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Sessió 24 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Pre-

sideix Lluís Guinó i Subirós, acompanyat del vicepresident, Ferran Pedret i Santos, i de la 

secretària Maria Dolors Rovirola i Coromí. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi 

i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Àngels Ponsa i Roca, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Anna 

Simó i Castelló i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, 

pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialista; Àngels Martínez Cas-

tells, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular 

de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la directora de la Fundació Grífols i Lucas i jurista espe-

cialista en bioètica Núria Terribas; la catedràtica de filosofia moral i política de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya Victòria Camps 

Cervera; l’ex-fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Mena 

Álvarez; el doctor en Medicina Marcos Ariel Hourmann, i el director de la càtedra de Cures 

Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, membre de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori Qualy, Xavier Gómez i Ba-

tiste-Alentorn.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 

reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalitza-

ció de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11). Nomenament de la ponència (text 

presentat: BOPC 312, 22).

2. Compareixença en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols i Lu-

cas i jurista especialista en bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 

del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 

23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 

353-00570/11). Comissió de Justícia. Substanciació.

3. Compareixença en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia mo-

ral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de 

Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 

la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 

penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 353-00572/11). Comissió 

de Justícia. Substanciació.

4. Compareixença en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 

del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 

23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 

353-00577/11). Comissió de Justícia. Substanciació.

5. Compareixença en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en Medicina, amb 

relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 

llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-

penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 353-00576/11). Comissió de Justícia. 

Substanciació.

6. Compareixença en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director de la càte-

dra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, mem-

bre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori Qualy, amb 

relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 

llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-

penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 353-00575/11). Comissió de Justícia. 

Substanciació.
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El president

Bona tarda a tots. Comencem la Comissió de Justícia del dia 19 de juny.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats  
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995,  
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització  
de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (nomenament de la ponència)

270-00005/11

El primer punt de l’ordre del dia és el nomenament de la ponència per a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, respecte a 
la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans?

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente. Yo mismo, Martín Barra.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista?

Assumpta Escarp Gibert

Jo mateixa, president, Assumpta Escarp.

El president

Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot?

Àngels Martínez Castells

Jo mateixa, Àngels Martínez Castells.

El president

I per part del Partit Popular?

Marisa Xandri Pujol

Per part del Partit Popular, el diputat Fernando Sánchez Costa.

El president

I per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí?

Alba Vergés i Bosch

Jo mateixa, Alba Vergés.

El president

Molt bé.

Alba Vergés i Bosch

Bosch.
(Pausa.)

El president

Bona tarda i benvinguts a les persones que ens acompanyen en aquesta Comissió 
de Justícia d’avui, que és la segona en les que hi ha compareixences.
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Compareixença en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació 
Víctor Grífols i Lucas i jurista especialista en bioètica, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda  
al suïcidi
353-00570/11

Bona tarda, diputats, i bona tarda als compareixents. Tenen vostès deu minuts 
per fer la seva exposició, i ja els dic per avançat que no som estrictes. Per tant, si la 
seva intervenció ha de durar una miqueta més no succeirà res, al contrari (algú diu: 
«Molt agraïts»; el president riu); estem aquí per aprendre, diríem, i per conèixer 
aquesta problemàtica, que és molt específica, i, per tant, mereix coneixement espe-
cial. I, per altra banda, després els grups parlamentaris tindran cinc minuts per fer 
les seves intervencions i per plantejar els dubtes que tinguin, i tornaran a tenir vostès 
cinc minuts més per respondre als dubtes dels grups parlamentaris.

Per tant, té la paraula la senyora Núria Terribas. Gràcies.

Núria Terribas i Sala (directora de la Fundació Grífols i Lucas i jurista 
especialista en bioètica)

Bé, bona tarda. Moltes gràcies per fer-me partícip d’aquesta compareixença amb els 
parlamentaris. Crec que és una oportunitat impagable, poder parlar i dialogar amb tots 
vostès d’aquest tema, i no només en aquesta comissió, sinó que també, en el seu dia, ho 
vam fer en la comissió de sanitat, amb la intenció de que, atès que es tracta d’un tema 
transversal, doncs, entre tots puguem fer l’empenta final a aquesta qüestió.

La meva intervenció se centrarà en els aspectes bioètics, que, de fet, són aquells 
dels quals jo en soc, diguem-ne, més coneixedora per la meva trajectòria i pels anys 
que fa que em dedico a aquests temes. I especialment el tema de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi ha estat un dels temes clau del meu àmbit de treball, tant en l’àmbit de les 
meves responsabilitats en aquests moments, al capdavant de la Fundació Víctor Grí-
fols i Lucas com en la meva trajectòria professional anterior, i, en aquests moments, 
com a membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, que en va elaborar, com vos-
tès saben, un informe complet. Ja té uns anys, però és plenament vigent, plenament 
actual, i, per tant, les seves recomanacions jo crec que avui dia serien perfectament 
assumibles per part d’aquesta iniciativa parlamentària.

Crec que, des del punt de vista de la bioètica, el tema cabdal i clau que sustenta la 
reivindicació o la reclamació de la despenalització de l’eutanàsia (se sent un senyal 
acústic persistent) a casa nostra seria el principi d’autonomia de la persona. (Pausa.) 
Això forma part de l’ambient? (Rialles. Veus de fons.) Ah, és la pantalla. (L’oradora 
riu.) D’acord. Seria el principi de respecte a l’autonomia individual en un context 
com el nostre, en què portem, almenys des de Catalunya, des de l’any 2000 amb una 
llei explícita reconeixedora dels drets dels pacients perquè la seva presa de decisions 
sigui respectada, i amb la paradoxa de que aquesta presa de decisions, quan arriba el 
tram final de la vida, aquell moment més cabdal o més essencial..., llavors no tenim 
en compte la demanda o la voluntat expressa que fa la persona, perquè considerem 
que hi ha altres valors suprems o superiors que ens imposen una actuació per part 
de l’Estat o del sistema com a garant, no?

I aquesta seria la reivindicació central: el punt de vista de la persona, de l’indi-
vidu, del malalt que pateix, de la persona que està afectada d’una situació potser no 
terminal però sí irreversible, amb greus patiments, i que demana ajuda per posar 
punt final a aquesta vida i se li diu que no. Se li diu que no sustentant-se en el fet 
que l’ajuda d’una tercera persona a posar punt final a la vida és una qüestió que que-
da fora del nostre àmbit penal, perquè així ho estableix un text jurídic que, com ens 
demostra la pràctica diària gairebé, està obsolet en moltes qüestions i s’ha de posar 
al dia, i aquesta n’és una més, no?
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Per tant, la reivindicació seria modificar aquest marc legal del Codi penal, per-
metre-hi l’excepcionalitat, sense deixar de contemplar que la inducció al suïcidi 
d’una altra persona aprofitant-se d’una situació de feblesa, doncs, pugui ser castiga-
da al Codi penal, cosa comprensible, però..., res a veure amb aquelles situacions en 
què la mateixa persona ho demana en un context de patiment per ella insuportable, 
element a ponderar subjectivament per part del mateix individu i no per tercers. Que 
aquesta és una altra qüestió essencial: sempre tendim a voler valorar des de fora si 
aquella persona pateix prou o no pateix prou, en comptes de tenir en compte la seva 
percepció de sofriment, que és l’element més fonamental.

Per tant, respecte a l’autonomia individual en una actuació que es demana, que 
implica un tercer, que implica l’ajuda d’una tercera persona, i amb intensitat varia-
ble: l’ajuda al suïcidi i a l’eutanàsia no són més que dues formes d’intervenir amb 
més intensitat o menys en una acció final, que pot ser d’ajuda o pot ser d’acció di-
recta, però, en definitiva, l’objectiu és atendre la demanda de la persona que sol·licita 
posar fi al seu patiment.

En segon lloc, un element cabdal d’aquesta qüestió seria la necessària contextua-
lització de l’ajuda a morir en el marc dels professionals de la salut. Entenc que no és 
prou garantista, permetre la pràctica de l’ajuda al suïcidi i l’eutanàsia fora del context 
sanitari o sociosanitari, en tant que els professionals que acompanyen el pacient en 
tot el seu procés de malaltia han de ser també aquells que han d’estar al seu costat 
per acompanyar el procés fins al final. I, per tant, això forma part d’un element que 
requereix un cert canvi de mentalitat també en els professionals, perquè, com hem 
discutit en altres àmbits, manca molta formació respecte a la cultura de l’acompa-
nyament al procés de morir per part dels professionals de la salut del nostre país.

Un tercer element que crec fonamental esmentar en aquesta qüestió és que sovint 
l’argument –i després se’n parlarà, tenim aquí el doctor Gómez Batiste, expert conei-
xedor en l’àmbit dels pal·liatius–..., sovint es planteja com una qüestió dicotòmica en-
tre les cures pal·liatives i l’ajuda a morir demanada per la persona. Doncs, escoltin, res 
més lluny del que hauria de ser: hauríem de parlar de qüestions paral·leles, completa-
ment. Hi ha moltes persones que, malgrat que tu els puguis oferir un excel·lent sistema 
de cures pal·liatives, no volen arribar a aquest procés final de la seva vida, de la seva 
situació de malaltia, i, per tant, demanen acabar abans, demanen poder planificar po-
sar-hi punt final en un moment abans, malgrat que els donem garanties màximes de 
que no patiran, de que no tindran dolor, de que controlarem els símptomes. Que tot 
això és imprescindible i necessari oferir-ho i ha de formar part del nostre sistema i de 
la nostra cartera de serveis, però no treu –no treu– que haguem de poder donar també 
resposta a aquelles persones que, més enllà de tenir aquest oferiment, més enllà de 
saber que poden comptar amb això, diuen: «No, gràcies. Jo vull acabar abans», no? 
I, per tant, també hauríem de poder donar resposta a aquestes situacions.

En la proposta s’esmenta que hi ha un 2 per cent de pacients que són tributaris de 
fer ús del sistema de pal·liatius del nostre país que demandarien l’eutanàsia malgrat 
tenir accés a un sistema de cures pal·liatives òptim, no? Doncs, aquest 2 per cent, 
que sembla que és una minoria –i aquest és un altre argument que sovint es fa servir 
de manera fal·laç: «Com que són pocs, no cal que ho regulem, perquè són quatre», 
no?; per tant, els que demanen l’eutanàsia, que són quatre..., no cal que fem una llei 
reguladora per a aquestes quatre persones... Bé, estem parlant d’un percentatge de 
població que poden ser un miler, dos milers de persones. No es justifica, una mesu-
ra legislativa, en resposta a dos milers de persones que poguessin estar demandant 
l’ajuda a morir? Doncs, jo entenc que sí, no?

I un últim element que voldria esmentar, respecte a una possible mesura despe-
nalitzadora... Perquè en l’informe que va fer el Comitè de Bioètica de Catalunya al 
seu dia, que jo vaig formar part del grup de treball que vam elaborar aquest docu-
ment..., jo en aquell moment ja vaig suggerir –tot i que després, com vostès saben, 
doncs, els documents de bioètica han de ser matèria de consens entre tots els que els 
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treballen, i aquí el consens va portar cap a una recomanació diferent–, vaig fer un 
apunt explícit, i el mantinc, em sembla que garantista –també ho vaig fer explícit en 
el grup de treball en el Parlament espanyol, quan preparàvem la proposició de llei 
d’Unidos Podemos–, de que si féssim el pas de despenalitzar l’eutanàsia en el nos-
tre país, caldria que fos amb unes mesures de garantia més extremes encara que les 
que han seguit països del nostre entorn com Holanda i Bèlgica, com seria establir 
un sistema de control ex ante, per tant, abans d’aplicar-se o practicar-se l’eutanàsia 
o l’ajuda al suïcidi, no després, com regulen alguns països del nostre entorn, en tant 
que després ja no hi ha res a fer, és a dir, si s’han fet malament les coses, aquella 
persona ja no la podem recuperar.

Entenc que, percentualment, les demandes d’eutanàsia o ajuda al suïcidi serien 
quantitativament poques, i, per tant, requereixen una garantia extrema. I, a més, mai 
serien situacions urgents, que requerissin una resolució ràpida immediata; per tant, 
tindríem el temps de poder-les contrastar en un comitè que pogués valorar, cas a cas, 
que es donen totes les garanties, que no hi ha cap casuística fora del marc del que es-
tableix la llei, que tot es compleix perfectament, que hi ha la voluntat de la persona, 
que hi ha un patiment a jutjar per ella mateixa insuportable, que els professionals li 
donen aquesta ajuda a morir i que tot es fa correctament.

Crec que no costaria gaire, en el nostre país, amb una estructura de comitès 
d’ètica com tenim, prou desenvolupada a nivell dels hospitals, a nivell de l’atenció 
primària i a nivell de l’àmbit sociosanitari, que poguessin fer de garants del com-
pliment d’aquestes garanties, i, de cara a la ciutadania, donar encara molta més se-
guretat de que a ningú se li aplicarà una eutanàsia o un ajut al suïcidi que no sigui 
perquè hi ha una demanda explícita i amb un control. Per tant, si tot això tira enda-
vant i entra finalment a debat una possible despenalització a l’eutanàsia a Espanya, 
hi hauríem de tenir en compte aquest element, que a mi em sembla cabdal per donar 
seguretat a tota la ciutadania.

I, per part meva, res més. Simplement, secundar la moció que en principi es porta-
rà al Parlament de Madrid per modificar l’article 143.4 amb el redactat que vostès ma-
teixos proposaven, i que implica desenvolupar una llei específica que reguli els pros i 
contres, els elements, les garanties, per donar a la ciutadania la seguretat de que, si fem 
aquest pas, el farem correctament, sense que ningú hagi de tenir por de res, i, per tant, 
fent les coses bé, tal com ens caracteritza..., que les hem fet bé fins ara a casa nostra.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Núria Terribas. Ha complert exactament amb els deu 
minuts; l’hi agraïm.

Compareixença en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de 
filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal 
del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, 
de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
353-00572/11

Té la paraula ara la senyora Victòria Camps, per deu minuts. Gràcies.

Victòria Camps Cervera (catedràtica de filosofia moral i política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i vocal del Comitè de Bioètica de 
Catalunya)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’oradora.) ...de l’eutanàsia, eh?, jo no diria que ja és el pas final, perquè sem-
pre queden coses que no hi poden quedar incloses del tot –per exemple, el tema dels 
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menors és una qüestió que ni tan sols en els països que han despenalitzat..., a tots 
ells, aquest tema hi està inclòs–, però crec que és la bona manera de fer les coses.

És a dir, hem d’anar a poc a poc. Fins fa poc dèiem que segurament la societat 
catalana o espanyola no estava prou madura per abordar aquesta qüestió i per des-
penalitzar. Jo crec que avui ja ho està, eh?, que avui ja hi han molts sectors –i això 
es nota en les enquestes que es fan– que això ho veuen clar, i el temor de la gent a 
l’hora de morir, a patir excessivament, és cada vegada més gran. Per tant, jo crec 
que hem anat bé.

I vull insistir en aquest punt perquè, precisament a Catalunya..., la Llei d’autono-
mia del pacient, que va promoure d’una manera molt intensa les cures pal·liatives, ha 
sigut copiada en altres autonomies, i s’ha aconseguit, a partir d’aquesta llei i d’altres 
coses, però sobretot a partir d’aquesta llei, que avui, quan parlem d’eutanàsia i de 
suïcidi assistit, ja estiguem parlant d’unes situacions molt més reduïdes, eh? Quan 
jo vaig començar a parlar de l’eutanàsia, es parlava d’eutanàsia passiva, d’eutanàsia 
activa. Recordem el cas de Karen Quinlan, dels anys setanta als Estats Units, que 
era una eutanàsia passiva que avui no és ja eutanàsia per a ningú: era retirar la res-
piració artificial a una noia que estava en coma i en estat vegetatiu. Avui això ja no 
és eutanàsia, com no ho és aplicar analgèsics, com no ho és retirar el tractament en 
persones que ja estan a punt de morir. Per tant, tot això ha sigut un pas endavant, 
eh?, i crec que ha sigut molt positiu per anar limitant, reduint, el que hem d’entendre 
per «ajut al suïcidi», que és en el que consisteix bàsicament el tema de l’eutanàsia 
en aquests moments.

És diferent, eh?, parlar d’eutanàsia, així, en general, que parlar d’ajut al suïcidi. 
És a dir, una cosa és retirar tractaments...; és a dir, una cosa és no deixar de fer el 
que s’està fent, no?, sinó simplement retirar un tractament que ja s’està donant o re-
tirar una respiració artificial, i una altra cosa és fer quelcom –psicològicament és di-
ferent–..., és a dir, fer quelcom perquè una persona que no està ni tan sols en els mo-
ments finals de la vida, sinó que no sap encara –perquè té una malaltia degenerativa 
o perquè es troba en una situació diferent– quan morirà i que s’ha d’aplicar alguna 
cosa per accelerar la mort i per acceptar la seva decisió de morir ja.

Psicològicament, aquesta distinció és la que ens costa acceptar, no? I, per tant, 
és en aquest punt en el que hem d’insistir tant a l’hora de donar raons per recolzar-la 
com per rebutjar aquelles raons en contra. I és en aquest punt en el que jo, per com-
pletar el que ha dit la Núria, eh? –perquè ella i jo, més o menys, doncs, podem dir 
el mateix, perquè vam participar les dues en l’informe del Comitè de Bioètica de 
Catalunya, i, per tant, allò ens ho vam treballar molt i sabem el que vam dir i pràcti-
cament pensem el mateix–, sí que, des del punt de vista, per la meva part, més filo-
sòfic..., quines són les raons per legalitzar l’eutanàsia, és a dir, amb quins conceptes 
hem de treballar, i quines són les raons en contra de sectors que, per motius bàsi-
cament ideològics i jo diria sobretot religiosos i d’ortodòxia religiosa, eh? –perquè 
no hem d’equiparar tampoc els creients amb una ortodòxia determinada i amb uns 
dogmatismes determinats–, encara rebutgen, gairebé per principi, l’eutanàsia.

Entre les raons per legalitzar l’eutanàsia jo en destacaria sobretot quatre, eh?, en 
les quals s’ha de seguir insistint. Una és que els avenços mèdics i tecnològics cada 
vegada són més, i, per tant, la vida s’allarga i l’expectativa de vida cada vegada és 
més gran.

Segon, que és la part negativa d’aquesta possibilitat d’allargar la vida, que pro-
dueix esperança a les persones però també produeix por, produeix temor; temor a 
l’aferrissament terapèutic, és a dir, temor a patir massa i a allargar massa la vida fins 
a l’hora de morir; temor a la pèrdua de dignitat, en podríem dir, no? I, aquí, quan 
parlem de dignitat hem de parlar tant de perdre la qualitat de vida –és a dir, viure 
una vida que ja es considera que no té qualitat, i, per tant, ja no té cap sentit– com 
de no tenir la llibertat per decidir què és el que es vol fer en aquell moment, eh? És a 
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dir, perdre la qualitat de vida i veure que no es té llibertat per prendre aquesta última 
decisió són dos elements d’això que en diem «dignitat davant de la mort».

Tot això ha portat avui a relativitzar bastant el valor de la vida, no? Hi ha un fi-
lòsof, que és Ronald Dworkin, que en un dels seus llibres que parla d’aquesta qües-
tió diu una frase que jo he repetit moltes vegades: «Avui hem de dir que no sempre 
la vida val més que la mort», i això és així, i, per tant, ho hem d’acceptar d’aquesta 
manera. I no és dir cap disbarat, fer aquesta afirmació.

Després, la importància de l’autonomia de la persona: l’autonomia de la persona 
és un dels principis de la bioètica que va introduir l’informe Belmont en el princi-
pi de no maleficència i beneficència. I aquest principi queda molt coix si, com deia 
molt bé la Núria abans, ens quedem en les cures pal·liatives, en ajudar a morir quan 
la persona ja s’està morint, d’alguna manera, però no en ajudar a morir quan encara 
no s’està morint, sinó que encara li poden faltar anys per morir-se. I, per tant, és una 
situació bastant diferent.

I, finalment, els fins de la medicina han canviat, també. Hi ha un informe del 
Hastings Center, que és molt important i molt interessant, de l’any 1996, on es diu, 
d’una manera, per aquell moment, bastant revolucionària: «El fi de la medicina ja no 
és només curar i allargar la vida, sinó tenir cura dels que no tenen curació i ajudar 
a morir», no? És veritat, també ho ha dit la Núria –i em sembla que és un element 
important a l’hora de despenalitzar i de regular a partir de la despenalització–, que 
la professió mèdica encara no està massa habituada a entendre la medicina d’aquesta 
manera. I, per tant, aquí hi ha una certa resistència, eh?, moltes vegades, a acceptar, 
d’una manera explícita, d’una manera clara, que ajudar a morir sigui una funció de 
la medicina, sigui un dels objectius de la medicina.

