17/05/2018

JORNADA “CIUTATS EUROPEES PER UNA MORT DIGNA”
Què es pot fer des dels municipis per una mort digna?
Barcelona, 18 de maig de 2018
Organitza: Associació Dret a Morir Dignament Catalunya (DMD-Cat)
PROGRAMA DE LA JORNADA AL PARLAMENT
10.00h, Sala de Grups
10.00 h Inici de la jornada.
Taula 1. Primera part: Què s’ha fet des del Parlament per una mort digna?
Introducció i moderació: Isabel Alonso Dávila, presidenta de DMD-Cat.
Hi intervenen:
Diputades al Parlament de Catalunya
-

Marta Ribas. La moció sobre el dret a morir dignament aprovada pel Parlament
de Catalunya el 26.01.2017.
Alba Vergés. La proposició de llei de despenalització de l’eutanàsia presentada
al Congrés dels Diputats.
Assumpta Escarp. Previsions de futur: creació d’una ponència conjunta i llei
catalana de disposició de la pròpia vida.

Diputades i diputat catalans al Congrés:
-

Ester Capella, Lídia Guinart i Jaume Moya. Previsions de futur de la proposició
de llei de despenalització de l’eutanàsia presentada al Congrés pel Parlament de
Catalunya.

11.15 h Pausa
11.45 h Segona part: Què s’ha fet des dels municipis catalans per una mort
digna?
-

David Bote, alcalde de Mataró. Mataró, primer municipi que va aprovar una
declaració institucional per una mort digna.
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. El
model de declaració institucional de Barcelona i la feina feta a partir de la
declaració.
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-

-

-

Marta Felip, alcaldessa de Figueres. Una proposta al Parlament, des de
Figueres, per poder augmentar la col·laboració dels ajuntaments a l’expansió
del DVA.
Núria Marín, regidora de Lleida. La importància dels ajuntaments en el fet
d’apropar a la ciutadania el dret a morir dignament.
Jesús Husillos, tinent d’alcaldia de Benestar Social de l’Hospitalet de Llobregat.
El dret a morir dignament i la seva articulació amb altres drets socials en les
polítiques municipals de l’Hospitalet.
Carles Rodríguez, diputat de la Diputació de Barcelona i regidor de
Viladecavalls. La moció aprovada per la Diputació de Barcelona.

13.00 h Taula 2: Què ha fet el Parlament Europeu per una mort digna?
Introducció i moderació: Cristina Vallés, coordinadora de DMD-Girona
Hi intervenen:
-

Josep-Maria Terricabras, eurodiputat i vicepresident del grup Verds-ALE.
Hilde Vautmans, eurodiputada del Grup ALDE (vídeo).

13.30 h Conferència de premsa (a la sala de premsa)
Amb la participació de les diputades Alba Vergés, Assumpta Escarp i Marta Ribas i
representants de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, de França, de
l’Associazione Luca Coscioni, d’Itàlia, i de LEIF Antwerpen, de Flandes.

(La jornada continuarà a la tarda a la seu de les institucions europees a Barcelona)
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