ESPAI DE REFLEXIÓ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una llei d'eutanàsia. Som a prop?
Els drets al final de la vida: els que tenim i els que encara ens falten
Ho tractarem amb Isabel Alonso, presidenta de l'associació Dret a Morir
Dignament de Catalunya (DMD Cat)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dijous 25 d'abril del 2019 a les 19h al Carrer Josep Maria de Sagarra, 29
El 12 de gener de 1998, l'escriptor gallec Ramón Sampedro va morir postrat al llit on el cuidava
la seva amiga Ramona Maneiro, a Boiro (A Coruña). Feia uns 30 anys que Sampedro havia patit
un accident als 25 anys, que l'havia deixat tetraplègic i que l'havia dut a viure permanentment
en una habitació. Aquesta situació l'impedia suïcidar-se, que és el que, després de reclamar
tractaments pal·liatius, va reivindicar.
Des de llavors i fins l'actualitat, l'assistència a la mort, el suïcidi assistit, per part d'un/a
metge/ssa o un/a familiar o amic/ga o una altre persona, comporta ser condemnat per l'article
143 del Codi Penal (vigent des del 1995, i que substituïa l'anterior que ho considerava de
forma semblant).
Actualment hi ha una Proposició de Llei Orgànica de regulació l'Eutanàsia presentada pel PSOE,
admesa a tràmit el 21 de maig de 2018, però que al Congrés de Diputats està encallada.
L'enquesta del CIS de l'any en que va morir Sampedro, es mostrava favorable un 53% a que un
metge donés un final sense dolor a la vida d'un malalt incurable. La darrera enquesta de maig
del 2018 (durant el debat parlamentari català i espanyol), hi havia un 85% de favorables a la
seva regulació (87% en el cas de les dones).
L'11 de febrer de 2019, sense gaire expectació mediàtica, 280.000 firmes van arribar al
parlament espanyol per despenalitzar. Mentrestant, el govern català està elaborant una
llei catalana d'eutanàsia i suïcidi assistit, elaborada per consens entre els grups parlamentaris.
L'eutanàsia ha tornat a ser notícia, amb la mort assistida, de María José, malalta d'ELA, per
part del seu marit, Ángel. Hem convidat a parlar-ne a Isabel Alonso, presidenta de l'Associació
pel Dret a Morir Dignament (DMD Cat).
Preguem confirmeu assistència enviant un correu electrònic a espaidebat@gmail.com, anant
al local de l'entitat al carrer Josep Maria de Sagarra, 29, Baixos, o bé trucant al telèfon de
l'entitat 93 338 89 25.