Contra aquestes raons n’hi han d’altres, eh? Hi han contraraons, que, com deia 
abans, venen de vegades de posicions –jo en diria «prejudicis», però...–, diguem-ne, 
ideològiques excessivament dogmàtiques. La defensa de la vida com un valor abso-
lut és una d’elles, no? –la vida en qualsevol cas–, o la no disponibilitat de la vida per 
part del subjecte, per part de les persones. És a dir, som lliures de qualsevol cosa, 
per a qualsevol cosa, però no per disposar de la nostra vida.

La falta de confiança és una altra contraraó, és a dir, que es faci un mal ús de la 
despenalització de l’eutanàsia, eh?, el que s’anomena «pendent relliscós», el fet de 
dir: «Si comencem per aquí, a on podem arribar?, com es podrà utilitzar?» Jo crec 
que, en aquest cas, tot és controlable, i un bon control i una bona voluntat de dur a 
terme els controls, no? –perquè de vegades els controls estan al paper, però després 
no es porten a la pràctica–..., la voluntat de fer-ho bé és l’antídot cap a aquest pen-
dent relliscós. I el que deia, una mica, abans: la reticència dels professionals sanita-
ris, que entenen l’ajuda al suïcidi com una renúncia a l’obligació de fer el que sigui 
per salvar la vida del malalt.

És veritat que les cures pal·liatives... Hi ha una diferència: en les cures pal·liatives 
la iniciativa és mèdica, eh?; en l’ajuda al suïcidi la iniciativa no és mèdica, la inicia-
tiva és de la persona que demana que l’ajudin, i aquí hi ha un traspàs de l’autoritat, 
diríem, de qui és el que decideix, que és bàsic, no?, i que s’ha d’acceptar com una 
responsabilitat compartida i una decisió compartida.

Més enllà d’això, bé, jo crec que hem d’aprendre dels països que ja han despe-
nalitzat l’eutanàsia, sobretot els països europeus. Fa un..., l’any passat, va ser, que la 
Fundació Grífols va fer una jornada. Hi vam convidar un representant d’Holanda, 
un representant de Bèlgica i un de Suïssa perquè ens parlessin de la seva experièn-
cia d’aquests anys de despenalització. L’experiència és positiva, i jo crec que no es 
tracta d’inventar res.

Jo una de les recomanacions que faria a l’hora de..., més que de despenalitzar, que 
és el primer moviment, eh?, a l’hora de regular per poder despenalitzar bé..., no anar 
més enllà del que altres països han fet. És a dir, no voler ser més que ells, no? De ve-
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gades nosaltres volem fer lleis que són potser massa ambicioses, no? Arribem tard, 
però quan hi arribem volem fer una llei que sigui més ambiciosa que les altres.

Bèlgica, per exemple, ha introduït els menors en la despenalització de l’eutanà-
sia. Bé, s’ha d’estudiar molt bé. S’ha d’estudiar molt bé quins són els problemes, el 
que deia la Núria dels controls pre- i post-..., estudiar bé per què optem per una o per 
una altra. I, si és possible, sortir de la lluita sectorial, partidista, que fa que les coses 
mai es discuteixen per elles mateixes, sinó que es discuteixen perquè la proposa un 
o la proposa un altre, no?, i no hi ha manera d’anar al tema concret.

Crec que és important, a l’hora de..., sobretot donar als mitjans de comunicació..., 
comunicar, eh?, que s’està intentant despenalitzar l’eutanàsia..., crec que és impor-
tant dir i delimitar bé què entenem per «eutanàsia», què hem d’entendre per «eutanà-
sia» avui, no? No podem donar per descomptat que la societat sap el que s’ha d’en-
tendre avui per «eutanàsia». Molta gent a la societat encara té molta por de que les 
cures pal·liatives no arriben prou lluny, de que això que en dèiem abans «eutanàsia 
passiva» encara existeix. Per tant, jo crec que s’ha de fer també una feina una mica 
pedagògica, no?, de dir: «Per “eutanàsia” avui s’ha d’entendre això, perquè allò altre 
ja està cobert i ja no és “eutanàsia”.»

I, després, hi ha una altra cosa que va dir algú dels que van participar en la jor-
nada sobre l’eutanàsia –em sembla que era a Bèlgica–: van dir que hi ha un dèficit a 
l’hora d’introduir l’eutanàsia en la pràctica mèdica, que és la formació dels profes-
sionals de la salut. En les facultats de medicina no es parla de la mort, ni es parla de 
l’ajuda a morir ni es parla de totes aquestes qüestions, no? Amb això ens hi trobem 
en molts temes de bioètica, amb que la formació dels professionals és una formació 
excessivament cientificotècnica, però crec que també des del Parlament aquest as-
pecte s’hauria de considerar i s’hauria de tenir en compte.

I ho deixo aquí. I, en tot cas, després podem fer més aclariments.

El president

Moltes gràcies, senyora Victòria Camps.

Compareixença en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal  
en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació  
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats  
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23  
de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia  
i l’ajuda al suïcidi
353-00577/11

Té la paraula el senyor José María Mena.

José María Mena Álvarez (ex-fiscal en cap del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya)

D’acord; moltes gràcies. Bona tarda. Mi participación en este tema, obviamen-
te, tiene que ser en función de mi ocupación a lo largo de cuarenta y cinco años, 
cuarenta y cuatro largos, como fiscal. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con 
todo lo que se ha dicho, obviamente, y lo suscribo, pero a mí me corresponde sim-
plemente informarles a ustedes de cuál es el precepto vigente en el Código penal, y 
qué modificación se pretende y por qué.

El precepto vigente del Código penal es el artículo 143.4. Algunos, con un des-
bordamiento de utopía encantador, proponían la derogación de ese artículo. Es una 
locura: derogar ese artículo es dejar solo como aplicable el artículo directo del ho-
micidio, con la posibilidad, en su caso, del atenuante o eximente del estado de nece-
sidad apreciable libremente por los tribunales. No es un buen negocio.

El artículo 143.4 se introduce en la reforma del Código penal del 95, aquel có-
digo del ministro Juan Alberto Belloch que se dio en llamar el «Código penal de la 
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democracia». Bien. Ese artículo fue objeto de un intensísimo debate. Recordemos 
que en aquel debate la posición del Partido Popular de entonces era rigurosamen-
te negativa respecto a cualquier modificación, tanto en ese precepto como en otros 
muchos. Hubo posiciones distintas. Por ejemplo, la posición de la minoría canaria 
sugería la introducción de una exigencia específica de participación de un facultati-
vo en la actuación de ayuda a morir en los casos previstos de sufrimientos extraor-
dinarios, etcétera. La posición de Esquerra Republicana –más inteligente–, que a mí 
me parece más suscribible, es remitir la regulación a una ley especial, ley especial 
sanitaria, que haríamos en Cataluña, y perdónenme el descaro de decir «haríamos» 
como ciudadano, no como parlamentario. Y, finalmente, la posición de Izquierda 
Unida - Iniciativa por Cataluña, que era simplemente la derogación, a la que ya me 
he referido antes.

Pues, bien, el artículo, como ustedes recordarán –pero conviene recordarlo–, 
queda así. Artículo 143. Uno: inducción al suicidio; pena de cuatro a ocho años. 
Dos: cooperación necesaria al suicidio; pena, dos a cinco años. Tres: cooperación 
ejecutando la muerte; pena, seis a diez años –en el homicidio ordinario es de diez a 
quince años. Cuatro: causar o cooperar activamente en la muerte de otro con actos 
necesarios y directos por petición expresa e inequívoca, si la víctima sufriera enfer-
medad grave que conduciría a una muerte necesaria o a padecimientos permanentes 
difíciles de soportar; pena inferior en un grado a las otras que hemos dicho. Con lo 
cual, en el mejor de los casos, rebajando al máximo la pena, queda en todo caso una 
pena mínima de año y medio de prisión, más el artículo 56 del Código penal, del 
que casi nadie quiere hablar, que es la suspensión o inhabilitación durante el tiempo 
de la condena –con lo cual, a la calle.

La severidad del actual artículo todavía es excesiva, siempre y cuando... Debe-
mos reconocer que el éxito del legislador consiguiendo una rebaja cualitativa y una 
consideración explícita de la disminución del juicio de reproche penal respecto de 
ese comportamiento por los elementos positivos que en todo caso tiene –porque es 
un elemento positivo de humanidad, de solidaridad, de dimensión positiva de un 
comportamiento humano–..., la valoración de esto como atenuación de la responsa-
bilidad penal es relevante y debe ser considerada, pero sigue el reproche con con-
minación explícita de pena de prisión susceptible de ser cumplida, porque parece 
que, bueno, como es menor de dos años, no irá a la cárcel, o sí –depende de lo que, 
en su caso, decida un tribunal.

En estas condiciones, generalmente se dice: «Bueno, los tribunales, al final, con 
su buen criterio, lo arreglarán.» No deseo hablar mal de los tribunales ni tirar pie-
dras contra el tejado de mi propio corporativismo, pero quiero hacer alguna consi-
deración, con casos concretos.

En primer lugar, el propio concepto de la disponibilidad de la propia vida, que 
es el punto de partida del objeto de tutela penal al que se refiere el delito de homi-
cidio, y el delito de homicidio, digamos, benévolo, que es este, el 143 cuarto..., en 
todo caso, no está claro a qué se refiere nuestra jurisprudencia cuando se habla de la 
«disponibilidad de la propia vida».

Hay un caso paradigmático, que es el de un niño de trece años testigo de Jehová, 
de Fraga. El niño este necesitaba urgentísimamente, con riesgo de su propia vida, 
una transfusión de sangre. El niño se opuso. El juez de guardia admitió la transfu-
sión contra la voluntad del paciente. El paciente se siguió oponiendo, en términos 
de ser imposible la práctica material de la actividad médica. Los padres fueron re-
queridos para que convencieran al niño. Los padres afirmaron estar de acuerdo con 
el niño, y se negaron. El niño murió. Muerto el niño, la fiscalía acusó a los padres 
de homicidio por omisión, porque, si hubieran prestado el auxilio necesario, el niño 
no habría muerto.

La Audiencia de Huesca absolvió. La fiscalía recurrió en casación al Tribunal 
Supremo. El Tribunal Supremo condenó por homicidio a los padres con una deter-
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minada atenuación. Los padres recurrieron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal 
Constitucional dijo –año 2002– que el derecho a la vida no incluye el derecho a la 
propia muerte, pero que absolvía, es decir, anulaba la sentencia condenatoria, por-
que era prioritario el derecho a la libertad religiosa, con lo cual quedaron exentos de 
responsabilidad, los padres.

Pongo el ejemplo, aunque no es exactamente de lo que nos interesa, para que 
ustedes, señoras y señores diputats, vean hasta qué punto la esperanza de que la es-
tructura jurisprudencial en la interpretación de las leyes nos resuelva los problemas 
no siempre es aconsejable.

Otro caso es el de un doctor de la provincia de Tarragona, que, en una interven-
ción determinada, produce –bueno, no sé por qué miran todos hacia allí (remor de 
veus i rialles); yo he procurado mirar al otro lado para no mirar en esa dirección, y 
me lo han hecho polvo (rialles) (veus de fons)–..., bueno, un doctor de la provincia 
de Tarragona –al que no hay que hacer referencia explícita en este momento, porque 
el problema que nos interesa es el problema conceptual–, en una intervención deter-
minada, produce una muerte, en la interpretación de la voluntad de la paciente, que 
la paciente había pedido que se le causara la muerte porque estaba en una situación 
agónica con intensísimo sufrimiento. Esto es hecho reconocido por la jurispruden-
cia –digo «reconocido por la jurisprudencia» porque aquí tengo la sentencia. Pero, 
si tenemos también al doctor al alcance de la mano, es razonable que, entre la inter-
pretación del tribunal y la del acusado, haya diferencias. Pero lo cierto es que el tri-
bunal de Tarragona, haciendo una interpretación muy poco frecuente y muy loable 
de un recurso del Código penal, que es el del error en la interpretación, consiguió 
una rebaja de pena meritoria.

Sin embargo, en el caso de Leganés, los médicos –y, en concreto, el doctor Mon-
tes–, que hicieron una actividad similar, fueron acusados de asesinato y condenados. 
Y tuvieron la suerte –que hay veces que hay suerte en la vida– de que la apelación 
cayó en una sala presidida por Manuela Carmena, y eso les salvó de la catástrofe 
personal y profesional.

Pero aún un tercer caso, el caso Lambert. En junio del 2015... ¿Me queda mucho 
tiempo o no?

El president

Sí, puedes ir tranquilo. (Rialles.)

José María Mena Álvarez

En el 2015, el caso Lambert. Lambert es un hombre joven, francés, tiene un ac-
cidente de tráfico, y está en situación estrictamente vegetativa siete años. Es de una 
familia muy creyente, pero, como en todas las familias creyentes, él no es creyente, 
y él y su pareja, la mujer con la que él convivía, no participaban del criterio de man-
tener la vida en todo caso.

Él no se ha pronunciado sobre su voluntad para una situación como esta, pero 
lleva siete años vegetativo. Y la esposa, la pareja, pide que se permita suprimir los 
cuidados que se le están dando. El tribunal lo concede, pero la familia apela. Y el 
órgano que en esta función concreta en Francia es el equivalente a nuestro Tribunal 
Supremo, el Conseil d’État, deja sin efecto la autorización del juez.

Total, esto acaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal de 
Derechos Humanos dice, en concreto: «Dejar morir no viola el derecho a la vida.» 
Este es un paso que podemos estimar como un paso insuficiente, pero en la línea de 
lo que nos interesa: el dejar morir no viola el derecho a la vida.

En España, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 10 de la Constitución, que dice: 
«La dignidad es base de todo el ordenamiento jurídico.» De tal manera que cual-
quier parte de nuestro ordenamiento jurídico que vaya contra la dignidad de la per-
sona viola la previsión concreta y explícita del artículo 10 de la Constitución. Y a 
partir de este criterio hay que interpretar el artículo 15, que dice «el derecho a la 
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vida», pero el derecho a la vida como uno de los derechos sometidos al fundamento 
del artículo 10, que es el frontispicio de nuestra Constitución.

Y, en estas condiciones –y con esto acabo–, la propuesta que se hace tiene un 
interés particular, y coincido también con lo que se ha dicho antes: no deseemos la 
luna, seamos muy moderados, hagamos la mínima reforma posible. Y la mínima re-
forma posible es: del artículo 143, ir solo al párrafo cuarto, y del párrafo cuarto solo 
tocar algunas palabritas.

Por ejemplo, hay que hacer una referencia explícita..., en primer lugar, obviamen-
te, hay que quitar lo de «víctima», porque si estamos excluyendo de responsabilidad 
criminal por voluntad del titular del derecho a la vida ya no es víctima, sino que será 
«paciente» o «interesado» o cualquiera de las muchas palabras que pueden inventar 
los legisladores, menos «víctima».

Hay que ahondar en lo que hasta ahora el legislador, con mucho mérito, porque 
veníamos del Código penal del 44 que era el de 1870, que era el de 1845, sin cam-
bios, y veníamos del homicidio puro y duro –en aquella época, sin ninguna duda, 
por razones de estructura ideológica teocrática rigurosa–..., no es la situación actual, 
pero veníamos de aquello. Lo digo porque hay que insistir mucho: como siempre 
que se critican las cosas de la Transición, hay que ver siempre de dónde veníamos 
para valorar lo que se hizo, aunque ahora nos parezca insuficiente. Venimos de 
aquello. Y, entonces, aquella atenuación de la responsabilidad como disminución 
importante del juicio de reproche penal..., ahondemos ahí, reconozcamos que no es 
que disminuimos el juicio de reproche, es que no hay reproche, no hay criminali-
zación contra un acto humanitario. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro.

Por lo tanto, primero, exención de responsabilidad. En términos jurídico-pena-
les, podríamos hablar de una excusa absolutoria.

En segundo lugar, donde dice «padecimientos»..., el concepto de padecimiento es 
un concepto difuso. ¿Quién define el padecimiento: el paciente o el médico? Todos, 
alguna vez, aunque sea por razón de traumatismos, nos hemos encontrado en una 
situación de necesitar un calmante, y casi siempre el médico, no se sabe por qué, 
dice que no te duele mucho y que con eso ya te basta. Y dices: «A ti no te dolerá, 
pero a mí me duele muchísimo.» Esto es una realidad, al menos es mi experiencia 
personal. Por lo tanto, lo dejo para lo que diré después.

Y, en tercer lugar, tal como está el precepto redactado, adolece de muchísimas 
insuficiencias. Pero la propuesta tiene una última palabrita que parece que no es 
nada, pero que demuestra una especial habilidad legislativa de quien lo haya hecho, 
porque dice: «de acuerdo con la ley». Ah, amigo: aquí viene todo lo demás. Cuan-
do se hace un precepto penal en blanco con remisión a un precepto administrativo 
complementario, la cobertura del precepto penal debe hacerse con arreglo a las exi-
gencias específicas.

Yo recuerdo, si se me permite un minuto más (veus de fons)..., hace muchísimos 
años me correspondió un asunto relacionado con la transfusión de sangre en un im-
portante hospital de Barcelona, y se planteaba el problema de que la legislación de 
Cataluña era muy rigurosa y exigente, pero la española no. Y la defensa de los acu-
sados me argumentaba, en Barcelona –defensa rigurosamente catalanoparlante, por 
decirlo de algún modo–..., me argumentaban que una ley de aquí no podía afectar-
les, porque era contraria a la igualdad de todos ante la ley. Y mi argumentación era 
–y perdonen que hable de una experiencia mía concreta–: la ley penal protege la vo-
luntad legislativa de cada sitio, y entonces el tipo penal en blanco permite proteger 
la voluntad legislativa de Cataluña, pero pasado el Ebro ya no existe esa voluntad 
legislativa. Porque decían: «¿Y cómo es que pasado el Ebro este acto no es punible 
y aquí sí?» Pues, porque aquí somos más cuidadosos y tenemos una ley más cuida-
dosa. Bien, lo digo como ejemplo.

En el momento en que, con nuestra legislación administrativa sanitaria específi-
ca de Cataluña, podamos dar cobertura a un tipo penal como el que está proponién-
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dose, tendremos una tutela suficiente del derecho a disponer de la vida, que, como 
es bien sabido, es distinto al derecho a no sufrir, porque la voluntad de no sufrir es 
cualitativamente distinta de la voluntad de no vivir. Y en eso estamos.

Hay objeciones. Primera: riesgo de un uso abusivo grave de la despenalización. 
Pero, señores diputats, en Alemania se ha planteado el problema, y ellos tenían la 
experiencia de la eutanasia nazi. ¿Y cómo lo han resuelto? Pues, con lo que en dere-
cho penal llamamos «dominio del hecho»: el hecho no es punible si el dominio del 
hecho está en la mano del paciente, que sea su voluntad libremente expresada la que 
domine la situación. Si el dominio del hecho es del paciente, el hecho es impune. 
Y lo han arreglado los alemanes, que tienen los antecedentes de la ley de eutanasia 
nazi, y eso es mucho decir.

Y, por otra parte, el garantismo, al que ha habido una referencia suficiente antes, 
nos permitirá que no haya ni excesos, ni desviaciones, ni entrega en manos de in-
terpretación jurisprudencial susceptible de ser indeseada. Creo que lo he dicho con 
delicadeza. (Rialles.)

Y nada más. Muchas gracias. (Pausa.) Bueno, me había olvidado de lo funda-
mental: tenemos un mandato explícito del Estatut de Catalunya –no indirecto, explí-
cito–, y es tan claro que la famosa sentencia por todos recordada del Constitucional, 
la 31 del 2010, la de laminar el Estatut... ¿Saben sus señorías lo que llegaron a lami-
nar? Pues no lo tocaron: ese mandato del Estatut está en vigor. Tenemos obligación 
de disponer de un artículo que permita una ley en Cataluña que sea viable para que 
el derecho a morir con dignidad, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, 
sea practicable día a día sin riesgos ni para los pacientes, ni para los juzgadores, ni 
para los médicos –que en ocasiones han debido sufrir injustamente una persecución 
por una normativa que ya era vieja al final del siglo xix.

Nada más. Y muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Té la paraula el diputat 
de Ciutadans, el senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Gracias a los tres comparecientes por sus explicaciones. 
Casi da ahora, después de tanta sabiduría, concreción y esto, un poco de reparo, pe-
dir el turno de palabra (l’orador riu), pero me corresponde así.

Había anotado algunas de las cosas que se habían ido comentando. Por ejemplo, 
la señora Terribas hablaba de consenso, evidentemente; la señora Camps hablaba 
de los derechos del paciente y los del médico, en un caso en que pueda haber una 
cierta contradicción, en un momento dado, evidentemente, o de otras distintas po-
siciones políticas que han ido habiendo a lo largo de los años. Y llevamos muchos 
años con estas cuestiones, debatiéndolo, y hasta ahora no ha sido posible..., si bien 
es cierto que también son pocos los países en el mundo donde lo han conseguido. 
¿Por qué no?, también convendría recordarlo, pero..., a mí eso me parece un aspecto 
fundamental.

