=IwAR2PzaBVRuYlB_vxEA3CRWgVnOx61mdYonqY8X7FAAK-m_4CmPoMS4kUVqU 

05/05/2021: Associació Familiars Alzheimer. Butlletí de Maig. Entrevista a la Consol Farràs, 
coordinadora de l'Atenció a les Persones de l'Entitat Dret a Morir Dignament a Catalunya 

05/05/2021: La Manyana. Aprovació de la LORE. Concepció Canut 

18/5/2021: https://comarquesdeponent.com/urgell/cicle-de-conferencies-sobre-una-mort-digna-a-
tarrega/ 

25/05/2021: IGUAL QUE JO. 326. Intervenció de la Dolors Morera, coordinadora del Grup de Lleida de 
DMD-CAT 

JUNY 
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17/06/2021: AlaCarta.cat. Entrevista a la Cristina Vallés, sobre l'aprovació de la Llei d'Eutanàsia 

25/06/2021: ElNacional.cat. Els hospitals d'ordres religiosos rebutgen aplicar l'eutanàsia 

25/06/2021.  RTVE. Entra en vigor la llei d'eutanàsia.  

25/06/2021: Betevé. L'Associació Dret a Morir Dignament celebra l'entrada en vigor de la Llei 
d'Eutanàsia. Xavier Gol, coordinador d'incidència política de l'entitat afirma que és "un progrés 
extraordinari en els drets civils" 

25/06/2021:  Empordà. La llei d'eutanàsia entra en vigor aquest divendres a Espanya 

25/06/2021: Fet a Mida. AlaCarta. Entra en vigor la llei d'eutanàsia. Cristina Vallés, coordinadora de 
DMD-CAT Girona 

25/06/2021: ElMón. Les entitats celebren la llei d'eutanàsia. "És un progrés extraordinari en els drets 
civils" 

25/06/2021: El Punt Avui. Dret a morir dignament celebra la llei de l'eutanàsia. "És un progrés 
extraordinari en els drets civils" 

25/06/2021: TV3 AlaCarta. L'eutanàsia l'ha de demanar el malalt i es pot ajornar. Entrevista a la 
Cristina Vallés, coordinadora de DMD-CAT 

25/06/2021: Ara.cat. El dret a morir dignament, una conquesta amb dècades d'endarreriment 

25/06/2021: Radio Arenys. Entra en vigor, a partir d'avui, la llei d'eutanàsia 

26/06/2021: La Vanguardia. Al menos cinco enfermos esperan la eutanasia legal en Catalunya 

26/06/2021: Diari de Girona. Els testaments vitals creixen un 76% a Girona 

JULIOL 

TV1 Canarias El debate de la 1. Cristina Vallès Coordinadora de DMD-Gi participa en el 
debat https://www.rtve.es/play/videos/el-debate-de-la-1-canarias/debate-1-canarias-01-07-
2021/5968043/ 

AGOST 

12/08/2021.- https://guiaderoses.net/rosescostabrava/cultura/roses-acull-lexposicio-la-mort-digna-i-
illustrada-entorn-al-dret-a-morir-dignament/ 

OCTUBRE 

21/10/2021: https://www.ccma.cat/324/primeres-persones-que-sacullen-a-leutanasia-a-catalunya-
mes-agil-a-desplegar-la-llei/noticia/3125377/ 

DESEMBRE:  

03/12/2021: Xarxa.cat. Entrevista a la Isabel Alonso, vicepresidenta de DMD-CAT, sobre el 
funcionament de la Llei de l'Eutanàsia 

29/12/2021: El Punt Avui. "Quan s'ha optat per l'eutanàsia, haver d'esperar 41 dies és molt", Cristina 
Vallés, coordinadora de DMD-CAT  

12/12/2012: Diari de Girona ”Girona és la segona província amb més peticions d’eutanàsia” 

 Web i xarxes socials  

La  pàgina  web  www.dmd.cat,  en  català,  castellà i algunes de les seves parts en anglès, conté  molta 
informació i  la seva actualització ha estat  constant al 2021. Destaquem aquest any les campanyes de 
comunicació a Instagram i Facebook que s’han pogut fer gràcies al projecte subvencionat per l’Ajuntament de 
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Barcelona i que ens han donat moltíssima visibilitat a les xarxes socials. Gràcies a la continuïtat de la feina feta 
i a aquesta campanya DMD  Cat ha continuat essent present  a  les  xarxes  socials i hem continuant ampliant 
el nombre dels nostres seguidors a la gent més jove. 

 

Destaquem  que  el  canal  Youtube  de  DMD-Cat-Incidència política,  si bé té poques subscripcions, té un alt 
valor com a arxiu audiovisual. Conté vídeos, la majoria d’ells són la gravació completa de jornades, xerrades i 
debats.  

 Comunicació interna 

La  via  principal  de  comunicació  interna  amb  les  persones  associades  és  el  correu electrònic. L’enviament 
de missatges mensuals amb les activitats que realitzem i d’altres amb informacions i convocatòries diverses es  
produeix  regularment  en  funció  d’allò  que  cal comunicar  en  cada  moment.  Som  conscients  que  hi  ha  
un  petit  nombre  de  persones associades que no utilitzen el correu electrònic i que, per tant, no reben tots 
els comunicats. Per això,  durant el 2021 ens hem continuat comunicant amb aquestes persones, per correu 
postal, especialment aquells comunicats normatius que fan referència a la convocatòria d’assemblea general 
o altres similars.  

