Un pas important cap a la despenalització de l’eutanàsia
L’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD-Catalunya) celebra el registre de la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, de la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi amb les signatures de JxSí,
PSC, CSQP i CUP-CC.
Aquesta és la culminació del treball de l’Associació els darrers mesos per portar al Parlament un tema que no
es debatia des de l’any 2001.
Convençuts que la societat catalana és àmpliament favorable a aquest dret, hem intentat que aquesta
majoria es reflectís també en el Parlament que ens representa, i així està sent.
Agraïm l’acollida que ens han donat els grups parlamentaris. Aquells que des del primer moment ens han
donat ple suport i aquells que ens han recolzat després d’un debat intern enriquidor. També dels que no han
signat la Proposta però ens han escoltat i que estem segurs que reflexionaran i esperem que comprenguin
els nostres arguments d’aquí a que tingui lloc el debat en el Ple del Parlament.
Part d’aquest procés han estat les compareixences de l’Associació DMD davant la Comissió de Justícia, el 23
de juny de 2016, i davant la Comissió de Salut el 13 d’octubre de 2017. I al llarg d’aquests mesos, nombrosos
testimonis i manifestacions diverses han posat el tema en primer pla: pel·lícules com Truman, programes
com Salvados o Tabú, Jornades de la Fundació Grífols, llibres com Morir en libertad d’Abert Royes o Una
muerte feliz de Hans Küng, l’impressionant testimoni de l’atleta paralímpica Marieke Vervoort...
Si bé és molt important que el Parlament de Catalunya es manifesti clarament aprovant aquesta proposta,
tant o més important és que aquest debat reverteixi en tota la societat. Perquè parlar de la mort, tan natural
com la mateixa vida, i de quelcom tan inevitable com la pròpia mort, vagi deixant de ser un tabú.
El Parlament reclamarà amb veu ferma la despenalització, encara que serà finalment el Congrés dels
Diputats qui tindrà la darrera paraula. Però la despenalització implica la regulació d’aquest dret, i això queda
dins de l’àmbit de Salut, per tant dins de les plenes competències de la Generalitat de Catalunya.
El punt culminant d’avui és alhora l’inici d’una nova i importantíssima etapa que és el desenvolupament
d’una Llei catalana de disponibilitat de la pròpia vida, que requerirà el concurs d’especialistes en justícia,
salut i bioètica, escoltar a professionals i associacions, i la necessària negociació i consens dels grups
parlamentaris.
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