Y desde luego tienen toda la razón, o al menos nosotros..., yo estaría totalmente 
de acuerdo en que no es una cuestión de cerrazón ideológica de los partidos –creo 
que no sería ese, desde nuestro punto de vista, el planteamiento, quién lo presenta 
y quién no–, como tampoco deberían de plantearse cerrazones dogmáticas de otro 
tipo, de ningún otro tipo, sino que sería buscar lo mejor para las personas en estas 
situaciones.

Aprender de otros países, claro. Porque –y aquí el señor Mena tiene razón–, por 
un lado, tenemos este artículo, pero tiene que ir acompañado de la ley correspon-
diente que se menciona en este punto. Luego le haré alguna pregunta más concreta, 
pero siempre estamos aquí pendientes de qué incluiría esa ley, porque sin esa ley, 
desde luego, no tendría sentido, hacer esta modificación del Código penal, entende-



DSPC-C 460
19 de juny de 2017

Sessió 24 de la CJ  15 

mos nosotros. Deberían de ser dos aspectos complementarios y que deberían ir de 
la mano.

Aquí, por ejemplo, ya ha habido..., la señora Terribas hablaba de un planteamien-
to o de un control ex ante. Otros comparecientes, pues, han hablado de que podrían 
articularse los dos y dejar el ex ante para ciertos casos concretos. Por ejemplo, nos 
planteaba otro compareciente que ese control ex ante fuera para casos en que se 
mencionaba a niños, como una posibilidad inexcusable, mencionaba aquel com-
pareciente; en este caso, pues, también podemos ver esas discrepancias que podría 
haber, simplemente discrepancias en cuanto al tema, sin más, de un poco..., quizá 
los niños, en una primera regulación, podrían quedar aparte de la primera apertura.

En fin, como vemos, son posiciones que no necesariamente son absolutamente 
contrapuestas pero que son difíciles de encajar; al menos parecen..., ya digo, no son 
necesariamente contrapuestas, ni mucho menos, pero tienen sus matices.

Desde luego, estamos hablando de eutanasia o de suicidio asistido: nada que ver 
con cuidados paliativos, ni que sea sedación terminal, ni el derecho del paciente a 
que se le retire un tratamiento, etcétera. Esto son situaciones que están razonable-
mente cubiertas; «razonablemente», diría, porque yo no estaría tan seguro..., por lo 
menos los cuidados paliativos –nos lo comentan los profesionales– tampoco llegan 
a todas partes; en fin, también ahí haría falta... Pero, en fin, es una cuestión paralela, 
como ha dicho usted; es una cuestión paralela, pero que sin duda también requiere 
profundización. Tampoco podemos obviar que se encuentra ahí.

Por eso yo veía, simplemente..., y eso es lo bueno de tener distintos expertos que 
vengan a hablarnos en distintos días: te encuentras con posiciones, pues, que son, 
como digo, no necesariamente contradictorias, pero sí con matices.

Sé que hay facultades de medicina donde se habla de esto. No en todas, es ver-
dad, porque, como muy bien ha dicho, este planteamiento de ayudar en el momento 
de la muerte es un planteamiento médicamente bastante moderno, no es, ni mucho 
menos..., es un planteamiento bastante moderno y todavía en desarrollo, y ahí es-
tará.

Señor Mena, una pregunta que hacía a otros comparecientes y que usted más o 
menos creo que ya me ha contestado, pero..., una pregunta que yo les hacía era si 
el redactado que se propone actualmente, el que propone esta ley para el 143.4, les 
parecía bien tal y como estaba. Usted ha comentado que jurídicamente tendría sus 
matices. Hombre, también le diría que no sé yo si seremos alguna vez capaces de 
hacer alguna ley que no tenga interpretaciones jurisdiccionales; creo que es bastante 
complejo, ¿no? Hacer algo humano y que no tenga interpretaciones me parece bas-
tante complejo.

Pero usted sí que pondría matices desde un punto de vista estrictamente jurídi-
co al redactado actual, sin que por eso..., teniendo en cuenta que usted está a favor 
de esta situación –usted lo ha manifestado–, pero sí que, jurídicamente, comentaba 
que el texto podría ser mejorable. Ha hablado de tres puntos: el tema de la excusa 
absolutoria, que sería un matiz, pero hablaba de insuficiencias en la propuesta. Y no 
me ha quedado claro, y yo quería también aquí..., porque cuando ha hecho usted la 
intervención decía: «Bueno, ¿quién define el padecimiento? El padecimiento, ¿quién 
es el que lo define? «Luego lo explicaré, al final», ha comentado usted. Quizá cuan-
do usted hablaba de esa voluntad de no sufrir se refería a eso, no me ha quedado 
muy claro. Se lo agradecería, si este tema lo pudiera definir un poquito más. Y si 
concretamente nos pudiera hacer aportaciones jurídicas para mejorar esto, pues, po-
dríamos tomar nota, y luego ya veríamos qué se debatiría aquí.

Tema complejo, como digo, que necesitaría mucho consenso por parte, pues, de 
profesionales, pacientes, asociaciones de víctimas... –de «víctimas»..., ya he metido 
la pata, ya he dicho la palabra que no había que decir–, de afectados –disculpas.

Y, bueno, de todos esos riesgos de los que siempre se habla, pues, yo me quedo 
con..., como les decía en otra intervención, hablábamos de que esa legislación fuera 
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inteligente, rigurosa, garantista, etcétera, porque, si no, desde luego, sí metemos la 
pata. Esa parte es básica, y ahí es donde se necesita ponerse de acuerdo primero; 
pero, bueno, está incluida. Como ha dicho usted, afortunadamente está incluida en 
esta propuesta de modificación, que, si no, no tendría ningún sentido.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bona tarda. Agrair, primer, doncs, tant a la Núria Terribas i 
a la Victòria Camps com al José María Mena la seva presència avui aquí, com la de 
qui ens va acompanyar dilluns passat, les persones que ens van acompanyar dilluns 
passat en aquestes compareixences, així com les que vindran després. Ho hem fet 
en dues sessions, «apretades» però interessants i intenses, on les aportacions jo crec 
que són interessants.

Són interessants pel que ara estem parlant, que no és més que un primer pas. Em 
sembla que ho deien tant la Núria com la Victòria, no?, estem parlant d’un primer 
pas, però moltes de les coses que s’estan plantejant, tant l’altre dilluns com avui ma-
teix, obren la porta, diríem, al que ha de ser la regulació posterior. De fet, cada ve-
gada que anem avançant amb aquestes compareixences, i ho fem, bé, en aquest am-
bient de que escoltem molt i treballem tots conjuntament, queda clar que cal obrir ja 
els treballs de la llei, perquè és impossible no regular..., o sigui, despenalitzar sense 
abordar la mateixa regulació. Per tant...

Hem tirat endavant, aquí, a Catalunya, moltes coses: el 2000, amb la llei, jo crec 
que es va fer un pas important en tot el tema de les cures pal·liatives, les sedacions 
terminals... Hem estat valents. I en aplicabilitat ens queden moltes coses –crec que 
abans també es deia–: queda que estiguin vint-i-quatre hores el dia 365 dies l’any..., 
o avui mateix llegíem, no?, la manca de pal·liatius en pediatria, que no m’ho puc ni 
imaginar, perquè deu ser d’una duresa sense límits, però, en canvi, és absolutament 
necessari, no?, i les mancances que hi ha. Per tant, tenim mancances encara.

Tenim, per altra banda, aquest pas següent, que és el de la despenalització, que 
jo crec que José María Mena anava intentant acotar. Es tracta de veure si la proposta 
que hi ha sobre la taula pot tenir millores del que realment es vol fer, no? Es trac-
ta de no parlar mai més de «víctima», però sobretot es tracta de despenalitzar el fet  
i de deixar molt clar que la incitació al suïcidi en els casos penalitzats és penalitza-
da, i, per tant... I jo crec –i cada vegada m’està quedant més clar– que és que ens cal 
obrir ja els treballs de la llei, perquè, entre altres coses, el paper dels professionals..., 
fins i tot això que anem definint, no?, que és aquest..., el principi d’autonomia de la 
mateixa persona: com es manifestarà o com pensem que des de Catalunya podem 
regular una llei on el principi d’autonomia...?, què necessitarem per expressar-lo, 
com expressarem el consentiment; el mateix paper de les famílies; aquest domini 
del dret que tindrà la persona o que ha de tenir la persona, l’interessat; el paper dels 
professionals...

L’altre dia a les compareixences deien –crec que la Núria també hi ha fet refe-
rència–..., la importància de la formació dels professionals en ètica, en bioètica, però 
també en acompanyament a la mort, que forma part, també, d’aquest..., a mi m’ha 
agradat, crec que ha dit «aquest fi», no?, aquest fi nou, també, de la medicina, que 
és tenir cura dels que no tenen curació, i, per tant, també ajudar a morir. Crec que 
aquest és un aspecte que s’haurà de treballar molt amb els professionals, i també 
el seu paper mateix: el del seu metge, el del metge que contrasti i el dels mateixos 
comitès de bioètica dels nostres hospitals, que hi són, i que en un primer planteja-
ment també se n’havien demanat algunes compareixences, que després es van reti-



DSPC-C 460
19 de juny de 2017

Sessió 24 de la CJ  17 

rar, però jo crec que seran necessàries pel que fa a la llei. I, després, també totes les 
mesures de garanties i control.

Jo recullo una de les coses que m’ha semblat molt important. Hi ha molta expe-
riència internacional. Crec que l’informe que el Comitè de Bioètica va fer el 2006 
és vàlid, com ho són –i suposo que en podrem ampliar moltes coses– les recoma-
nacions que fa sobre la Llei de disposició de la pròpia vida, també –la part final, on 
hi han unes recomanacions d’uns deu punt sobre la llei, sobre el que hauria de ser 
la llei del futur. I, per tant, jo crec que ens estem emplaçant més a tenir més feina 
que no a resoldre el punt que tenim avui sobre la taula, que és el primer pas, o el 
segon –una vegada hem fet la llei del 2000–, doncs, que d’alguna manera estigui 
sobre la taula.

A mi em queda poc per dir. Preguntar-li al José María Mena si realment el redac-
tat que es presenta és el que creiem més adient –crec que val la pena, ja que avui dis-
posem també d’un jurista–, així com mirar si les recomanacions sobre el que seria la 
Llei de la pròpia vida que es va escriure el 2006, doncs..., per mi sí, però si continuen 
tenint vigència per les persones que hi van participar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula la diputada de Catalunya Sí que es Pot, 
Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies. Bona tarda. Jo els agraeixo molt les seves explicacions, la manera 
que han tingut, a més a més, tan concisa i tan sàvia d’explicar-ho. I, a més a més de 
fer-los alguna pregunta al final, en tot cas, només voldria fer alguna pregunta addi-
cional més personalitzada.

Per exemple, quan ha començat la senyora Terribas parlant de que potser hi hau-
rien dues mil persones que ho demanarien, i després ha seguit la senyora Camps, 
que ha dit: «Bé, és cada vegada més gent la que, d’alguna manera, està d’acord en 
l’eutanàsia.» Clar, jo penso que estem caient o podríem caure en allò que hauríem 
precisament d’evitar, que és entrar en aquestes lleis de l’economia, de l’oferta i la 
demanda. És a dir, no interessa o no importa o no té cap valor significatiu, per al 
que estem fent, si són dues mil, mil o cinc-centes o una persona; és a dir, del que 
es tracta, d’alguna manera, és de que, com a societat, creixem, anem fent front als 
reptes que tenim i sapiguem humanitzar la vida i la mort, i sapiguem dignificar-les, 
també, en política.

I, clar, si estem fent les coses ben fetes i treballem bé, segur que hi haurà mol-
ta gent que entendrà la necessitat de que es legisli en l’eutanàsia i el suïcidi assis-
tit. I penso que el cent per cent –el cent per cent– de la població el que voldrà tenir 
és una bona mort, que és, en definitiva, el que significa «eutanàsia», que pot voler 
dir que hi hagi acte mèdic o no. O sigui, per a algunes persones la bona mort pot 
significar morir com calgui, vull dir, fins i tot sense ni tan sols pal·liatius. Per què? 
Doncs, perquè té aquesta concepció de la vida. Però per a altra gent, no. I aquesta 
societat ha de ser suficientment madura com per saber treure els obstacles que, com 
a societat, ens permeten millorar aquestes polítiques de dignitat en tots i cada un 
dels moments de la vida.

I, clar, a mi em sembla que per a això dilluns passat es van fer unes afirmacions 
que em semblen cabdals: és a dir, considerar l’ajuda al suïcidi o la pràctica de l’euta-
nàsia com un acte mèdic més, i no pas com un metge de Tarragona, que ja ha sortit 
mencionat abans i que tots sabem a qui ens estem referint, que en el seu llibre, en 
el llibre que explica la seva experiència, diu, per aquest moment: «Entendió, sin de-
círmelo con palabras, que ya habíamos hecho todo, todo lo médicamente posible y 
lo humanamente posible» –també les cures pal·liatives; acabava de subministrar les 
cures pal·liatives. I llavors diu..., aquest metge se’n va anar a dormir, el van cridar, 
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i, llavors, quan el tornen a cridar, pel dolor de la mare i la filla, diu: «El consenti-
miento tácito...» Després d’intentar-ho tot..., «hi havia el consentiment tàcit de que 
el jo havia lluitat com a metge també ho faria com a persona, i els dos ho sabíem.»

I jo em pregunto: i per què ho ha de fer com a persona? Per què no ho ha de fer 
com a metge? És a dir, si té algun sentit que estiguem legislant el que estem legis-
lant, aquesta persona ho hauria de fer com a metge, al marge de la seva qualitat 
personal i de l’amor que explica que hi havia en el moment que ell ajudava a morir, 
com a metge.

Perquè el senyor Mena diu: «Bé, nosaltres hem aconseguit rebaixar, amb el 
143.4» –«relajar» ha dit, exactament, no?– «de manera qualitativa les penes». 
Doncs, escolti, estan espatllant la vida, amb aquest relajo; potser encara seria pitjor, 
sense relajar. Però, tot i el relaxament..., els asseguro que tant per a la gent que es 
comporta com a persona sent personal mèdic en aquests moments –el doctor Mon-
tes, el doctor Hourmann, etcètera– com per als familiars que se senten amenaçats 
i perseguits i amb por, aquest relaxament costa caríssim i pot espatllar la vida, i, si 
no, que ho preguntin al Marcos i a la Yolanda, no?

Per això jo deia l’altre dia que, aquí, si no ho consideràvem un acte mèdic, hi 
havia una fallada de fons legislativa –legislativa. És a dir, si no ho regulàvem d’una 
manera diferent, el que fèiem era, arribat a un cert punt en què més o menys les lleis 
de la sanitat..., doncs, els parlamentaris acompanyàvem, intentàvem millorar la vida 
del personal sanitari i la vida de les persones malaltes, etcètera, però arribava un 
moment en què, per aquesta fallada, condemnàvem una o altra part: o condemnà-
vem el personal mèdic a que desafiessin la seva deontologia professional i els con-
demnàvem, també, si eren enganxats, o si tenien l’honestedat de dir-ho, a una mala 
vida, a una vida de fugida, o bé condemnàvem la persona, si encara tenia forces, 
amb els seus amics i els seus familiars, a fer front a un suïcidi en les pitjors condi-
cions.

I d’això tots en tenim experiència. Tots sabem –sobretot els que som una mica 
grans–..., tots hem tingut amics i amigues que s’han suïcidat en les pitjors de les 
condicions, justament perquè no s’ha considerat aquesta atenció a l’eutanàsia o al 
suïcidi assistit com un acte mèdic, i s’ha deixat massa a la bona voluntat de les per-
sones. Jo els demanaria que ens ajudessin a millorar i a salvar aquesta fallada, que 
jo veig molt clara, i que donessin idees al respecte.

I, amb relació a aquest codi penal que s’ha d’anar modificant, que m’ha fet grà-
cia quan –jo això no ho recordava–... El senyor Mena ha dit: «És que és del 1840 i 
escaig.» I jo he pensat: «El 1840 i escaig a Barcelona encara hi havia les muralles.» 
Bé, doncs, derruïm les muralles. Abajo las murallas, senyor Mena.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada del Partit Popular, la senyora Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, també agrair les diferents intervencions per part de la se-
nyora Terribas, la senyora Camps i el senyor Mena. Els he escoltat atentament, i jo 
seré l’ovella negra d’aquesta comissió, no?, la nota discordant. Vostès ja saben que 
el Partit Popular, doncs, vam presentar una esmena a la totalitat a aquesta proposta. 
I, per tant, jo respecto tot el que vostès han dit, només faltaria, però crec que des del 
Partit Popular veiem les coses d’una altra manera, i, per tant, també jo demanaria el 
mateix respecte, no? Crec que cadascú, bé, té aquesta possibilitat de veure les coses 
diferents, i que el respecte ha de ser mutu.

Jo faré algunes reflexions i també vull plantejar-los alguna pregunta que m’agra-
daria que em contestessin. Vostès han fet referència a que els qui estem en contra 
de l’eutanàsia, no?, tal qual..., és per una qüestió ideològica; una qüestió ideològica, 
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una qüestió dels creients. Jo li puc dir que en el meu grup parlamentari, ja no sols 
aquí a Catalunya, sinó a la resta de l’Estat, hi ha molta gent que no és creient i està 
en contra de l’eutanàsia, de l’eutanàsia i del suïcidi assistit. Per tant, no sé en què es 
basen, quan diuen això, no?

Perquè, a veure, jo també podria dir el mateix del que vostès han fet aquí, no? 
Han exposat –des del meu punt de vista, també, per què no?– una qüestió amb un 
cert biaix ideològic. Vostès han fet referència a Podemos, a la senyora Carmena. Per 
tant, jo també els podria dir –per què no?–: «El plantejament que vostès fan té un 
biaix ideològic.» Que la seva manera d’exposar i d’argumentar és vàlida? Potser sí, 
però no té per què ser la millor, de la mateixa manera que no té per què ser la mi-
llor la meva.

I, entrant en matèria, la senyora Terribas parlava de que el principi de la bioèti-
ca és el respecte a l’autonomia de la persona. Bé, jo crec que, encara que sigui un 
principi fonamental de l’individu, això no significa que sigui l’únic criteri a l’hora de 
legislar. Jo crec que, quan es legisla, s’han de tindre en compte altres béns comuns, 
com són la protecció a la vida, precisament, o la confiança en el sistema sanitari, per 
exemple. Segons el principi d’autonomia, de la voluntat, una persona, doncs, hauria 
de poder disposar dels diners que volgués –i això no és així, perquè ha de pagar im-
postos, evidentment–, o podria triar el centre escolar o el centre mèdic que volgués 
–i tampoc passa. Per tant, l’autonomia de la voluntat evidentment és fonamental, 
però no és l’únic valor que s’ha de tindre en compte a l’hora de legislar.

En segon lloc, vostè parlava també de que hi ha una dicotomia entre el que són 
cures pal·liatives i ajut a morir, no? Entenc que el fet de no poder aguantar el dolor, 
de no poder aguantar el patiment, no és l’únic justificant per ajudar a morir, no? Per-
què si vostè diu que hi ha una dicotomia entre una cosa i altra, no... (Veus de fons.) 
D’acord. Llavors, si partim d’aquesta base, entrem en el que deia la senyora Camps, 
entrem en aquest pendent relliscós, no?, doncs, que per exemple a Bèlgica permet 
l’eutanàsia i ja inclou a menors, o que per exemple a Holanda ja permetin l’eutanàsia 
a les persones grans que consideren que ja han completat el seu cicle de vida, encara 
que no estiguin en una situació de malaltia greu.

Per tant, la meva pregunta..., si això és el que vostès pensen, m’agradaria que em 
responguessin al següent: quina diferència hi ha entre el suïcidi i l’homicidi i l’euta-
nàsia o suïcidi assistit? Quina diferència hi ha?

Altres qüestions: morir amb dignitat. Jo crec que tots volem morir amb dignitat. 
Tots. El que passa, que cadascú aquests conceptes els entén, doncs, de manera dife-
rent, no? Per mi els metges estan cridats a salvar vides, la medicina ha d’estar al ser-
vei de la vida. Això és el que sempre m’han ensenyat, i crec que és el... Vostès diuen 
que han de formar més els metges i que han d’informar-los més. Bé, jo crec que ha 
de ser per salvar vides, no per acabar amb les vides de les persones. És a dir, no en-
tenc la mort com una prestació sanitària, des d’aquest punt de vista. I sí que és cert 
que, per mi, morir amb dignitat suposa acompanyar aquella persona com cal, no?, 
amb la dignitat que es mereix, amb la intimitat que es mereix i amb les cures pal·li-
atives que calguin. I estem en ple segle xxi i crec que..., clar que hi ha dolor i que 
hi ha patiment, però segurament no és el mateix que hi havia fa cinquanta anys, no?