 Revista DMD Federal  

L’any 2021  s’ha  continuat la col·laboració amb el comitè de redacció de la revista DMD Federal, on  participa 
Cristina Vallès, i hi hem publicat diversos articles.  També es pot destacar que les portades dels números de la 
revista corresponents a l’any 2021, com ja va passar el 2019 i 2020, han continuat reproduint il·lustracions del 
projecte impulsat per DMD-Cat La mort, digna i il·lustrada.  

 

 Biblioteca 

Coordinació: Llorenç Maseda i Trulla 

Aquest últim any 2021 continuem amb els reptes que vàrem establir al proppassat  exercici 2020 i que recordo: 

 Comunicar l’arribada de cada nou llibre a tots els voluntaris de DMD. Especificant Autoria, Editorial, 
Data d’edició i, sobre tot, el resum de la temàtica que especifica l’editorial.  

 Separar els llibres estrangers, escrits en altres idiomes, dels llibres escrits en català o castellà. 

 Separar el llibres que per la seva importància no deuen sortir de les dependències de DMD i que, per 
tant, sols poden ser consultats a les pròpies dependències de DMD. 

 Ja s’ha elaborat un arxiu informatitzat, amb Excel, que pugui ser consultat per qualsevol membre de 
l’executiva o voluntari i on, a més de dades bàsiques del llibre, també es mostri la temàtica resumida 
del llibre en qüestió. Aquest punt està força avançat. 
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  En el tema de les revistes de DMD, tant Federal com de Catalunya, remetre el seu contingut, 
especificant tema i signatura dels seus articles, fent especial menció als articles escrits per membres 
de DMD Catalunya. 

 A dia d’avui el repte de tenir una relació de vídeos i gravacions d’intervencions o documentals de 
membres de DMD encara no s’ha pogut enllestir. Es difícil i  és prioritari tenir la relació actualitzada 
dels llibres 

 També estem treballant en la relació de vídeos i CD de pel·lícules que tinguin la temàtica de l’eutanàsia. 
 

11. Administració i finances: Balanç econòmic 

Coordinació: Ignasi Ripoll Llorens 

 Comptes 

Recursos humans / sous 

La disminució de despesa prevista per aquest concepte és deguda a la marxa de l’antiga administrativa el 28 
de febrer del 2022. Durant el mes de març no hi ha hagut cap despesa per aquest concepte i a partir d’abril la 
despesa mensual disminuirà, ja que també disminuirà la jornada laboral d’aquesta, passant de 35 a 25 hores 
setmanals. 

Grups locals 

La baixada de la despesa als grups locals aquest darrers dos anys, l’hem de relacionar directament amb 
l’impacte de la covid. Aquest any el pressupost l’hem fet amb l’esperança d’una gradual recuperació de 
l’activitat. 

Subvencions 

Les subvencions corresponen a 500€ que cada any dona l’Ajuntament de St Cugat i una subvenció demanada 
a l’Ajuntament de Barcelona per fer difusió de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia. Fins ara sempre que 
hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per fer activitats, ens l’han concedida.  

Quotes 

 L’any 2021, tot i l’augment de quotes retornades degut a baixes de persones associades (és de suposar 
que l’aprovació de la llei ja doni la sensació de «feina feta» a més de l’impacte de la covid) va quedar 
en part compensada per l’augment de 5€ de la quota anual. 

 La previsió per aquest 2022 ha estat conservadora, davant la incertesa de com afectarà l’aprovació de 
la llei d’eutanàsia a l’interès de la gent per associar-se a DMD. 

Despeses d’oficina. 

L’augment de previsió de la despesa de llum és deguda al fet que hem començat a utilitzar calefactors elèctrics. 
Fins ara hi havia calefacció central que era inclosa en el lloguer. 
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 Activitats i projectes 

L’augment de despesa d’activitats i projectes l’any 2021, l’hem de relacionar amb la despesa per la millora de 
la pàgina web, condicionada per la subvenció que ens va donar l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta 
finalitat. 

La despesa en aquest concepte pel 2022  preveiem que sigui l’habitual de l’associació per divulgació, 
augmentada preveient que disposarem d’una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona que hem demanat amb 
aquesta finalitat. 

Imprevistos 

L’increment de l’apartat d’imprevistos a l’any 2021, va ser majoritàriament degut al canvi de local (formalització 
del contracte, pintura...) 

Defensa jurídica 

La despesa en defensa jurídica va ser una situació excepcional l’any 2021 per un cas on es van veure 
involucrades la presidenta i la vicepresidenta. Sortosament sense cap conseqüència. 

Contractes externs de l’Associació: 

 Hospital de St. Pau (Lloguer) 

 Orange (telèfon) 

 Caixabank (serveis bancaris) 

 SIS-FARMA (gestoria) 

 Arç Cooperativa (Assegurances) 

 Fundació i Treball (neteja) 

 Endesa (llum) 

 COOP57 (fons de garantia) 

Afiliacions 

 World Federation of Right 

 FedeCat 

 Fesa 