Nosaltres estàvem perquè el Govern, el Govern de la Generalitat, doncs, posés en 
marxa, creés un observatori de la mort, ho vam aprovar en una moció. Perquè hem 
de saber per què la gent vol morir, hem de saber quanta gent mor sola a Catalunya, 
quanta gent mor en habitacions massificades en hospitals, quantes persones moren 
lligades, quanta gent ha pogut fer documents de voluntats anticipades... I, de tots 
aquests compromisos, què ha fet el Govern? De moment, no ha fet res, i per nosal-
tres és important.

Vam aprovar també, no?, entre tots, potenciar el document de voluntats anticipa-
des, donar-lo a conèixer a través de mitjans eficaços, tant entre la comunitat mèdica 
com entre la ciutadania. Jo penso que aquest és el camí, no? Pensem que aquest és 
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el camí: la mort no és només una fatalitat natural, una cosa que ens cau o ens passa; 
la mort és part de la vida personal, i, com a tal, hem de poder humanitzar-la, orien-
tar-la i conduir-la.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada de la CUP - Crida Constituent, se-
nyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Primer de tot, gràcies al senyor José María Mena, a la Victòria Camps i a la Nú-
ria Terribas. Gràcies perquè sou sàvies i savi, perquè ens ajudeu i perquè ens haureu 
de continuar ajudant. Això tot just comença –tot just comença–, no?

I a mi em sap molt de greu quan... El que no podem és fer trampes, i el que no 
podem és barrejar discursos, i el que no podem és barrejar conceptes. Aquí no hem 
vingut a discutir que necessitem una millora sanitària, aquí no hem vingut a dir 
que necessitem més llits hospitalaris, aquí no hem vingut a discutir si els nostres 
professionals han de tenir unes ràtios... No hem vingut a discutir això. Aquí hem 
vingut a discutir o a parlar d’una cosa tan senzilla, per mi –que soc dona, a més a 
més–, com el dret a decidir. Ja està: el dret a decidir. I de la mateixa manera que 
volem decidir la maternitat, i de la mateixa manera que volem decidir amb qui vo-
lem compartir la vida i de la mateixa manera que volem dir amb qui volem i no 
volem compartir el país, doncs, volem decidir fins a on volem viure. I això és així 
de senzill i de natural, no?

Perquè el personal sanitari no hi és per mantenir-nos la vida; en tot cas, hi és per 
fer una prestació humanitària i que visquem el millor que puguem, i que visquem 
amb el menor dolor possible, però no per salvar-nos la vida per sobre de qualsevol 
preu ni qualsevol qüestió. Jo penso que, de la mateixa manera que nosaltres tenim 
dret a decidir quan volem donar vida, hauríem de tenir dret també a decidir quan 
volem deixar de respirar. I podríem entrar a discutir molt quin és el concepte «vida» 
i quin no és el concepte «vida», però per sobre de tot el que estem discutint és el dret 
a decidir sobre la teva persona, i, per tant, sobre les teves facultats.

Dit això, faig meves les preguntes i les observacions que han fet les companyes 
anteriors –no la del PP, en aquest cas concret–, però hi han dues coses que m’han..., 
una me ha sorprendido no sé si gratamente, señor Mena. (Veus de fons). En català, 
doncs. M’ha sorprès no sé si gratament, perquè quan vostè ha dit que el Tribunal 
Constitucional va deixar sense culpabilització aquella pobra família perquè triava 
el dret a la llibertat de religió per sobre del de disposar sobre la pròpia vida, caram, 
aquí potser hi trobarem un camí: si prima la llibertat de religió, potser n’haurem de 
fer una religió, d’algunes coses –perquè no siguin punibles pel Tribunal Constitu-
cional, eh?– que avui no tenen títol de religió.

Però n’hi ha hagut una altra que m’ha inquietat una mica, i que em sembla..., no 
sé si vostè ho ha dit, senyora Terribas, però sí que ho han dit la senyora Camps i el 
senyor Mena. Em preocupa... Perquè, clar, ho volem tot, la CUP, ja ho sap, no? (Ria-
lles.) Què vol dir...? Què ens està dient quan ens diu: «No deseemos la luna»? Defí-
name «luna». No desitgem la lluna. I què ens està dient la senyora Camps quan ens 
diu: «No vulguem ser més que els europeus»? (Veus de fons). Bé, però ha vingut a dir: 
«No vulguem ser...» Per què? Perquè ens està dient ja que hem de partir d’uns certs 
límits, i a mi m’agradaria més pensar que no tenim límits, que en tot cas devem tenir 
possibilitats, no?

Però sí que m’agradaria..., el senyor Mena, que em defineixi «la luna» (rialles), 
i la senyora Camps, si és possible, que em raoni on tenim els perills –si és que són 
perills– de voler ser més que altres experiències que existeixen.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula, finalment, la diputada del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, la senyora Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a les tres persones 
que són aquí aquesta tarda per parlar d’aquesta qüestió, que ve de lluny, i que hi hem 
fet un camí –ja ho ha dit la senyora Victòria Camps– potser a poc a poc, però que al 
final ens ha portat avui a una realitat, jo crec, social que és favorable a la despena-
lització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, i que, per tant, ens posa en l’obligació aquí, 
al Parlament, doncs, d’afrontar aquesta despenalització.

No sé si n’haurem de fer religió o no, però, en tot cas, n’haurem de fer llei. 
I aquesta és una proposició de llei que ja tenim, i potser s’ha discutit una mica què 
anava primer, si instar la despenalització o fer aquesta llei que reguli. En el fons, 
aquest article que nosaltres proposem, que crec que és bastant concret, ja ho em-
marca dins una llei establerta, i ens obre la possibilitat –també ho ha dit el senyor 
Mena– de poder-nos dotar d’una llei aquí, donat que tenim les competències en sa-
nitat i que, segons han dit diferents compareixents..., diuen que aquesta llei..., que 
llavors sí que serà reguladora de la pràctica, sí que s’hauria d’emmarcar estrictament 
en l’àmbit de salut. Que això no vol dir que no tingui en compte coses d’altres àm-
bits, però que s’hauria d’emmarcar en l’àmbit de salut.

Per tant, jo veig que hi ha un consens majoritari –aquí ho hem vist, aquesta tar-
da– per la despenalització, i el repte el tindrem en aquesta futura llei, en com hi trac-
tem aquests riscos, aquests perills –diguem-ne com vulguem–, en com hi concretem 
els supòsits i en com hi establim aquest garantisme.

Jo també soc partidària d’intentar concretar al màxim què vol dir cada terme, 
que quan parlem de patiment... La senyora Terribas diu: «El patiment és a criteri 
subjectiu de l’individu.» I ell diu: «Paraula perillosa, “patiment”» no?, perquè, clar, 
queda molt a l’aire. Bé, és que les coses subjectives sempre seran diferents segons 
l’individu que s’ho miri. I el patiment –i em sembla que ho ha dit la senyora Àngels 
Martínez, també– serà propi, el patirà cada persona com pugui, perquè no és com 
vulgui, sinó com pugui.

Interessant, eh?, el que ens ha dit, també, del seu vot particular, senyora Terri-
bas –bé, no sé si n’ha dit «vot particular» o com n’ha dit–, de més aviat el control 
de les mesures ex ante, a diferència del que establia per consens l’informe. Jo crec 
que, quan ens plantegem el repte de la regulació, ho haurem de tractar tot. Potser 
sí que hi haurà alguns supòsits que permetran fer un control ex ante gens «farra-
gós», però alguns supòsits realment seran molt més complicats, sobretot aquells 
en què potser no hi ha la voluntat anticipada explícita de la persona però en què la 
situació també requereix poder prendre una decisió que potser no podrà prendre ni 
la mateixa persona ni hi serà de forma reiterada, i en aquest supòsit també jo crec 
que hi haurem d’entrar.

No sé si serem massa ambiciosos o no, però jo crec que, quan tractem la llei, hi 
haurem d’entrar. Perquè si d’aquest 2 per cent de la gent ens en deixem un 1 i mig a 
l’aire només perquè són casuístiques complicades, doncs, farem un flac favor de re-
gulació i també deixarem un marge massa ampli, que..., el que deia el senyor Mena, 
que garantisme també vol dir no deixar-ho tant a interpretació o a jurisprudència, 
intentar deixar-ho al mínim sempre. Suposo que no podrem fer una llei perfecta 
–que em sembla que també ho ha destacat el diputat de Ciutadans–, però com a mí-
nim ho intentarem.

Ens van dir l’altre dia, senyora Terribas i senyora Victòria Camps, que Holanda 
havia fet un control parlamentari respecte a la seva regulació. A veure si ens podrien 
dir si vostès també ho consideren imprescindible o, com a mínim, interessant.
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I l’altre dia vaig quedar molt sobtada també amb una cosa que ens va dir la re-
presentant del comitè deontològic del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona. Ens va dir que tenim socialment una connotació molt positiva d’aque-
lla gent que lluita fins al final i s’aferra a la vida lluitant i patint molt, i tenim una 
connotació no positiva, o molt negativa, d’aquella gent que, de la mateixa manera, 
pot decidir una altra cosa, que és que no vol arribar a lluitar fins al final d’aquesta 
manera. Jo crec que tot passa pel respecte a les decisions de les persones. Clar que 
hi haurem de posar garanties, algun marc... Jo també soc molt oberta a veure les 
possibilitats, més que els límits, però és veritat que, si tenim experiències de regu-
lació en altres països..., doncs, també ens n’aprofitem per veure què funciona i què 
no funciona.

No sé si m’estic deixant alguna cosa important que tenia anotada, diria que no. 
Bé, en tot cas, crec que hi ha força consens en aquesta proposició que estem deba-
tent avui, i els tornarem a necessitar, segur, quan entrem en els treballs, que aquests 
sí que seran molt més profunds, d’una llei de regulació a Catalunya sobre la pràctica 
de l’eutanàsia i el suïcidi assistit.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Tenen ara cinc minuts, cadascun dels compareixents, 
per respondre al que han estat els dubtes o les inquietuds dels diputats del grups par-
lamentaris. (Veus de fons.) Pel mateix ordre, sí, sí; cap problema. Gràcies.

Núria Terribas i Sala

Bé, moltes gràcies per totes les aportacions, jo crec que totes enriquidores. Això 
es tracta d’un enriquiment mutu, d’intercanvi; per tant, ningú ve de mestre, sinó al 
contrari: vosaltres teniu molt també a ensenyar-nos a nosaltres. Jo crec que la ma-
joria de les aportacions que heu fet són en el sentit, diguem-ne..., en sintonia amb el 
que nosaltres hem exposat, que és, per tant, donar suport en aquest primer pas sobre 
la redacció de la proposta.

Preguntàveu..., el senyor Mena és un jurista molt més expert que jo, però jo, amb 
la meva modesta formació en lleis, també us he de dir que jo me l’he llegit, i, tenint 
en compte el redactat actual del 143.4, crec que aquest 143.4 alternatiu que es pro-
posa, diguem-ne, és una bona alternativa per deixar llavors la derivada a la llei de 
desenvolupament que s’hagi de dur a terme. Perquè jo crec que sí que és llarg –deia 
la Victòria: «És una mica llarg»–, però és necessària, la precisió d’aquesta llargària. 
Per tant, és una llargada que és imprescindible per saber acotar de quina casuísti-
ca estem parlant, a què es referiria a aquest 143.4, i la derivada al desenvolupament 
legislatiu.

I aquí és on hi ha la feina important a fer. Coincideixo amb tots vosaltres que 
aquí és on realment...: a l’hora de desenvolupar com hauria de ser aquesta llei, amb 
quins continguts, quins límits hauria d’establir, amb quina casuística, amb quins 
condicionants, tema de situació del pacient amb mort propera o no mort propera, 
edat... Jo no sé com defineix la lluna el senyor Mena –ara ens ho dirà–, però jo crec 
que no hem de ser porucs i que tampoc ens hem de deixar portar per un mimetisme 
d’altres marcs reguladors d’altres països, perquè aquest país nostre és un altre i la 
cultura és una altra. I les cultures d’Holanda i de Bèlgica no són la nostra. I, per tant, 
jo crec que hem de fer una llei que s’adapti al nostre context, no?

I, per tant, el tema dels menors jo crec que és un tema que l’hem d’abordar –que 
l’hem d’abordar–, i sense por. L’important és que marquem les garanties, les con-
dicions i els requeriments de com fer-ho. Però l’hem d’abordar, perquè tenim molta 
casuística de nanos amb un nivell de maduresa per la mateixa malaltia, amb anys 
d’evolució, que els porta a tenir clares unes coses que no les podem menystenir pel 
fet de que no tenen divuit anys. I jo crec que aquesta realitat... Perquè Catalunya, a 
més, ha sigut pionera, amb la Llei de drets del pacient, a reconèixer la figura del me-
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nor madur, i no pot ser menys en aquest marc, en el marc del dret a determinar com 
volem acabar aquest final de vida.

I, evidentment, amb tota la cura de la implicació de l’entorn familiar, social, 
d’aquest menor, però no podem deixar de banda els menors només perquè pensem 
que això ha de quedar per a un segon moment, perquè els segons moments després 
costen molt de trobar. En la legislació, els segons moments costen molt de trobar. 
Per tant, quan fem el pas de dir: «Ara anem a regular-ho», regulem tot allò que cre-
guem que respon a una necessitat que figuri en el text normatiu. Jo faria aquesta 
recomanació sense massa complexos, perquè, en definitiva, es tracta de regular-ho 
bé i amb garanties, no? I, si ho fem així, jo crec que no hem de tenir por d’entrar en 
terrenys que potser algun altre país no s’hi ha atrevit, o, si ho han fet, després han 
estat criticats.

Pel que fa al que ens deia la senyora Xandri, com a dissident –deia ella– del sen-
tir majoritari, jo el que li preguntaria a la gent del Partit Popular... Jo no soc dels que 
diuen que sigui un tema d’ideologia religiosa, la posició del Partit Popular, perquè no 
ho crec, perquè crec que dins del Partit Popular hi ha transversalment de tot, com a 
tots els partits polítics, eh? Ara, la meva pregunta és: de què tenen por? De què te-
nen por, al regular l’eutanàsia? Aquesta seria la pregunta que els faria. I la segona 
pregunta que els faria és: vostès creuen realment que l’Estat pot imposar a la gent, 
als seus ciutadans, viure en contra de la seva voluntat, quan aquesta vida és en unes 
determinades condicions i aquella persona no les vol viure així? L’Estat pot imposar 
l’obligació a viure?

Perquè no castiguem el suïcidi, en aquest país. En el suïcidi del qui aconsegueix 
suïcidar-se, malauradament, ja no hi ha qui castigar, però aquell que ho intenta i no 
ho aconsegueix tampoc el castiguem, perquè entenem que hi ha un dret a disposar 
de la pròpia vida, com deia el senyor Mena –si no, castigaríem el suïcidi o l’intent de 
suïcidi. Per tant, és contradictori, que castiguem conductes de terceres persones que 
ajuden aquell que diu: «Ja en tinc prou i vull plegar, però necessito que m’ajudis», 
no? Llavors, la pregunta és: pot l’Estat dir: «Doncs, no, tu has de viure, vulguis o no, 
en aquestes condicions. Ja et donarem pal·liatius i no sé què, però has de viure fins 
que se t’acabin els dies»?

Jo crec que l’Estat no pot imposar als seus ciutadans una obligació a viure con-
tra la voluntat de l’individu. És el meu punt de vista, i m’agradaria que algun dia al 
Partit Popular poguessin fer un debat interessant sobre això, no?

I, per altra banda, vostè deia: «No tot ho basem en l’autonomia, perquè, de la ma-
teixa manera que considerem que no podem triar quan ens volem morir, tampoc po-
dem triar si volem un metge o un altre.» Home, jo crec que és barrejar en el mateix 
cistell coses que no tenen a res a veure. Quan jo em refereixo a l’autonomia d’una 
decisió tan fonamental com és decidir si vull seguir vivint en unes condicions o no, 
no ho puc posar en el paral·lel de si puc triar especialista. No ho puc posar en aquest 
paral·lel, perquè estem parlant de dimensions que no tenen res a veure.

I és una dimensió tan íntima, personal i privada, que crec que l’Estat no és ningú 
per interferir-hi. L’Estat ha de donar garanties de que es faci bé, sense abusos i sen-
se riscos, però no pot dir: «Fins aquí et deixo decidir i a partir d’aquí ja no.» Jo crec 
que això no és acceptable en un estat democràtic i que diu que es basa en uns drets 
i llibertats fonamentals, no?, entenc jo.

I, respecte a les preguntes que vostè feia, jo no he fet dicotomia entre cures pal·lia-
tives i eutanàsia; he dit que alguns la fan. Diuen: «No, és que si hi ha cures pal·liati-
ves per a tothom, al cent per cent, i amb bona qualitat, no hi haurà demandes d’eu-
tanàsia.» Jo crec que aquesta disjuntiva no existeix, no es pot fer, perquè no és real. 
Això és el que jo deia. No sé si s’ha entès bé, no?

I, per últim, el tema de salvar vides. Evidentment que eduquem els metges i els 
professionals de la salut per guarir la malaltia quan podem i tenim els mitjans per 
fer-ho, però evidentment..., què passa? Que, quan ja no podem guarir, els abando-
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nem, els pacients? Oi que no? Oi que els diem als professionals que han de cuidar, 
consolar, acompanyar? Doncs, també en aquest tram final, quan la demanda de la 
persona i el domini del fet, que deia el senyor Mena... Quan el domini del fet el té el 
pacient i diu: «Ja en tinc prou, ajuda’m a acabar», també en aquest tram final jo crec 
que el professional ha d’estar al costat del pacient. No pot dir: «No, aquí ja claudico, 
això ja no és meu. Per tant, espavila’t. Per tant, busca un suïcidi com puguis», no? Jo 
crec que no, que ha de ser, com deia també l’Àngels, un acte mèdic, a part de perso-
nal; ha de ser un acte mèdic.

I res més. Agrair-vos l’atenció i posar-nos a disposició per si us podem ajudar en 
aquesta segona fase, més difícil i complexa, que començarà –esperem que comen-
ci, eh?

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Camps.

Victòria Camps Cervera

Gràcies. (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la in-
tervenció de l’oradora.) ...totes ens ajuden a trobar més arguments, no? Perquè les 
coses de vegades es diuen i no s’acaben de dir bé, i s’han de dir millor, i, per tant, 
totes les rectificacions són bones.

A veure, primer, sobre la lluna i els límits i... La lluna és una metàfora, eh?, i de 
moment no hi arribem, a la lluna, com voldríem, i, per tant, està sempre més lluny. 
Però, a veure, de totes maneres, a mi... Jo he après molt dels pensadors grecs, m’han 
ajudat molt a argumentar i a trobar un discurs adequat per explicar què és això de 
l’ètica, no?, i com ens hem d’enfrontar a conflictes que són difícils de resoldre. I això 
també fa referència al que ha dit la diputada de Catalunya Sí que es Pot respecte 
al tema de... M’ha semblat entendre, no?, que deia: «Potser no és el moment, hem 
d’anar a poc a poc, no és el moment oportú, hem d’anar pas per pas...», que feia una 
mica de crítica també en aquest sentit, no?

Hi ha un concepte dels grecs que, segons ells, és el que ha de tenir el bon polític, 
que és el sentit del kairós, no?, que és el moment oportú, eh? El bon polític és el que 
sap prendre la decisió justa en el moment just. I això..., no hi han fórmules per saber 
quan és el moment just i quina és la decisió justa, sinó que depèn tot també d’una 
altra idea, que és una virtut per als grecs, que és la prudència, eh? Ja sé que la pru-
dència i la CUP (rialles)... La prudència deu repugnar la CUP, no? (remor de veus i 
rialles), però... No, ho dic –ho dic– perquè «prudència» és una mala traducció; és la 
traducció de frónesis, no?, que significa «saviesa pràctica», eh? Abans la Núria deia: 
«No hem de ser porucs», i és veritat: no hem de ser ni covards ni temeraris, eh? Hem 
de trobar el terme mitjà, que això és la frónesis; això és saber..., és ser virtuosos, és 
trobar el terme mitjà, no? 

Aleshores, a mi em sembla que en aquests temes que realment han d’arribar a 
trobar un consens social, perquè, si no, la llei no s’acaba aplicant i no s’acaba apli-
cant bé. Perquè una cosa és fer la llei, eh?, o una cosa, fins i tot, és despenalitzar, i 
l’altra és aplicar-la correctament, no? Aquí estem parlant no només d’una professió, 
que és la professió sanitària, que ha d’estar molt d’acord en el fet que això és bo i en 
tenir-ho en compte, perquè, si no, no ho voldrà fer, i no ha sortit aquí, per exemple, 
el tema..., bé, em sembla que el diputat de Ciutadans no ha dit l’expressió, però al·lu-
dia una mica a l’objecció de consciència. No ha sortit, però podria haver sortit, no? 
En el tema de l’avortament ha sortit molt. L’avortament el tenim despenalitzat; però, 
tenint-lo despenalitzat, no se’n fa una bona pràctica, dintre de la sanitat pública, eh? 
I això sabem que és així, no?

Per tant, si no hi ha el consens social, si no hi ha el reconeixement social d’aque-
lla llei, la llei sola no canvia els costums de les persones. I per això és molt impor-
tant anar adquirint aquesta saviesa pràctica, no?, que fa que, quan es pren una de-
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cisió, aquella decisió sigui bastant madura. Perquè, si no, si no és madura, és una 
decisió que no prospera o que prospera malament, i, per tant, no funciona, eh?

Jo crec que... Potser no és tan difícil, no?, anar pas a pas. Quan se’ns deia això de 
que les cures pal·liatives seran suficients i que si hi ha bones cures pal·liatives, que és 
un dels arguments de la diputada del Partit Popular, i que és un argument no només 
del Partit Popular, sinó que hi ha molta gent que ho pensa, no?, que diu: «Si hi ha bo-
nes cures pal·liatives, no caldrà l’eutanàsia», «Si la gent no ha de morir sola, no cal-
drà l’eutanàsia»... No és del tot veritat, no?, perquè, a veure, jo crec que el problema 
de l’ajuda al suïcidi avui és per a les persones que no estan en fases terminals, sinó 
que encara els queda..., malalties degeneratives, per exemple, no?, i, aleshores, aquí 
no hi han cures pal·liatives que valguin, eh? I aquí hi ha companyia, però la compa-
nyia de vegades no és suficient, perquè el patiment és sobretot el patiment que..., el 
que es fa patir als altres: no el que pateix la persona, sinó el que fa patir als altres, 
perquè és una persona absolutament dependent.

Aleshores, tot això jo crec que necessita temps, no? Necessita temps d’anar-se 
imposant a la societat d’una manera que de vegades és com una pluja fina, no? La 
societat no se n’acaba d’adonar, però arriba un moment que és conscient de que hi 
havia coses que abans no es feien i que s’han començat a fer i que s’han fet bé. I en 
el que abans era l’eutanàsia passiva ha passat això: és a dir, no ha calgut fer cap salt 
mortal, sinó que hem anat canviant, a la societat, i hem anat fent que s’acceptés una 
cosa que fins i tot des de la professió sanitària ha estat difícil, eh? Jo he conegut, per 
exemple, metges que ells mateixos no han volgut aplicar la morfina, per exemple, 
sinó que la donaven –no sé si encara ho fan– a la família perquè l’apliqués la famí-
lia. I d’això no en fa tants anys, eh?, i d’això en fa poquets anys.

Aleshores, tots aquests canvis jo crec que sí que necessiten un temps, i això des 
del punt de vista polític és difícil d’acceptar, perquè la política té un termini curt, 
eh? És a dir, és el gran problema, no?, en la política: que el curt termini se’ns empor-
ta per davant, i els objectius a llarg termini sembla que es deixen de banda perquè 
no serveixen per guanyar eleccions, no serveixen per a aquestes fites que són a curt 
termini. I en aquest tema hem de pensar en el llarg termini, i hem de pensar, sobre-
tot, en el bé de les persones.

Molt important, el tema del control parlamentari. O sigui, jo ara no ho sé, si 
la llei holandesa inclou un control parlamentari, però a mi sí que em sembla que 
l’avaluació posterior de qualsevol decisió legislativa és molt important, eh?, la faci 
el Parlament o la faci qui la faci. I és un tema en el qual som molt deficitaris, nos-
altres: no només en els controls que la llei estableix, sinó en els controls que han de 
ratificar si les lleis s’estan complint o no s’estan complint, si s’estan complint bé o 
no s’estan complint bé. I jo crec que això, en aquests casos sobretot, ha de ser fo-
namental.

Que no hem, potser, de fer un seguiment tan estricte de lleis que no són les nos-
tres perquè cada país és diferent i cada experiència és diferent? Això és veritat, però 
sí que l’experiència dels altres ens pot ajudar, i els errors dels altres ens poden ajudar 
a no cometre els mateixos errors, eh?

I després, finalment –i sento que la diputada del Partit Popular sigui una inter-
locutora única, no?–..., a veure, és veritat que jo he posat l’ortodòxia religiosa –he 
dit jo que no és..., he fet la distinció: no tots els creients són creients dogmàtics or-
todoxos– com una de les raons, eh?, que s’oposen tant a l’eutanàsia i a l’avortament 
com a tot allò que sembla que és una disposició per part del subjecte de la seva vida 
o del seu propi cos, però no és l’única raó, no l’he posat com l’única raó. Que és 
un biaix ideològic? Tots tenim un biaix ideològic. Tots, eh?, jo també, i el reconec. 
I, per tant, jo crec que aquest no és un argument ni en contra ni a favor de res; tots 
portem la nostra motxilla ideològica i parlem en funció de les nostres creences, no? 
I el que hem d’intentar és que les creences nostres i les dels altres..., que entre aques-
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tes creences es pugui discutir i que puguem trobar arguments per afluixar una mica 
d’una banda i de l’altra.

Jo la diferència que veig –i és el mateix argument que utilitzo en el cas de l’opo-
sició a l’avortament– entre una posició en aquest sentit jo diria totalment antilliberal, 
no?, de no donar espai a la llibertat de la persona, en un moment en què pensa que 
la seva vida ja no té dignitat, per decidir morir, o donar aquesta llibertat, és que, en 
un cas, la posició lliberal no obliga ningú, i la posició antilliberal obliga a tota la 
societat a ser antilliberal, eh? És a dir, ningú està obligat, si no ho vol, a demanar el 
suïcidi, eh? Per tant, no s’està imposant res a ningú. I la postura que coarta aquesta 
llibertat sí que està coartant la llibertat de tota la societat.

Penso –i ja acabo– que en totes les intervencions hem subratllat potser massa la 
condició del patiment insuportable i no tant la voluntat de la persona a decidir, eh?, 
que és més important, no? Perquè és veritat que el patiment és subjectiu –subjectiu–, 
és a dir, cadascú pateix a la seva manera, i no podem objectivar aquest patiment, i, 
per tant, no podem tampoc demanar-li al professional sanitari que digui si aquell 
patiment és suficient o no és suficient, però jo crec que l’important aquí és la deci-
sió de la persona, la decisió de dir: «Jo no vull viure més», «No puc viure més en 
aquestes condicions.»

Si mirem en les avaluacions que s’han fet a Bèlgica i a Holanda quines són les 
persones que han demanat l’eutanàsia..., és que són molt variades: d’edat, de classe 
social, de situació familiar, de malaltia que pateixen, de moltes coses. Són molt va-
riades, eh?, i, per tant, és subjectiva, la situació; l’apreciació és subjectiva. Però hi 
han persones que aguanten més que d’altres, no?, i la llibertat parteix d’aquesta dife-
rència, i per això és llibertat. Per tant, aquest punt potser també hauríem de tenir-lo 
més present i dir que és prioritari.

I res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor José María Mena.

José María Mena Álvarez

Moltes gràcies. Bueno, muy brevemente. En primer lugar, se ha hecho una refe-
rencia a la interpretación jurisprudencial y la conveniencia de respetarla, en la me-
dida en que siempre habrá interpretación jurisprudencial. Bien, pero los textos, la 
estructura de nuestros códigos penales..., es o muy concreto, cuando el legislador no 
acaba de fiarse de lo que harán los jueces después, o muy abierto, cuando hay la cer-
teza de que se harán las cosas..., se interpretarán de un modo determinado.

En este sentido, aparece lo que los penalistas llamamos los «conceptos jurídicos 
indeterminados», que en este caso podríamos decir los «conceptos indeterminados 
jurídicamente». Cuando el precepto habla de «grave padecimiento»..., ¿quién va a me-
dir la gravedad y quién va a definir el concepto «padecimiento»? Por eso me parece 
muy inteligente la propuesta de hablar de padecimientos físicos o psíquicos, porque, 
si no, la reforma no le resolvería el problema al futuro Ramón Sampedro, porque no 
tenía sufrimientos físicos, padecimientos físicos graves, pero deseaba morir, porque 
no deseaba la vida que tenía. Por eso una de las cosas reseñables de los pequeñísi-
mos matices de transformación del 143 cuarto es decir «padecimientos físicos o psí-
quicos». 

Se dice que, al decir «padecimientos», los incluye todos, pero no nos engañemos: 
hay el riesgo de que un tribunal diga que el disgusto por la vida que a uno le ha to-
cado llevar no es un padecimiento, que un padecimiento es si te duele una muela. 
Entonces, si estás en una cama y no puedes mover ni las cejas, no es padecimiento, 
pero si te duele una muela mucho, sí es padecimiento. Para evitar eso, se pone un 
padecimiento y otro. Me parece que es en ese sentido.

¿Quién definirá el padecimiento? Por eso la referencia a la ley. Tiene que haber 
una ley que sea una garantía, sobre todo para el personal sanitario, que establezca 
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los módulos de valoración objetiva; dicho de otro modo, de objetivación del sufri-
miento subjetivo. No es un juego de palabras, es más grave que eso. Es que es un 
lío (rialles), pero hay que ir a ello –hay que ir a ello– y hay que establecer reglas 
para eso. 

Bueno, como la señora diputada del Partido Popular es la única que ha abordado 
un discurso diametralmente opuesto ab initio, pues... En primer lugar, hay que agra-
decer algo. Pensando en la luna, ya no es el mismo discurso de Alianza Popular ni 
de sus antecedentes: hay un cambio cualitativo de niveles de convicción democráti-
ca –creo que esto es un hecho objetivo–; convicción democrática a partir de la vo-
luntad de hacer planteamientos distintos de otros, en la medida en que otros tienen 
planteamientos distintos a ellos. 

La convicción de la utilidad del debate democrático significa que argumentos 
distintos sean expuestos pidiendo un respeto que, obviamente, se tiene –porque esto 
es parte de nuestra convivencia–, y, por lo tanto, sobre esa base, el argumento del 
respeto del derecho a la vida, del derecho a vivir cuando se quiere vivir, plantea al-
gún ejemplo complementario, a efectos..., quizá para aclararme yo, más que a su se-
ñoría. El ciudadano tiene muchos derechos. Por ejemplo, tiene derecho a la propie-
dad, pero eso es compatible con las donaciones; uno puede prescindir de parte de su 
patrimonio con una donación. El ciudadano tiene derecho a la libertad, pero eso es 
compatible con los conventos de clausura. El ciudadano, la ciudadana, tiene derecho 
a la procreación, pero eso es compatible con la descriminalización del aborto –hace 
cuatro días–; precepto vigente, y, por lo tanto, con toda certeza asumido como posi-
tivo y útil por el propio Partido Popular.

Y, como estamos hablando de distintos derechos, aportamos un concepto nuevo, 
y es: reconozcamos que también hoy el derecho a la vida, culturalmente muy mayo-
ritariamente reconocido como un hecho objetivo..., se tiene derecho a disponer de la 
vida. Pues, aquello que dijo en su día Adolfo Suárez, en su primer discurso en el 77: 
«Hagamos que lo que es normal en la calle sea normal en las leyes.» En esa línea 
vamos avanzando.

Y, finalmente, lo de la luna. Yo no he venido aquí a hacer exposición de mis 
planteamientos, a lo mejor lunáticos en muchísima índole, ni siquiera en el conjun-
to del mundo del derecho, sino que he sido llamado solo en relación con la reforma 
del 143.4 del Código penal. Mi lunita se queda en eso. Y, para mí, la luna será el día 
que también el Partido Popular en esta cámara se adhiera a un planteamiento como 
el que estamos haciendo. Y, en todo lo demás, probablemente coincidiré en muchas 
cosas con la CUP, en que estamos deseando una luna en cuarto creciente.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies.
Els voldria agrair molt sincerament les seves intervencions. Han estat o segura-

ment seran molt profitoses per als grups parlamentaris, per la seva explicació, i, a 
més a més, per la manera d’exposar-ho, que també és un element per agrair. Moltes 
gràcies.

Fem cinc minuts d’aturada tècnica i substanciem les altres compareixences.
(Aplaudiments.)

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i cinc minuts i es reprèn a un quart de sis i dos 

minuts.

El president

Reiniciem les compareixences. 
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Compareixença en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en 
Medicina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

353-00576/11

Ens acompanyen el senyor Marcos Ariel Hourmann, que és doctor en Medicina 
–ja ha estat d’alguna manera mencionat en alguna de les intervencions dels grups 
parlamentaris–, i el senyor Xavier Gómez Batiste, director de la càtedra de Cures 
Pal·liatives de la Universitat de Vic, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya i director de l’Observatori Qualy.

Ja saben que tenen més o menys deu minuts per fer les seves intervencions. Amb 
posterioritat, els grups parlamentaris els plantejaran dubtes, i tornaran a tenir cinc 
minuts per fer les darreres intervencions.

Per tant, té la paraula el doctor Hourmann.

Marcos Ariel Hourmann (doctor en Medicina)

Gracias. Para mí es un honor estar aquí, realmente es todo un honor poder ayu-
dar un poco a entender un poco más este tema. Han dicho muchas cosas aquí, los 
antecesores, maravillosas, y quedan pocas cosas por decir. Yo vengo aquí por la li-
bertad, fundamentalmente la libertad del individuo. Autonomía y libertad, eso es lo 
que yo defiendo, fundamentalmente.

Y, dentro de la libertad, obviamente está el derecho..., por lo menos un derecho 
que esté en la puerta de alguien..., que pueda elegir sobre su propio final. Y de la 
libertad se habla, y la libertad es lo que entiendo como elemento fundamental para 
estar vivos y también para morir.

Se ha hablado mucho de la función de los médicos, que estamos para salvar vi-
das; pero no estamos nada más que para salvar vidas, estamos para curar. Porque si 
estuviéramos nada más que para salvar vidas, pues, nos dedicaríamos nada más que 
a patologías graves, infartos agudos de miocardio, paros cardiorrespiratorios, que, 
por suerte, no es lo habitual. Está el niño que sufre alguna fiebre banal, una amig-
dalitis, una otitis, sarampiones, varicelas, patologías simples en las que los médicos 
estamos para ayudar a que ese sufrimiento, que para una mamá puede ser tan simple 
como un fiebre..., estamos nosotros también para calmar ese dolor, esa angustia que 
puede generar que un hijo esté enfermo, que un padre esté enfermo, o un hermano 
o un amigo.

No solamente estamos para salvar vidas; estamos para extender la mano en el 
momento del dolor humano. Y, obviamente, la gama del dolor es muy variopinta: 
¿quién puede decir cuánto sufre una persona si no la misma persona?

Hace poco, uno de los enfermos que pidió morir expresó una sentencia que para 
mí fue una de las frases más estremecedoras de aquellos pacientes que tienen una 
enfermedad crónica degenerativa, que es la que generalmente causa la necesidad 
de algunos pacientes, que no pueden seguir tan enfermos, de pedir acabar con su 
vida. Y dijo simplemente: «Me siento encarcelado en mi propio cuerpo» –dijo un 
paciente.

Ese es un diagnóstico contundente para saber que esa persona realmente no pue-
de más con una enfermedad que le invalida. No puede soportar más que su mano, 
la única mano que le queda, pueda ser la única herramienta para decir: «Hijo, no 
sufras más, porque yo ya no puedo más con esta enfermedad.» Y creo que es un ar-
gumento tan contundente..., y que no se tiene ningún tipo de refutación a esto para 
decir que el sentimiento de humanidad ante semejante expresión alcanza por sí sola 
como para decir: «Te entiendo; te entiendo y no hay que pensar mucho más», cuando 
alguien se siente atrapado en su propio cuerpo. Y de la libertad se trata.
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Claro que es una muerte indigna..., aquellos que sufren el día a día de enferme-
dades crónicas, que generalmente son las que van deteriorando el cuerpo y la men-
te. Y hay gente que, en un principio, sigue luchando, como hay muchos pacientes 
que ya tienen una muerte digna, porque obviamente no todo el mundo quiere morir 
o pedir acabar con su vida. La gran mayoría de la gente morirá como ellos tengan 
sus convicciones, sus ideas, su forma de vida, su balance de la vida para llegar al 
final de la mejor manera posible, entendiendo que hay que luchar hasta el último 
momento, conectarse a un respirador, si es necesario, o, los mismos pacientes que 
están en situaciones graves, decir: «Yo quiero seguir luchando», por supuesto, que es 
tan loable –porque tienen esa capacidad de poder seguir– como lo son aquellos que 
realmente flaquean o ya no aguantan más semejante enfermedad grave.

Hay algunos que tienen el derecho ya, el que sea, aceptado por la sociedad, y 
nadie les recrimina nada, porque nadie les pide a esos pacientes que quieren seguir 
vivos y luchando contra una enfermedad tan grave..., nadie les dice que no: mori-
rán como ellos quieran. ¿Por qué no aquellos que no pueden con ese dolor, que han 
pasado un periodo...? Porque siempre es un periodo, no es desde el día uno, que un 
paciente llega a una conclusión tan tremenda, tan humana, tan convencida, de decir: 
«Acaben con mi vida; ayúdenme, porque no quiero sufrir más.»

Y yo creo que esto es un punto muy fundamental a entender, porque si yo les pre-
guntara a todos los que estamos aquí si alguien quiere morir, seguramente me dirán 
que no. Y si con una ley, con una despenalización del artículo 143.4, hacemos las 
mismas preguntas a los que estamos aquí, la respuesta sería la misma: nadie quiere 
morir, todos queremos vivir, sin ninguna duda queremos vivir. Y hay algunos –hay 
algunos– que, por determinadas circunstancias de la vida, deciden que ya no quie-
ren vivir más. ¿Por qué no les podemos dar ese derecho a elegir, esa propia libertad 
del individuo a decir: «Basta, hasta aquí he aguantado, por mí y por la gente que 
amo»?

No hay un argumento humano que diga que no a esto. Es muy difícil de com-
prender..., más allá de las ideologías o partidos o circunstancias personales, no hay 
ninguna causa para que uno le diga: «Usted sufrirá hasta que yo le diga.» Médico, 
abogado, jurista, legislador, quien sea. ¿Quién puede acaparar el derecho del otro a 
decir: «Usted seguirá, porque no hay nadie que lo ayude; nadie lo está escuchando, 
a usted.» Una persona alcanza. A mí me alcanzaría un solo ser humano que me pi-
diera, por favor, que no aguanta más, después de haber luchado para salir adelante.

Porque los pacientes que piden morir, que piden acabar con su vida..., es en cierta 
manera salvarlos del sufrimiento cotidiano. Y no me importa si el dolor es mucho 
o poco, porque él es el que manda en eso. Él es el que, ante un documento explíci-
to, una necesidad explícita, pide que yo le ayude, y no puedo. No se puede ayudar a 
esas personas que te lo solicitan. Eso es lo mismo que los que se ahogan en el mar 
Mediterráneo: no les tiremos salvavidas, que se ahoguen. Que se ahoguen, que se si-
gan ahogando. Es lo mismo que haríamos los médicos, que somos los que realmente 
podemos ayudar a esta gente.

Porque la mezcla de la medicina..., no es nada más salvar vidas, no; no estoy 
de acuerdo. Es curar, es estar al lado del que sufre, porque los sufrimientos son de 
varios aspectos humanos. Y el psíquico, el que es más difícil de valorar, es el que 
también tenemos que tener en cuenta. La medicina tiene que ser una mezcla entre 
conocimiento y humanidad, porque, si me quedo nada más con el conocimiento, no 
me va a alcanzar, porque lo que he prometido hacer no lo hago.

Muchas veces me han dicho que el juramento hipocrático no lo he cumplido. 
Me han dicho: «No, usted no ha cumplido con su juramento.» E Hipócrates hace 
2.500 años que ha muerto, y antes de Hipócrates se aprobaba la eutanasia como una 
práctica común para que el paciente no sufriera. El juramento hipocrático hay que 
adaptarlo, si está fuera de la causa, para decir: «Usted no cumplió con un acto mé-
dico.» Treinta y dos años llevo de médico, y he cumplido siempre el acto médico de 
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la manera que..., no hace falta un juramento para entenderlo: ayudar al que sufre, 
ayudar no importa a qué nivel de sufrimiento –no importa. Como ya he dicho an-
tes, una fiebre es un sufrimiento para una madre, y no tiene ninguna importancia, 
la magnitud de lo que significa eso. La fiebre es un síntoma muy común que crea 
mucha angustia en las guardias, en los hospitales y en las casas, y ahí estamos, hay 
también que atenderlos.

El conocimiento y la humanidad, cosa que en la medicina está faltando. Y, sin 
ninguna duda, los médicos tenemos que hacernos responsables de que la muerte es 
parte de nuestro trabajo. La muerte es algo que no te enseñan, que no se aplica; no 
nos dan una idea de que... Ante el fracaso de un tratamiento terapéutico o ante el 
fracaso de un diagnóstico, resulta que ya no es problema nuestro. «La cirugía salió 
bien, pero el paciente murió»; no, esto no es así. Nosotros somos seres humanos. Yo 
me siento un ser humano. Yo quiero estar al lado en todos los momentos. Quiero 
estar ahí para que, cuando alguien requiera mi ayuda, tanto humana como médica, 
dé la talla. Y no necesito ningún juramento.

¿Alguien va a pedir morir innecesariamente? Nadie. Los que piden acabar con su 
vida lo hacen porque realmente su padecimiento ha llegado a un límite en el cual..., 
otros podrán seguir luchando por la vida, pero hay otros que no pueden más. Y ahí 
estamos nosotros. Nadie va a aumentar la mortalidad general de ningún país porque 
se acepte una ley donde se permita elegir que el sufrimiento humano, el dolor huma-
no y la enfermedad grave..., algunos no pueden con ellos y otros sí pueden con ellos. 
Y hay muchísimos pacientes que pueden dar..., y luchan hasta el último segundo de 
su vida para poder vivir aun en las condiciones en que otros individuos no pueden. 
Y eso defiendo. Yo defiendo los indignos..., cómo se están muriendo: hoy se siguen 
muriendo sufriendo, indignamente. Y a esta gente es a la que hay que escuchar.

¿Y qué importancia tienen las ideologías? No, esto es sentido común; sentido 
humano puro y estricto, amor sobre todas las cosas. Porque, cuando se me condenó 
a mí, no se dieron cuenta de que se estaba condenando la compasión, no se dieron 
cuenta de que se estaba condenando el amor, no tenían conciencia de que se estaba 
condenando la seriedad, la verdad, la honestidad por escribir en la historia clínica. 
Nada de eso se juzgó, sino todo lo contrario.

Por matar, parece ser que fue la condena; que yo maté a alguien por ayudar a 
que no sufriera más. Se interpretó un asesinato, un homicidio imprudente, de una 
persona que lo único que hizo fue escuchar el dolor de una madre moribunda y de 
una hija desesperada. Se condenaron todos esos valores humanos de los cuales hoy 
realmente la sociedad carece. Y por eso estamos hablando de esto, después de tantos 
años. No tiene ningún sentido en la vida sufrir un solo segundo innecesariamente 
cuando alguien lo pide.

Y este tema es un tema que lleva muchos años..., que lamentablemente vamos 
atrasados. Que obviamente ustedes, señorías, que son los que tienen la posibilidad 
de cambiar el mundo a mejor..., se olviden en algún momento de que no importa 
quiénes somos, si somos del Barça o del Madrid; lo importante es el ser humano, 
lo importante es escuchar al que sufre, lo importante es extender una mano al que 
realmente lo necesita. Sé que es muy difícil, sé que lamentablemente es un bucle del 
que es difícil salir, donde... Por varias cuestiones, un tema tan simple humanamente 
es lo que más cuesta, en esta sociedad.

Yo pienso que el derecho de esa gente, que no lo tiene hoy, que está en minus-
valía tanto física como judicial, de justicia..., no puedan tener un derecho al cual 
se puedan acoger. De la misma manera que hay un derecho, que se consiguió des-
pués de muchísimos años, de que las personas del mismo sexo se casen –no todas, 
seguramente, se quieren casar, ni todos ni todas quieren tener hijos–; de la misma 
manera que el juramente hipocrático habla de medicinas..., que está en contra de 
medicinas abortivas, se logró, con fallos, con flecos..., hay una ley de un aborto más 
allá de las ideologías de cada uno; ¿por qué no va a haber una ley que nos permita 
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elegir, realmente, en la fase final de nuestra vida, cómo poder morir?: al lado de los 
que uno quiere, preparado, manifestándolo, con una música que uno quiera, en vez 
de morir en un hospital, desahuciado, o sin un nombre específico, con un nombre de 
una patología o de una cama.

Yo defiendo la libertad. No defiendo específicamente la eutanasia como único 
valor de la libertad humana. Es un aspecto más de la libertad, que, poco a poco, la 
sociedad, que va más adelante, la sociedad, que es la que tiene que dar el empuje fi-
nal para que vosotros entendáis que esto va más allá de ideologías..., entiendan que 
no se les puede olvidar. No se puede olvidar a esta gente. Una sola persona que sufra 
innecesariamente me parece un absurdo humano. 

Sí que es verdad que hay que hacerlo todo. Yo creo que hay que luchar por la 
vida, por salvar la vida; que hay enfermedades graves en que realmente hay que sal-
var, sin ninguna duda. Y hay que salvar y hacer todo, como pasó con Carmen: cinco 
horas de trabajar y darnos cuenta, con un convencimiento tanto de la paciente como 
de la familia, de que ya el dolor era innecesario.

Cuando uno está sano y tiene una enfermedad que se le diagnostica..., en el mi-
nuto uno la vida nos cambió, ya no seremos nunca más los mismos. Porque si hoy 
a mí me dicen que tengo un cáncer de páncreas, mi vida cambiará, y mi mente, au-
tomáticamente. Es un segundo, el cambio de salubridad a enfermedad, en todos los 
aspectos. Y ese minuto de cambio va a pasar en varias facetas, en varias etapas, de-
pendiendo de qué patología tiene un paciente, para decir: «Yo he luchado, pero hasta 
aquí. Doctores, por favor, déjenme en paz.»

Por último, quería decirles..., si a mí me preguntan hoy cómo quiero morir, la 
respuesta desde la salud es muy simple: «No quiero sufrir ni un solo día.» Pero ojalá 
mantenga la misma respuesta el día que me enferme y pueda tener el discernimiento 
y la convicción como los tengo hoy, y seguir con el mismo pensamiento. Y esto es lo 
que significa que aquellos que hoy dicen «no», aquellos que dicen «no» a una prácti-
ca eutanásica, tal vez mañana, cuando se enteren de que estén enfermos, entenderán 
que tal vez es lo mejor. Y al revés: los que hoy tenemos un convencimiento sobre la 
eutanasia, tal vez llegue el momento y pidamos todo lo contrario.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director 
de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, membre de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de l’Observatori 
Qualy, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi

353-00575/11

És el torn del doctor Batiste. Vostè mateix.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn (director de la càtedra de Cures 
Pal·liatives de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i director de 
l’Observatori Qualy)

Molt bé, president. Moltes gràcies per aquesta oportunitat. Bé, primer, agrair 
aquesta oportunitat de comentar amb vostès. Jo volia comentar que la meva inter-
venció la basaré fonamentalment en el tema dels drets. No sé si complirà les seves 
expectatives, però crec que hi ha una qüestió de focus que m’agradaria destacar, 
sense qüestionar el que han dit tant la Victòria com la Núria: que, realment, enca-
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ra que es desenvolupin les cures pal·liatives, segueix havent-hi un nucli de població 
que requereix una intervenció eutanàsica –això és així–, i el que fa desenvolupar les 
cures pal·liatives és reduir-ho, perquè redueix una part important de persones que 
ho demanen perquè estan patint innecessàriament, però després entraré més en els 
detalls d’això.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Per tant, en la meva intervenció volia, primer, fer un repàs epidemiològic, di-
guem-ne, de la dimensió quantitativa del problema; després, m’agradaria també co-
mentar –que ha sortit aquí, eh?, també– el tema del patiment, de l’abordatge del pa-
timent, i, finalment, com veig jo –i penso que molts companys que es dediquen a les 
cures pal·liatives fa molts anys– el tema de la despenalització de l’eutanàsia, en la 
que genèricament molta gent ja hi estem més o menys d’acord, perquè a mi em sap 
greu que un company sigui processat per aplicar la compassió, encara que puguem 
estar d’acord o no en això. Vull dir que parteixo d’aquestes premisses, eh?

Per tant, jo volia fer una reflexió sobre els drets al final de la vida a l’Estat –a Ca-
talunya també, una mica–, i repassar l’epidemiologia. Perquè els darrers deu anys 
hem desenvolupat sistemes d’identificar persones amb malalties cròniques avança-
des que no es moriran d’aquí un mes o dos, que no tenen càncer, però que tenen ma-
lalties cròniques avançades amb moltes necessitats d’atenció pal·liativa i que estan a 
tot el sistema de salut i social, eh?

Ara parlaré de l’epidemiologia, i, després, d’una cosa que a mi em sembla..., ja 
que estem parlant de drets, el dret a l’atenció pal·liativa de qualitat, que és, em sem-
bla..., diguem-ne, quan parlem d’eix, no?, de quin és el marc, jo penso que les coses 
les hem de situar en aquest marc. I, dins d’aquest marc, hi ha també com resolem i 
com abordem els drets d’una persona que demana l’eutanàsia o no, és a dir..., però 
penso que és una qüestió de focus, eh?, de saber tenir una perspectiva més àmplia, i, 
des d’aquesta perspectiva, anar al que seria l’abordatge d’algunes demandes que són 
rellevants però que són menys prevalents.

Primer, nosaltres ara defensem des de fa temps –jo he estat treballant també en 
l’OMS– el concepte de «persones amb malalties cròniques avançades, necessitats 
pal·liatives i pronòstic de vida limitat». No parlem ja de «malalts terminals»; parlem 
d’un tsunami, estic parlant d’un autèntic tsunami de persones amb malalties cròni-
ques que estan a tot el sistema: això és el 75 per cent de la població de l’Estat. 

I la prevalença –que m’interessa molt més parlar d’això, potser, perquè són els 
que avui estan en aquesta situació i que podem identificar perfectament en cinc mi-
nuts amb instruments fàcils de fer– és, més o menys, l’1,5 per cent de la població. 
O sigui, 1,5 per cent de la població de l’Estat –de Catalunya, també– són persones 
amb necessitats d’atencions pal·liatives. Tenen, a més, un pronòstic de vida limitat, 
i, sobretot, són gent amb multimorbiditat, perquè té a veure amb l’envelliment de la 
població i les malalties cròniques més prevalents.

O sigui, la persona d’atenció pal·liativa del segle xxi ja no és un malalt de càn-
cer de seixanta-dos anys; és una senyora de vuitanta-cinc anys que té cinc malal-
ties cròniques i que no es morirà d’aquí dos mesos, sinó que viurà durant dos o tres 
anys. No sé si m’explico, eh?, però és un canvi copernicà en l’epidemiologia d’això. 
El que passa és que són gent que tenen necessitats..., tenen pronòstics de vida de dos 
o tres anys. No sé si m’explico, eh?, però és un context epidemiològic absolutament 
diferent.

La prevalença per settings, per llocs, és brutal, eh? A l’Hospital Universitari de 
Bellvitge –hospital d’aguts, etcètera–, el 38 per cent dels pacients són aquests pa-
cients, eh? I tenen un pronòstic..., el 60 per cent estan morts en un any. I els podem 
identificar. Estic parlant d’hospitals d’aguts a tot l’Estat, eh? D’acord.

Cada metge de capçalera té vint o vint-i-cinc d’aquests pacients, que són pa-
cients... Bé, teníem una senyora Ramona, que és una malalta del meu pare, que és el 
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metge de capçalera de Torelló, que li passaven aquestes coses, eh? I a les residències 
geriàtriques la prevalença és entre el 50 i el 70 per cent, eh? O sigui, estem parlant 
d’un tsunami de necessitats, de necessitats d’atenció pal·liativa.

I, fonamentalment, ja dic que el 60 per cent d’aquestes persones són persones 
grans, sobretot senyores d’edat avançada que tenen més de cinc o sis malalties crò-
niques i tenen també prevalences molt altes de demència i de trastorns cognitius. 
Aquest és el..., diguem-ne, de les persones amb necessitats, eh? I la proporció de 
càncer o no càncer és d’u a set, o sigui que el paradigma de cures pal·liatives de càn-
cer del segle xx ara l’hem canviat per un paradigma diferent, que és el de la persona 
amb malaltia crònica avançada. O sigui, això és el marc epidemiològic de necessi-
tats.

I també sabem el que els passa, a aquesta gent –bé, els he enviat molta bibliogra-
fia perquè la puguin repassar si tenen temps, perquè..., però hi ha molta bibliografia. 
Sabem que tenen prevalences altes de dolor i prevalences altes de distrès emocional 
–del 60 per cent–, tenen alta demanda i necessitat de recursos. I si no fem res, que 
és el que passa sovint, utilitzen inadequadament els recursos d’aguts, els recursos 
d’urgència, i en un sistema fragmentat, eh?, i, per tant... Bé, això també ho conei-
xem molt bé: què passa si no identifiquem les persones amb necessitats pal·liatives 
i no apliquem una intervenció precoç integral i integrada d’atenció d’aquesta gent.

Molt bé. Llavors, jo, com a primera constatació –suposo que hi devem estar 
d’acord, perquè estem tots d’acord, aquí, en defensar el dret de les persones que pa-
teixen–..., doncs, el primer dret a contemplar és una atenció pal·liativa de qualitat. 
O sigui que..., vaja, en això, hi estem tots d’acord, no?, els que estem aquí. I, dins 
d’aquest, hi ha uns drets de si acceptem l’eutanàsia o què, però aquest és el primer, 
i, a més, per a tot tipus de pacients i per a tots els professionals.

I, a més, vull parlar d’una altra vulneració que em sembla molt rellevant, que és 
que els aspectes emocionals, socials i espirituals són sistemàticament oblidats i no 
atesos en el nostre sistema. Fonamentalment a l’Estat, hi ha alguns programes que 
estem desenvolupant. Per tant, afirmo..., m’ho he pensat bastant abans de posar les 
vermelles, però ho afirmo categòricament: el dret fonamental a una atenció pal·liati-
va de qualitat és vulnerat de manera sistemàtica a la majoria de territoris de l’Estat. 
D’acord? O sigui, ho afirmo categòricament.

Segon: hi ha sectors especialment vulnerables, gent sola, gent... –és veritat que 
ho han identificat també vostès–, i les necessitats de caràcter emocional, social i es-
piritual són encara més abandonades a tot l’Estat, a molts territoris. A més del 50 
per cent de les comunitats la implementació de cures pal·liatives està a menys del 
50 per cent i no respon ni a les necessitats bàsiques dels plans de cures pal·liatives, 
i la majoria d’aquests plans són obsolets, perquè no reconeixen aquest tema de la 
cronicitat avançada. És a dir, jo sento dir tot això, però he preferit ser honest i trans-
parent, i d’aquestes informacions en tenim dades concloents.

Per tant, no ho sé, jo crec que... Si sabem –i el model de Catalunya és un model 
bastant potent en aquest sentit, que hi ha evidències sobre experiències sòlides– 
el que hem de fer, a mi em crida molt l’atenció que no ho estiguem fent. La veri-
tat és que em crida l’atenció. I també..., abans parlava amb el fiscal Mena, de dir: 
«José María, què podem fer?» Perquè jo ja porto trenta-cinc anys de buen rollo, di-
guem-ne, de dir: «A veure si ho fem una mica millor», i veig que no ens en sortim, 
que el consejero está muy contento de su 30 por ciento de implementación de los cui-
dados paliativos. I jo li explico que potser podríem fer més coses i no em fa ni cas. 
Vull dir que portem..., com que soc de Torelló, seguiré fent això, però he de dir que 
és el mite de Sísif –és el mite de Sísif. Bé, aquesta és la situació a l’Estat.

Per tant, jo el que dic és que si estem pensant en fer una oferta, una proposta, dic, 
home, potser que contemplem això d’una manera més global: no només els drets de 
respondre a una persona que té una demanda d’eutanàsia, sinó de tots aquests, per-
què estem parlant de desenes de milers de persones, de les quals tenim evidència 
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–en tenim evidència. El senyor Mena m’ha fet una sèrie de consideracions i recoma-
nacions per veure què podem fer per millorar aquesta situació.

Després, volia comentar el tema del patiment, perquè em sembla que aquí s’han 
exposat alguns temes... A veure, el patiment és un fet subjectiu, però també és veri-
tat que es pot identificar i més o menys mesurar, perquè hi ha..., igual que fa trenta 
anys pensàvem que el dolor era un símptoma subjectiu, i ara sabem que hi ha escales 
per mesurar el dolor. I, per tant, hi han escales validades –això és científic, eh?– que 
mesuren el patiment, que és un fet subjectiu, però un fa unes enquestes i unes pre-
guntes i en pot, més o menys, fer una estimació. És a dir, això és un tema tècnic; si 
volen ho podem discutir, però ja és una mica tard, per fer això.

I, a més d’això, hi ha un 10 per cent de pacients que tenen distrès emocional se-
ver. O sigui, entre el 7 i el 14 per cent de persones que estan en aquesta situació –en 
això també hi ha epidemiologia ben descrita– tenen patiment o bé per raons físiques 
o, moltes vegades, pel que en diem «distrès existencial», que seria una explicació no 
de que el dolor no està controlat ni de que el dolor n’és la causa, i això normalment..., 
hi ha un terme que s’ha descrit recentment que es diu «desig de morir abans», per-
què la gent arriba a una situació de molt patiment durant molt temps, i es diu «desire 
for hastened death», en anglès, que és gent que està molt esgotada després de mesos 
de patiment.

La majoria d’aquestes persones..., el seu patiment és reversible quan apliquem 
una intervenció més intensiva, eh? –en la majoria. I després, finalment, la majoria 
de respostes... Estic parlant de gent que està en solitud, gent en pobresa extrema..., 
el 0,4 per cent de la població que en diem «el quart món», eh?, la gent que té una 
malaltia crònica avançada i que, a més, té condicionants psicosocials greus, de ne-
cessitats, i que tenen, a més, una necessitat d’intervenció. D’acord? Això també ho 
tenim mesurat i està bastant..., vull dir que no és una opinió, està acreditat en epi-
demiologia. I, bé, en aquesta gent, si hi fem una intervenció més intensiva, doncs, 
revertim una part d’aquesta situació.

I, finalment, hi ha la demanda d’eutanàsia, que és una altra cosa diferent, no?, 
que és algú que vol, per la raó que sigui –moltes vegades és existencial o perquè... 
Bé, jo crec que tant la Victòria com la Núria ho han explicat bé, no?: una persona 
que decideix que no vol continuar i que, per tant, fa una demanda d’eutanàsia, que 
és un tema que veig que és diferent. Per tant, el desenvolupament de les cures pal-
liatives a tope no eximeix de que hi hagi un grup de persones que està en aquesta 
situació. Això també..., crec que hi estem d’acord tots els experts, en això.

Llavors, sobre aquest tema, jo penso que el primer que s’ha de fer és respectar 
persones i professionals. O sigui, algú que està patint el que necessita és que l’en-
tenguem i que l’acompanyem, no?, sigui el que sigui que expressa –els professionals 
també, eh?–, evitar penalitzar, perquè a mi em sap greu que una persona que té una 
intenció compassiva, un professional, sigui sancionat per això. I per descomptat jo 
penso –ja ho han exposat algunes persones– que em sembla que hauria de ser molt 
garantista, no?, de dir, doncs: «Assegurem, perquè és un fet irreversible, que ho fem 
molt bé i que sigui molt garantista.»

Després, sí que els dic que... Bé, per exemple, que hi intervingui el comitè d’èti-
ca o un equip de pal·liatius, etcètera, serien aspectes que afegirien més garanties en 
aquesta situació, però també jo els proposo... Perquè a Torelló tenim la lluna més 
gran: estem més a prop del cel i la nostra lluna és més gran, som així –és com al 
poble de l’Astèrix i l’Obèlix, eh? Home, jo crec que l’eix de qualsevol legislació... 
Jo tinc una proposta més agosarada per a vostès, que és fer una llei que es digui 
«d’atenció integral i integrada de persones amb malalties avançades» a tot l’Estat, 
i que reconegui tots aquests drets, i que treballi tots aquests drets. Perquè si només 
fem una llei que abordi un d’aquests temes, estem perdent una oportunitat de res-
pectar els drets de desenes de milers de persones que en aquest moment són vulne-
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rats. O sigui, estic dient una cosa que sé que és molt greu, però ho sostinc i ho puc 
demostrar.

Per tant, jo crec que la llei –a mi m’agradaria molt, i als pal·liadors els agrada-
ria molt– s’hauria de dir així. I hauria de tenir uns apartats que diguessin: «Escolti, 
doncs, si s’identifica que té una malaltia avançada, què podem fer per començar una 
intervenció pal·liativa dos anys o tres anys abans de que es mori, perquè se la me-
reix, perquè té necessitats.» Tant si està en un hospital com si està en una residèn-
cia, en què la prevalença és del 70 per cent –estic parlant de xifres molt rellevants. 
I aquí dins, en aquesta lluna tan gran, es pot abordar que hi hagi com es resol o com 
s’aborda aquesta demanda amb el màxim de garanties.

Ja dic que no és un tema que sigui una cosa abans de l’altra, sinó que ho veig 
sincrònic. Jo els proposo que aprofitin aquesta oportunitat per tenir una lluna més 
grossa, perquè penso que, a més, en la línia del que deia la Victòria Camps, no?, 
generaria un consens social molt més gran que el de propostes una mica més frag-
mentades o més parcials.

Bé, jo els volia dir això. No sé si responc a la seva demanda, però, en tot cas, és 
el que penso i el que crec que pensem molts professionals que ens dediquem a les 
cures pal·liatives.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, doctor. Té la paraula el diputat de Ciutadans.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señor presidente. Estaba buscando el proyecto de ley que habíamos pre-
sentado nosotros para ver..., evidentemente no se llamaba así. Bueno, en primer lu-
gar, muchísimas gracias a los dos. Por supuesto, lo primero, agradecerles sus inter-
venciones.

Sí es cierto –y casi, si me lo permite, con su permiso, pues, empezaría por el doc-
tor Gómez Batiste– que, un poquito alejado de lo que es específicamente el tema de 
la proposición de ley que estamos debatiendo en este caso, concretamente con la eu-
tanasia..., pero también es cierto que no podemos desligar las cosas, todo está relacio-
nado con el momento de la muerte. Y tiene razón cuando, de alguna forma, pues, nos 
vuelve a poner también el foco..., no lo pone solamente en la eutanasia; pues, también 
me parece interesante.

Es una realidad que, desde luego, desde Ciudadanos compartimos, aparte de que 
son datos objetivos, de que en este caso tenemos datos objetivos –también todos los 
que usted nos facilitó en toda la bibliografía, que le garantizo que no he sido capaz 
de leer en estos pocos días, también había algunos textos tipo libro. Pero sí había 
una cosa que..., me había traído una pregunta que casi me la ha contestado usted ya, 
pero en cualquier caso se la haré, ya que la tenía.

Sí que estos datos son unos datos objetivos, reales, que están ahí, que son per-
sonas que ahora mismo están muriendo de una forma indigna, como decía también 
el señor Ariel, porque él comentaba que es indigno, morirse sufriendo. O sea, esta-
mos hablando de que si alguien se está muriendo de una forma..., con sufrimiento, 
es algo indigno para una persona, es una realidad que tenemos ahí. Y, sin embargo, 
otros comparecientes, pues, no lo habían visto..., por eso yo le agradezco... No lo ha-
bían visto..., porque algunas veces decían: «Bueno, tampoco hace falta regular lo de 
los paliativos, ya hay tantas legislaciones... Lo que hace falta es la eutanasia.» Bue-
no, creo que las dos cosas, como he comentado en mi intervención anterior, pueden 
ser paralelas y no tienen por qué –usted también lo ha dicho– ser excluyentes.

Comparto su criterio de que unos cuidados paliativos completos e integrales re-
ducirían el sufrimiento, y eso tendría las consecuencias que tuviera sobre lo que esta-
mos..., más concretamente aquí, pero sí que, evidentemente, reducirían el sufrimien-
to, y más si encima lo hacemos en plan preventivo, como usted plantea al final, ¿no? 
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Porque sí que es cierto que estas personas en una gran parte se pueden identificar, 
tenemos estas escalas que usted ha comentado que nos permiten identificarlas. En-
tonces, al menos sí reduciríamos el sufrimiento de una gran parte de la población.

Y toda la razón –también lo comentó nuestro portavoz en la Comisión de Sa-
lud del Congreso cuando presentó nuestra proposición de ley– en que, bueno, en los 
más maravillosos cuidados paliativos del mundo siempre habría un número de per-
sonas que no verían satisfechas con eso sus demandas, un número equis, no vamos 
a contabilizar... Comparto que una sola persona ya sería suficiente para tomarla en 
consideración, y tampoco sería aquí una cuestión de que, por mayor volumen o por 
menor volumen, no hubiera que hacerles caso.

Había apuntado por aquí algunas otras cosas. Claro, hablaba usted del padeci-
miento emocional severo, pero que se ve que puede ser reversible cuando se trata.

He apuntado tantas cosas que ahora mismo..., un segundo, perdón. (Pausa.) Ha-
bía alguna otra cosa que comentaba el señor Ariel. Evidentemente, hay casos que 
son dramáticos; no tiene, yo creo... La persona que te dice: «Estoy encarcelado en 
mi propio cuerpo» y demás, una persona con una alteración neurológica severa..., 
tampoco es necesario. Evidentemente –evidentemente–, pues, son situaciones dra-
máticas que son las que quizá llevan a esto, pero de verdad que no podemos..., sin 
olvidar jamás la otra vertiente.

A ver, permítame decir una cosa, porque tampoco..., no quisiera llegar a una 
cuestión de enfrentamiento, pero también hay cosas... Bueno, la mortalidad general 
nunca aumenta: hagamos lo que hagamos, solo nos morimos una vez –era solamente 
por poner algún punto de discrepancia.

No tiene ningún sentido sufrir ni un segundo si se puede evitar, tiene usted toda 
la razón del mundo, pero entonces nos encontramos en la situación..., los paliativos, 
hasta qué punto evitarían ese sufrimiento o no. Esa es la cuestión que tendríamos 
que responder. Por eso se lo planteo ya un poquito, como decía antes, para hacer 
un poquito de discrepancia en este tema, sin más que para poderlo aclarar mejor. 
Y por supuesto que el día que lleguemos..., pues, cada uno nos lo plantearemos en 
ese momento, y no necesariamente lo mismo que pensemos hoy, como usted muy 
bien dice.

Y había algo que sé que se me ha escapado. Y como se me ha escapado, pues... 
(Pausa.) Le hago la pregunta, señor Gómez Batiste, que tenía presente (l’orador riu), 
porque revisando su bibliografía, los artículos publicados, había encontrado uno que 
se llama «Asignaturas pendientes». Era un artículo publicado –imagínese– en el 
2005. Y yo le iba a preguntar, pues, aunque ya digo que de alguna manera ya me lo 
ha contestado, porque, claro, de 2005 a hoy ha avanzado muchísimo todo, también 
la medicina, que ha hecho ese cambio de paradigma entre el cáncer como enfer-
medad terminal a más como enfermedad crónica, etcétera..., ha cambiado tanto, en 
diez años, que la pregunta era: en cuanto a los paliativos, qué asignaturas pendien-
tes teníamos hoy en día, de lo que usted desarrollaba, claro, en 2005. Estamos ya en 
2017, y era un poco lo que le quería preguntar.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Atès que hi ha dues diputades que tenen molta i molta pressa i 
els espera un tren, en algun cas, sol·licitaria si els fa res que canviem l’ordre... (Algú 
diu: «Cap problema.») Cap problema. Moltes gràcies. Llavors, té la paraula la dipu-
tada del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president, i gràcies, diputades. Només..., breument, per agrair les parau-
les del doctor Ariel i del doctor Gómez Batiste.

I m’agradaria plantejar-li una pregunta al doctor Gómez Batiste, no?, que és: 
quines propostes faria vostè, si estigués a l’oposició, al conseller Comín per tal de 
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millorar la situació en què es troben les cures pal·liatives. Perquè jo comparteixo, 
com vostè, i tenint en compte les dades que ha donat, que la futura llei que es pugui 
fer aquí, a Catalunya, doncs, hauria d’abordar ambdues situacions.

Gràcies.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Contesto? (Veus de fons.) Ah, no, perdó.

Marisa Xandri Pujol

Perdó, perdó. (Veus de fons.) És que no em puc quedar a escoltar la seva resposta, 
però ho veuré per vídeo, d’acord? Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula, ara, la diputada del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí.

Alba Vergés i Bosch

El mateix per part meva, però no volia deixar de fer unes preguntes concretes. 
Primer, per al senyor Marcos Ariel Hourmann –i dono les gràcies a les diputades, 
de veritat, perquè és un dia excepcional i me n’he d’anar. Donat que es va trobar en 
la situació que es va trobar per ajudar una persona, doncs, perquè li arribés la mort 
de la manera més digna possible, i que vostè hi va haver de contribuir, com li hauria 
agradat que fos el procediment que vostè va haver de fer per acompanyar aquesta 
persona i per ajudar-la a complir aquest desig de morir amb qualitat?

Segona pregunta: quin acompanyament també hauria volgut com a professional 
per part de centre, per part del Comitè d’Ètica, per part d’una llei que empari els 
professionals? I quin tipus de formació i eines per a un bon acompanyament al ben 
morir creu que són necessàries i que podríem entrar en la regulació?

I, per al doctor Xavier Gómez Batiste, si realment necessitem poder objectivar 
el patiment subjectiu –i ara he vist que també hi ha el senyor Mena, aquí–, indepen-
dentment de que sigui objectivable o no. Realment ho necessitem? Pel dret a una 
bona atenció jo entenc que sí, però com a dret a respectar un desig d’una persona no 
ho veig tan clar. A veure si ens ho podria aclarir.

I em sap molt greu. Miraré el vídeo per a la resposta i també miraré..., que segur 
que les diputades que queden tindran també aportacions molt bones, com sempre.

Gràcies, eh?

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socialista, la 
senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Avui serà el vídeo més vist al Parlament. (Rialles.) En primer lloc, do-
nar les gràcies de nou també tant al doctor Hourmann com al doctor Xavier Gómez 
Batiste. I, a més, al doctor Gómez Batiste, agrair-li la quantitat de documentació, 
no?, de la recerca sobre la qual estan treballant, que ens dona peu a poder treballar 
també amb més profunditat.

Al doctor Hourmann, dir-li una de les coses que deia ara la diputada Alba Ver-
gés, és a dir –i que també s’ha anat dient, no?–, la necessitat de que la regulació pro-
tegeixi també i acompanyi els professionals. És a dir, fins a quin punt la decisió del 
professional, doncs, d’alguna manera està emparada en el marc en el que voldríem 
que estigués emparada per evitar coses com les que van passar, no?

Jo només puc fer que respectar la seva intervenció, i, a més, compartir-la, en el 
sentit de defensa de la llibertat i del dret a la persona a escollir el seu final. Jo crec 
que tots, aquí, els que hem anat mantenint..., i els que hem presentat la iniciativa de 
despenalització i pressionem també per presentar la iniciativa de la llei de regulació 
anem en aquesta daixò.
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M’ha semblat mot important –que també ha sortit en les intervencions ante-
riors–, això que vostè deia. És a dir, trenquem aquest tòpic social de que ha llui-
tat fins al final de la seva vida. Doncs, «estupendo», però si jo no vull lluitar fins 
al final o vull decidir quan és el meu final, jo també hauré lluitat fins al final però 
hauré decidit també quin és el meu final. Llavors, jo crec que aquest reconeixement 
i trencament del tòpic social, com hem dit moltes vegades aquí, també del trenca-
ment de parlar de la mort en una societat de finals feliços..., doncs, també ens hi 
hem d’acostumar.

És una feina que haurem de fer entre tots, i la realitat –i aquí enllaço amb la in-
tervenció del doctor Gómez Batiste– ens hi porta, perquè la realitat que ens estem 
trobant és un canvi en les necessitats i en l’atenció de la gent. O sigui, els canvis de-
mogràfics i socials i el que això implica en la seva derivada en salut és brutal: som 
més, vivim més i estem més malalts. Això és evident que és una realitat. I, per tant, 
jo li agraeixo no només tot el seu treball i la seva recerca, sinó també aquesta, di-
guéssim, puesta clara i molt contundent epidemiològica sobre quina és la realitat en 
què estem, no? I que hagi introduït un tema que és el distrès emocional, que, d’algu-
na manera, també provoca aquesta fatiga de «fins aquí he arribat», perquè el pati-
ment de la solitud també només el sap mesurar qui el pateix, però és brutal.

Deia la senyora Vergés: «Com es mesura el patiment?» Quan entres d’urgències 
amb patiment, ja t’ho fan mesurar ràpid, quan et diuen: «D’u a deu?», i et van pre-
guntant: «D’u a deu?» fins que ja has caigut en coma, i aleshores ja et deixen. Però 
t’ho van preguntant tota l’estona, perquè és el mesurador del patiment, diríem. En 
tot cas, crec que aquest és un dels temes que d’alguna manera necessitem també 
abordar, que és el distrès emocional. 

L’informe del Comitè de Bioètica del 2006, en un dels seus apartats, ho diu. 
Quan nosaltres abordem la necessitat de la regulació i abordem també l’eutanàsia..., 
quan ho aborda diu: «No podem deixar de pensar també en aquelles persones que el 
seu estat emocional, que la seva solitud..., i no podem pensar que si volen morir no 
els hi respectem, però sobretot no podem deixar que l’Estat abandoni la seva obli-
gació respecte a aquestes persones, i, per tant, l’atenció social que necessiten.» És a 
dir, que, d’alguna manera, no cobrim ara el que la Llei de dependència, per exem-
ple, volia també cobrir i en alguns moments s’ha deixat... I això ho deia el Comitè 
de Bioètica el 2006, quan la crisi encara no la somiàvem i quan..., l’increment de la 
cronicitat ha anat també incrementant-se durant aquests anys.

Respecte al que deia d’ampliar el focus –els de Torelló, que deia el doctor Gómez 
Batiste, no?–, és aprofitar aquesta possibilitat i fer un canvi de paradigma respecte 
a la regulació del que havíem estat fent fins ara. I diuen: «Facin una cosa més àm-
plia, que no sigui només la Llei de disposició de la pròpia vida, sinó que, d’alguna 
manera, marqui aquesta atenció integral respecte a les persones, no?, amb malaltia 
crònica avançada, amb necessitats pal·liatives i pronòstic de vida limitat.»

Aquí partim de moltes realitats, que són realitats diferents a les diferents comu-
nitats autònomes. És veritat que Catalunya ha fet un esforç en aquest sentit, i, per 
tant, aquí hi és, però jo crec –i aquí potser m’equivoco jo, per desconeixement, i 
també és una de les coses que voldria veure–... Clar, nosaltres, quan parlem de pal-
liatius, i, per tant, parlem d’aquesta atenció integral, estem parlant de reducció del 
sofriment, però hauria de quedar molt clar en tot cas que en cap cas excloem el dret 
a la pròpia vida, el que hem defensat fins ara, que és aquest espai de llibertat de la 
persona en el moment en què creu que la seva vida ja no té la dignitat amb la qual 
la vol viure. I, per tant, que no ens deixéssim..., que intentant regular una cosa inte-
gral de malalties cròniques –que jo crec que és altament necessari– no perdéssim de 
vista la necessitat de respectar aquest dret a la dignitat que un..., que aquesta sí que 
és purament subjectiva, però que és el de la nostra dignitat, i, per tant, del dret a la 
nostra pròpia vida. Per tant, em fa una mica de por en aquest sentit, i entenc que és 
un canvi de paradigma que es planteja.
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I, després, no hauria de ser així, però és veritat que hi han diferències entre co-
munitats autònomes bastant evidents, i possiblement també Catalunya hauria de fer 
una revisió del que està fent.

I jo vull donar les gràcies de nou a la plataforma, que no només lluita pel dret a 
la mort digna –a vegades parlem només de l’eutanàsia–, sinó per tot el que ha repre-
sentat la mort digna amb les cures pal·liatives i per estar al costat de la gent.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En darrer terme, la diputada de Catalunya Sí que es Pot –els 
agraeixo molt que hagin deixat intervenir les altres diputades d’abans–, Àngels Mar-
tínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies. També agrair-los moltíssim la seva exposició, però necessària-
ment, pel mateix contingut que han tingut, s’han de tractar de manera diferent. No 
podré fer el mateix que en l’ocasió anterior, en què he sumat o he intentat filar i co-
sir, ara no. Jo estic molt d’acord en la necessitat de les cures pal·liatives, i em sembla 
fins i tot bé que vostè hagi aprofitat, senyor Gómez Batiste, l’entorn, que hagi apro-
fitat el moment –«aprofitar» en el millor sentit, eh?–, de fer palesa la necessitat i les 
mancances que tenen les cures pal·liatives.

I nosaltres, a més a més, en algun moment, des de l’oposició, també ho hem dit. 
És a dir, les cures pal·liatives han de ser millors, han de ser les vint-i-quatre hores, no 
pot ser que siguin de manera alterna. I sectors concrets i territoris concrets, doncs, 
estan realment encara més desproveïts d’aquesta atenció absolutament fonamental.

Però també tinc la impressió de que per part de polítics, grups polítics, i fins i tot 
professionals, hi ha com una espècie de pugna de voler d’alguna manera desplaçar, 
d’anar fent un cop de colze, no?..., aquí a les cures pal·liatives i aquí, doncs, l’altre 
tipus de qüestió –per exemple, la despenalització de l’eutanàsia o el suïcidi assistit–, 
quan a mi em sembla que, en lloc de fer un cop de colze, el que haurien de fer és 
agafar-se de bracet i veure com avancen conjuntament, ocupant cadascú el seu espai, 
i fins i tot el seu propi significat.

Perquè tots tenim molt per aprendre, no?, i per millorar. I les cures pal·liatives te-
nen moltíssima cosa feta i molta possibilitat d’aplicar coneixements empírics, dades 
estadístiques que tenen, però també hi han qüestions que són realment difícils de 
mesurar, o jo diria que gairebé impossibles. Per exemple, el llindar del dolor: quan 
és que un comença a sentir que està en un grau IV, en un grau V, eh? –aquelles pre-
guntes que ens faríem. I jo què sé..., què diuen els altres aquí? Ganes de copiar, no? 
Aquest diu... Doncs, bé, això, per una banda.

Per l’altra banda, la solitud. És a dir, jo tinc molt més dolor fins que no em co-
mencen a atendre. En el moment en què em ve algú, em comença a atendre, em 
comença a agafar la mà i em comença a dir: «A tu, què et passa?», ai, mira, doncs, 
resulta que ja em començo a trobar una miqueta més bé. I adonar-me de que la meva 
vida té un significat o pot ser significativa també em fa sentir més bé. No només és 
un problema de solitud; és un problema de, socialment, notar que tens uns afectes 
que donen sentit a la teva vida i que, a més a més, tu hi pot correspondre, i, per tant, 
desenvolupar tota una part de la teva manera de viure, de ser i d’entendre que aquí 
sí que lligaria amb el que diu el senyor Hourmann.

Només, per acabar, diria una cosa més: la consciència. És a dir, hi han cures 
pal·liatives –crec, vaja, i, si no, vostès em corregeixen– que limiten la consciència, 
o com a mínim amb mi les han experimentades. Llavors, jo no vull perdre la cons-
ciència. Jo prefereixo patir més, però estar conscient. I això vull que m’ho respectin 
–i això vull que m’ho respectin. Bé, és igual. En qualsevol cas, també hi ha gent que 
s’estima més patir però que no noti que la seva ment, doncs, perd el control, i això 
a mi em sembla... L’altre dilluns en parlàvem; per exemple, el cas del Luis Goytiso-
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lo, que deia: «Bé, a mi, escolteu..., fins al moment en què perdi la consciència del 
món. Quan en perdi la consciència, sí: eutanàsia ràpida, ja.» I, bé, en aquest sentit, 
agrair-l’hi..., i demanar-li, senyor Gómez Batiste-Alentorn, que hi insisteixi, perquè 
em sembla que les cures pal·liatives, doncs, són fonamentals.

Però, amb relació al tema que jo penso que és més important –més important 
pel que avui ens urgeix estar aquí, no?–, que és aquesta despenalització d’aquest ar-
ticle del codi i la injustícia que jo penso que s’ha comès amb una persona –perquè 
no tinc aquí el senyor Montes, però, si hi fos, al senyor Montes li diria el mateix–..., 
que han pres la seva professió no només com una pràctica més, sinó com un acte on 
han ajuntat les qüestions humanes i les qüestions professionals, i que han sigut molt 
injustament castigats i tractats per la societat.

I a mi em sembla que en aquest sentit sí que cal, d’alguna manera, no una repa-
ració, perquè això no serveix per a re, però sí, en canvi, que canviem les lleis. Crec 
que si canviem les lleis i aquestes situacions no es tornen a repetir, doncs, és el mi-
llor reconeixement que els podem fer a la seva valentia, a la seva honestedat: el fet 
de que s’apuntin en el registre mèdic, en l’historial, en la història clínica, què és el 
que s’aplica i què és el que es fa i que és el que..., i com s’acompanya.

I voldria acabar amb unes paraules del senyor Hourmann que em sembla que ens 
poden ajudar molt, perquè ell acaba el seu llibre, en què explica tota la seva facècia, 
que es diu Morir viviendo, vivir muriendo, i diu: «Em queda molt per aprendre» –jo 
li canvio el pronom: ens queda molt per aprendre– «a no rendir-nos davant de l’in-
comprensible; a manegar el dolor des de la perspectiva de no deixar-se vèncer per 
aquest; a que cada dia, per més difícil que comenci, hi ha esperança perquè aquell 
dia sigui millor; a que la llibertat és quelcom pel que s’ha de lluitar, i que no s’hi 
arriba des del no compromís i la indiferència, i que l’amor, en totes les seves facetes, 
és la base de tot, també de la política i també de la medicina, i quan es perd la por a 
morir, aquesta és l’expressió màxima de la llibertat.»

Moltes gràcies.

El president

Tenen ara els compareixents cinc minuts per contestar a les persones que són ab-
sents (rialles) i als grups parlamentaris que són presents.

Marcos Ariel Hourmann

A la pregunta de la diputada de cómo lo haría específicamente en la situación 
esta, lo haría exactamente igual, porque Carmen falleció después de haber luchado 
cuatro o cinco horas para salvarle la vida. No había más nada que hacer. Se la sedó 
de forma protocolar, y luego, ante otra vez un pedido explícito –ya la paciente me lo 
había hecho– de la hija, pues, entonces se determinó terminar con su sufrimiento y 
su vida. Lo haría de la misma manera. Creo que tuvo una muerte muy digna y desde 
el punto de vista médico, como humano.

Los profesionales. Los profesionales tienen miedo. Los profesionales se sienten 
con las manos atadas, y, obviamente, ante una situación, pues, semejante, la actua-
ción..., es como todos los seres humanos: actuarán en base a sus convicciones, a sus 
miedos y a sus compromisos con lo que hay. Algunos actuarán mejor y otros actua-
rán peor. No puedo dar un porcentaje de cómo actúa la profesión médica, pero a los 
hechos me remito.

¿Qué ideas para mejorar? Educar. Hablamos poco de cómo morir, hablamos 
poco de la muerte en casa. Da miedo, porque es doloroso, hablar de que alguien que 
uno ama se pueda ir, y, obviamente, cuesta mucho más hablar de eso que de otras 
cuestiones. Pero si no educamos a la gente, entonces encontramos que, cuando llega 
un momento delicado como para decidir qué es lo que hacemos ante una enferme-
dad grave, la familia también queda en un vacío, en un limbo –qué es lo que quiere 
mamá o qué es lo que quiere papá, qué es lo que quisiera mi hermano–, porque no 
se habla en una mesa redonda en casa después de una comida para poder tratarlo de 
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forma más común, sin tantos tabúes. Yo creo que la educación a nivel general es la 
clave para encarar este tema mejor y que sea más fácil.

Sí que me gustaría aclarar algo, porque, como decía Àngels, esto de la medicina 
paliativa con la..., parece que vamos en contra, ¿no? Parece un poco, un poco... No 
lo digo por usted, ¿eh? (Veus de fons.) No, no, lo digo así, en general. En estos deba-
tes, la medicina paliativa parece que va en contra de la eutanasia y que la eutanasia 
va en contra... No, esto son dos cosas que van absolutamente en paralelo. Lo que sí 
es verdad es que en algún momento se unen. ¿Cuándo se unen? Al final de la vida.

Porque el «paliado», como la palabra lo dice, obviamente tiene todo el benefi-
cio maravilloso de la medicina paliativa de inhibir, de disimular, de enlentecer los 
síntomas que lo van a hacer, a un cáncer gástrico, estar muriendo con vómitos; a un 
cáncer de páncreas, sufriendo de, digamos, dolor; a un cáncer de pulmón, murién-
dose de ahogos. Por supuesto que la medicina paliativa cumple un rol fundamental 
en pacientes con patologías graves de cualquier tipo, en los cuales hace un trabajo 
maravilloso de paliar síntomas y signos para que la muerte de una enfermedad gra-
ve sea mucho menos dolorosa.

¿Dónde nos unimos? Nos unimos en que tanto la medicina paliativa como la 
práctica de la eutanasia no salvamos al paciente: el paciente se va a morir. Unos 
más lentos y en las mejores condiciones posibles, a través de la medicina paliativa, 
y otros pacientes, que no están paliados, o aun paliados... ¿Qué pasa cuando aquel 
paciente que está en unos cuidados paliativos le dice: «No puedo más»? Es ahí, el 
punto donde estos dos conceptos se unen. El paciente que está en una enfermedad 
grave, incurable, que a través de la medicina paliativa, por su voluntad propia, acep-
tó tratamientos, conductas, tanto a nivel emocional como orgánico..., ese paciente, 
cuando dice: «Ya no quiero estar más paliado, porque no puedo más, quiero acabar 
con mi vida», es ahí donde entra en la misma gama, y es donde entra la eutanasia a 
colaborar en una fase terminal –nunca mejor dicho– de una enfermedad grave, de-
generativa, tumoral, la que sea, donde la medicina paliativa tiene que entender –que 
calculo que lo entiende– que es una medida para paliar el final de la vida.

Y entonces parece ser que, a nivel de la sociedad, esto no queda claro. Parece 
como que tú estás por una banda y que los que pensamos que haya un final, si el 
paciente lo pide..., pues, hay una confusión social. La gente tiene que entender que 
una cuestión es la medicina paliativa, que palía patologías graves que van a termi-
nar con la vida del paciente, en la gran mayoría...; no es una medicina que va a cu-
rar ni una medicina que va a salvar la vida de ese paciente paliado, sino que lo que 
hace es convivir con su enfermedad de la mejor manera posible. Y es ahí donde el 
paliado entra entre otros –los que no han sido pasados por una medicina paliativa– 
que sienten exactamente lo mismo sin pasar por otros tipos, digamos, terapéuticos.

Y, entonces, aquí entra otra pregunta: el tiempo –y esta es una gran pregunta. El 
tiempo de practicar una eutanasia lo determina el paciente. No lo determina nadie, 
no lo determina la medicina. Porque va a haber más medios paliativos que se ne-
cesitan, porque, como tú has comentado, las enfermedades son más crónicas, son 
más degenerativas, la vida se alarga, y obviamente son enfermos pluripatológicos 
que requieren muchísimos tratamientos multifactoriales y multisectoriales, con va-
rias especialidades... Hacen una labor magnífica. ¿Quién puede discutir eso? Nadie 
discute eso, ni nadie lo pone en juego. Y la eutanasia no pone en riesgo la medicina 
paliativa; no tienen absolutamente nada que ver.

Todos los pacientes llegarán en un momento, paliados o no paliados..., cualquier 
paciente..., hasta más, diría: aquel paciente agudo que lamentablemente tuvo un ac-
cidente grave que no tiene más nada que hacer y que por un proceso determinado 
pasa a ser de agudo a una enfermedad crónica, y decide, porque no puede más estar 
cuadripléjico..., y no tiene que esperar veinte años para decir: «Ya está.»

«Distrés emocional», han dicho aquí. El distrés emocional existe, sin ninguna 
duda, como decía antes, en el minuto uno de la enfermedad. Pero ese distrés emo-
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cional no es simplemente un problema existencial, filosófico, que esa persona que 
tiene una enfermedad grave va a decidir en el minuto dos suicidarse o llamar a un 
médico para practicar la eutanasia. No. Son seres humanos que van madurando una 
enfermedad grave, que van analizando las consecuencias que pueden pasar, el dete-
rioro progresivo, o no, de la enfermedad, y puede durar diez años para decir: «Hasta 
aquí llegué.»

Por eso creo que el tiempo en paliar es superútil en aquel paciente que necesita 
el tiempo para llegar al final con o sin eutanasia –de hecho, hoy por hoy, sin eutana-
sia– y decidiendo él, a través de las sedaciones y como se considere, y con las armas 
que tenemos hoy, terminar su vida con el menor sufrimiento posible.

Yo creo que el distrés emocional va acompañado de una enfermedad y de unas 
circunstancias físicas, si no hay trastorno mental serio... También hay enfermedades 
mentales que..., por ejemplo, la melancolía endógena, que es una enfermedad grave, 
común y que llamamos «depresiones» en sus diferentes niveles. La complicación 
más grave de la melancolía endógena es el suicidio. Y eso es un distrés emocional 
patológico que pasa desapercibido muchísimas veces, pero que ahí está, como po-
dríamos hablar de muchísimas otras patologías.

Es importante, el distrés emocional, por supuesto. Es la clave para afrontar la 
vida, es la clave para afrontar los fracasos. Porque si emocionalmente no estamos 
estables, todo será mucho más lábil. Y es ahí donde la ley que aparezca en esta si-
tuación tiene que ser –ya lo hablamos– regulada, con comités, con todo lo que hay..., 
con la propuesta de medidas precautorias, para hacerla totalmente coherente, con 
una convicción absoluta y sobre la mayor seguridad posible.

Yo creo que este es un punto que..., quería decirlo, porque a nivel social hay una 
confusión muy importante entre medicina paliativa y eutanasia, y son dos cosas pa-
ralelas, que sin ninguna duda en algún momento de la vida se unen.

El president

Moltes gràcies, doctor. Té la paraula el doctor Batiste.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Molt bé. Moltes gràcies, president. Bé, tinc una llista... A veure, no sé com gesti-
onar-ho, però, com que ens estan gravant, si em deixo alguna cosa...

Vostè m’ha preguntat (adreçant-se a Martín Eusebio Barra López) –em sembla 
que per centrar...– les assignatures pendents que nosaltres vàrem identificar en una 
anàlisi qualitativa fa uns deu anys, més o menys, el 2003 o el 2004, i en vam fer 
una llista, fins i tot a Catalunya, que té un sistema modèlic de cures pal·liatives. Al 
senyor Comín, jo el felicitaria bastant, perquè seguim liderant les cures pal·liatives 
a nivell mundial, precisament amb la identificació de més de 150.000 persones a 
la comunitat amb el Necpal, bé, amb un instrument que vam desenvolupar. A més, 
vostès un dia van tenir un debat sobre això, que es va reconduir, afortunadament, i 
un debat ètic sobre el risc i el benefici de la identificació precoç, que és un dels ar-
ticles que els he donat. És a dir que... A veure, jo penso que Catalunya és un líder 
mundial de pal·liatius –i, escolti, hi ha països que venen canons i tal. Jo crec que 
nosaltres podem exposar que tenim un model de cures pal·liatives bastant sistèmic.

És evident que hi han àrees de millora; per exemple, el sistema residencial, però... 
Per exemple, en el sistema residencial hi ha dos projectes superambiciosos, tant de 
l’ICSS com de Mutuam, d’intervenció pal·liativa residencial bastant modèlics. És a 
dir, jo crec que Catalunya està a una distància important de moltes comunitats de 
l’Estat; important i mesurable, eh?

Llavors, de les assignatures pendents, nosaltres en vam identificar tres. Bé, pri-
mer, la intervenció pal·liativa precoç de tots els tipus de pacients a la comunitat. 
Aquest és... Per això el programa aquest, MACA/Necpal, ha d’ésser aquest rep-
te, eh?, i ho estem fent, eh? El que passa és que no és fàcil, perquè, com ha dit el 
company, el repte més important és formatiu. Perquè una vegada has identificat un 
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pacient, si estàs a la comunitat, a l’atenció primària, has de saber, has de tenir ins-
truments de competències per respondre a aquestes necessitats molt precoçment, 
eh? O sigui que és un tema..., però està adreçat. I un dels articles que els he donat..., 
doncs, hi ha set programes europeus en els que Catalunya és un dels més avançats. 
Està certificat, i, bé, jo n’estic molt orgullós, perquè estic molt content d’haver con-
tribuït bastant a això.

La segona àrea de millora –aquesta no està resolta, encara– és la de l’atenció 
psico social i espiritual. Això és un tema que està pendent, eh? I jo soc el director 
científic d’un programa de l’Obra Social de «la Caixa» que ha implementat quaran-
ta-dos equips de psicòlegs a tot l’Estat que han atès 200.000 persones, i encara te-
nim dificultats d’acceptació de la implementació d’aquest programa, eh?

Estic parlant de l’Estat, i la veritat és que els volia fer una advertència severa so-
bre aquest tema, perquè ja no parlo de religió, parlo d’espiritualitat com un element 
essencial de les necessitats humanes, i això no està contemplat a l’Estat. I almenys 
seria un bon argument que ho tinguéssim arreglat per a nosaltres, però al ritme que 
portem no sé si arribarem a tenir-lo arreglat, eh?, perquè hi ha una negació d’aquest 
tema. Nosaltres hem atès, ja dic, 200.000 persones, hem desenvolupat protocols i 
tenim intervenció amb satisfacció, efectivitat, eficiència, i encara no hem aconseguit 
que això sigui considerat una necessitat essencial, perquè nosaltres parlem de neces-
sitats essencials de persones amb malalties avançades.

O sigui que jo, en aquesta llei de la lluna de Torelló, els demanaria que aquest 
tema hi sortís com un eix fonamental. I nosaltres ho estem adreçant amb aquest pro-
grama, que és espectacular, eh?, que és únic al món, i la veritat és que n’estem molt 
contents.

I el tercer és el que hem adreçat d’aquesta manera, que és fer-hi participar la 
societat. Hem fet un programa que es diu «Ciutats cuidadores o compassives», que 
també liderem des de Vic –bé, en aquest cas, Osona ja saben que és una altra di-
mensió, també, de qualitat. Hem començat aquest programa que es diu «Ciutats 
cuidadores», en el que hem fet participar més de trenta organitzacions socials. Es-
tic parlant d’associacions de veïns, escoles, organitzacions, ONG, etcètera, i hem 
elaborat –aquí en tenen el programa– vint-i-cinc activitats, des de culturals fins a 
formatives –hem format més de cent vuitanta persones en com cuidar pacients...–, i 
hi ha demanda per estendre’l a Catalunya. Jo els demano suport també per fer això, 
perquè és...

Jo crec que, dins d’aquesta política d’apoderar que vostès poden fer amb aquesta 
llei que haurien, jo crec, de fer, eh?, de l’apoderament de la gent... Estem invertint 
molt en com apoderar la gent per fer planificació de decisions anticipades, és a dir, 
com prendre decisions avançades per quan un està..., perquè aquesta és la millor 
garantia de..., Josep Maria Mena, suposo que hi estem d’acord: la millor garantia és 
una persona que coneix els seus drets, que coneix com prendre decisions en malal-
tia avançada i que es troba davant un professional format que sap com respondre a 
aquesta demanda. I això es diu «planificació de decisions anticipades», eh?, i està 
definit perfectament, i el projecte pilot a Catalunya és el de Vic.

També els he portat exemplars d’aquest llibre, que acabem de publicar, de l’OMS. 
Aquest llibre explica molt bé el que pot fer un govern..., el que ha de fer un govern 
–perdó, no «pot fer», «ha de fer» un govern– per desenvolupar un programa integral 
de cures pal·liatives. Vull dir que ho sabem perfectament, i quan vaig estar a l’OMS 
va ser el meu encàrrec, dissenyar això. O sigui que està també aquí, en els resultats 
de Catalunya de vint-i-cinc anys.

Per tant, les assignatures pendents són aquestes. A Catalunya s’han desenvolupat 
i estem en fases incipients, però jo crec que a tot l’Estat haurien de ser contempla-
des. O sigui, jo al conseller Comín li dic que no anem malament, però que hauríem 
de millorar algunes coses.
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Respecte al tema aquest de com avaluar el patiment i tot això, els recordo el que 
he dit del dolor. O sigui, nosaltres fa trenta anys dèiem que el dolor era una per-
cepció somatopsíquica i que no es podia mesurar, eh?, perquè era... Això ho deia el 
Robert Twycross, bé, que era somatopsíquica. D’acord, d’acord. Doncs, bé, el pa-
timent també és molt subjectiu, però és veritat –i em sembla que la diputada ho ha 
comentat– que hi han escales que permeten almenys aproximar-se a un amidament, 
i això també és molt tècnic, eh?, no m’agradaria que legislessin sobre això, no se’ls 
acudeixi ara fer-ne una escala des del Parlament. Però, vaja, que està supertreballat 
per identificar-ho, eh?, i també la intervenció sobre aquest desire for hastened death. 
Bé, hi ha maneres de respondre a tot això, eh? I, per tant, crec que podem respon-
dre a això.

I, després, respecte a això dels plans, o sigui, jo, certament, el que proposaria 
és que hi hagués una comissió al Parlament de l’Estat que fes el seguiment d’això, 
perquè jo ja no sé què podem fer per garantir que el desenvolupament d’aquesta 
manera d’abordar les cures pal·liatives s’implementa a l’Estat. No sé dir què hem 
de fer i tal.

I l’eix de la formació, estic d’acord amb el company, també, en que és fonamen-
tal perquè la cobertura de l’atenció pal·liativa sigui universal. En la norma que van 
fer a l’OMS fa dos anys, el lema és: «Tots els pacients, sempre que ho necessitin, a 
tots els serveis de tots els professionals i a tot el sistema.» Això és el que s’ha de fer. 
Costa, perquè això no es pot fer en dos dies, però la política ha de dissenyar això, i 
també respectar els drets i mirar d’abordar com s’aborda aquest tema de l’eutanàsia 
i com s’hi pot respondre.

Em sembla que he respost... –no sé el vídeo què dirà... Ah, i el tema de la cons-
ciència. Sí, jo estic d’acord amb vostè que això és un vestit fet a mida; per tant, si 
un vol patir, doncs, no dic que sigui fantàstic, però vaja. Però en general li he de dir 
que no té molta fama, això de patir innecessàriament, i que la gent agraeix molt una 
atenció compassiva, i, vaja, que els agrada, eh?, els agrada bastant estar ben atesos. 
Sí que conec alguna persona que, en aquest balanç entre consciència i patiment, so-
bretot a la fase de l’agonia..., bé, un pot escollir estar més despert o no. Normalment 
és un vestit fet a mida que fem amb delicadesa i amb bona protocol·lització, eh?

No sé si m’he deixat alguna cosa, però, si de cas, doncs, repassin el vídeo i ja 
en parlarem, no? A mi em preocupa molt aquest nucli..., o sigui, aquesta gent que 
no només té la malaltia avançada, sinó que té solitud, distrès social sever, aquest 
0,4 per cent de la població que les passa molt «canutes». I, bé, hem de fer-hi alguna 
cosa. I l’aproximació de cures pal·liatives com a atenció pública –public health– és 
que, si no involucrem la societat d’una manera activa en programes com aquests que 
hem fet, segurament no ens en sortirem, perquè el sistema no podrà donar resposta 
a tot això.

I volia acabar dient que Human Rights Watch considera que l’atenció pal·liativa 
és un dret essencial, i, per tant, escolti’m... I no els explico la situació al món, per-
què és patètica, però, vaja, si podem fer alguna cosa de cooperació internacional... 
Volia acabar dient que Catalunya té un model que és respectat i conegut a tot el món 
i que l’estem traslladant, eh?, a molts països del món, i si ens poden ajudar en això 
també estaria molt bé.

Bé, no sé què més dir, ja. Els agraeixo molt aquesta...

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Només un comentari, per acabar, que és que vostè ha 
fet un titular, al principi...

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Sí.
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El president

...que me l’he anotat, i he estat temptat de fer-ne una piulada al Twitter, però des-
prés me n’he penedit –li soc sincer–, perquè ha vingut a dir que el dret a una atenció 
pal·liativa de qualitat s’estava vulnerant en molts territoris.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Sí. És veritat.

El president

Aquí «territoris» vol dir..., no a Catalunya.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

A Catalunya molt menys. Vull dir, Catalunya té un programa de cures pal·liatives 
de cobertura molt àmplia. Està entre els cinc països del món amb més cobertura de 
cures pal·liatives.

El president

Com que després ha dit que som líders en aquesta matèria...

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Sí, sí. Però, en canvi, a l’Estat sí que li he de dir que la majoria de comunitats, 
més del cinquanta... –i no diré quines, però les conec molt bé–, no han implemen-
tat ni les cures pal·liatives convencionals. Perquè les cures pal·liatives són els serveis 
convencionals: els PADES... Aquí vam començar l’any 90, eh?, ara estem celebrant 
el vint-i-setè aniversari del programa «Vida als anys»... Bé, jo he estat diverses ve-
gades aquí, parlant d’això.

El president

Sí.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Em sembla que alguns de vostès ho recorden, eh? I, per tant, aquí, home, al-
menys èticament, des del punt de vista polític, hem adreçat això. El problema que hi 
ha és que hi ha una negació d’aquest fet per part de moltes comunitats autònomes i 
dels seus consejeros. I la veritat és que jo ja no sé què fer, perquè una vaga de fam 
em faria mandra, també. Però la veritat és que jo els demano que siguin exigents 
en això, i que aquesta lluna que tots desitgem inclogui que es desenvolupi això, no?, 
perquè és veritat que és això. I el tema psicosocial està molt poc desenvolupat, i és 
una necessitat essencial en persones amb malalties avançades, eh? Si vol piular-ho...

El president

No, no. No ho piularé –no ho piularé. (Rialles.) Ja no piulo –ja no piulo. (Veus de 
fons.) Per això... He estat prudent –he estat prudent.

Xavier Gómez i Batiste-Alentorn

Doncs, jo crec que ho piularé.

El president

Per finalitzar, moltes gràcies, de veritat, per les seves aportacions; les hi agraei-
xo moltíssim. Gràcies als grups parlamentaris –als que queden en aquest moment– i 
gràcies als assistents a la comissió.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i quatre minuts.
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