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Sessió 23 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les tres de la tarda i onze 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 Jordi Cuminal i Roquet i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de 

Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciuta-

dans; Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialista, i Àngels Martínez Castells, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya, Josep M.  

Busquets i Font; la presidenta de l’Associació pel Dret a Morir Dignament, Isabel Alonso 

Dávila; la membre de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Barcelona, Montserrat Busquets i Surribas, i el president de la Comissió de Deontologia 

del Col·legi de Metges de Barcelona, Josep Terés Quiles.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença en comissió de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè de 

Bioètica de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana de Bioètica en 

Ciències de la Salut, 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. 353-00573/11). 

Comissió de Justícia. Substanciació.

2. Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 

Dignament 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. 353-00569/11). Comissió 

de Justícia. Substanciació.

3. Compareixença en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de 

Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-

mers de Barcelona, 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. 353-00571/11). 

Comissió de Justícia. Substanciació.

4. Compareixença en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de 

Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presen-

tar 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. 353-00578/11). Comissió de Justícia. Substanciació.

El president

Bona tarda a tots, senyors diputats, a les persones que ens acompanyen i als 
compareixents. Abans de començar pròpiament amb les compareixences i amb les 
seves intervencions, el que agrairia als grups parlamentaris és que, en la mesura del 
possible, ens definissin quins són els diputats que substitueixen d’altres diputats que 
avui no poden ser aquí.

Pel grup de Ciutadans?

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente. Yo mismo sustituyo a la diputada Carmen de Rivera.

El president

Gracias. Pel Partit Socialista?

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Substitueixo la diputada Rosa Maria Ibarra.
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El president

Per Junts pel Sí?

Alba Vergés i Bosch

Jo mateixa substitueixo la diputada Carmina Castellví.

El president

Gràcies. Substanciarem les compareixences.
Donem la benvinguda, en primer lloc, al senyor Josep Maria Busquets i Font, 

que és secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la junta directi-
va de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, i a la senyora Isabel 
Alonso Dávila, que és la directora de l’Associació pel Dret a Morir Dignament. Te-
nen deu minuts per exposar..., o fer la seva intervenció, i després tindran la possibi-
litat, els grups parlamentaris, de formular-los les preguntes i els dubtes que tinguin 
respecte a aquesta qüestió concreta. 

Som perfectament conscients, els diputats, que, com que no podem saber abso-
lutament de tot, és adequat, a més a més, té molt sentit que precisament siguin els 
especialistes que vinguin al Parlament i que expliquin als diputats quines són preci-
sament les qüestions estratègiques en una qüestió tan específica com és la mort dig-
na, i, a més a més, qüestions que tenen a veure amb la despenalització de l’eutanàsia 
en els casos que cadascú defensa.

Per tant, és un bon exercici, i això sí que ho voldria palesar especialment, que els 
diputats, que no hem d’entendre necessàriament de tot, i això ho reitero, escoltem 
els especialistes en la matèria i, en tot cas, tinguem en consideració, prenguem en 
consideració que les intervencions dels diputats no han de ser per fer posicionament, 
sinó que són, bàsicament, per formular els dubtes que hi hagi respecte a les seves 
intervencions.

Moltes gràcies.

Compareixença de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè de 
Bioètica de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat 
Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, 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
353-00573/11 

Té deu minuts. Ja l’aviso que seré flexible; per tant, si en són onze, no passa res, 
i si en són dotze, tampoc. Però l’avisaré oportunament.

Gràcies.

Josep Maria Busquets Font (secretari del Comitè de Bioètica de 
Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana de 
Bioètica en Ciències de la Salut)

Moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, o sigui, encara que són els deu mi-
nuts aquests, m’agradaria simplement agrair la invitació que s’ha fet en nom del 
president i tots els vocals del Comitè de Bioètica de Catalunya, que no té moltes 
ocasions per expressar el seu parer, no? Després intervindran altres vocals que he 
vist que estan convocats, com la senyora Montserrat Busquets.

El comitè és un òrgan que fomenta la discussió de caràcter plural, pluridisci-
plinari, que no és corporativista; és assessor, no decisori, i intenta donar raons per 
asse nyalar els límits que serveixen d’ajuda per orientar les decisions complexes com 
aquesta, eh? Tenim..., no sé si la coneixen, però, vull dir, tenim una pàgina web on 
hi ha tota la producció que hem estat fent, que es fonamenta per intentar fomentar el 
respecte dels valors de la dignitat i l’autonomia de les persones, per tal de fer com-
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patible el progrés tècnic, del qual tots estem molt satisfets, amb el respecte a les per-
sones i als valors de tothom. 

Per això, el comitè, a part de fer aquest informe sobre l’eutanàsia, ara ja fa onze 
anys –prèviament havia fet una guia sobre el consentiment informat, que era per 
defensar el respecte per les decisions de les persones, una guia sobre les considera-
cions de les voluntats anticipades–, va participar activament en la promulgació de la 
Carta de drets i deures dels ciutadans amb relació a la salut; ha fet un document que 
va tenir bastanta acceptació entre els professionals, que es deia Recomanacions dels 
professionals per a l’acompanyament a la fi de la vida, i algun d’altre que ha estat 
traduït amb una instrucció del Servei Català de la Salut, que és el de Consideracions 
respecte al rebuig al tractament, que són coses que totes conflueixen en el mateix 
aspecte que s’intenta debatre avui, no?

L’informe, que ja fa onze anys..., que és aquest, que suposo que coneixen i que 
està penjat a la web, volia contribuir a impulsar..., o volia contribuir al debat, que ja 
fa molts anys que dura, perquè aquelles persones que tenen unes inquietuds que van 
més enllà de tots aquests aspectes que hem comentat trobessin una sortida perquè el 
seu marc legal no les empara. El debat és ampli, plural; potser ja fa molt de temps 
que el tenim fet; aquest document té onze anys i no ha tingut..., més enllà que tot-
hom ha dit «està molt bé», tal i qual... I, certament, està molt bé, perquè jo ara me 
l’he tornat a mirar després d’aquests anys i suporta el pas del temps perfectament, 
eh? O sigui, és trist, però avui les coses no han canviat gaire en aquest aspecte. Hem 
millorat en algunes coses, però, vull dir, els arguments que s’hi donen continuen 
plenament vigents.

També veig que a la proposició que es fa aquí per part del Parlament, doncs, se’n fa 
una referència molt àmplia, d’aquest document. El document, bé, doncs, repassa una 
sèrie d’aspectes, com són, per exemple, les situacions de viure i morir, problemes que 
cal resoldre; en aquell moment els problemes que calia resoldre tractaven més aviat 
del Ramón Sampedro, de la Terri Schiavo, del Vicent Humbert, aquell noi francès..., 
situacions que després s’han anat repetint tant a Itàlia, als Estats Units, com aquí a 
Espanya, però que han acabat sense trobar solució.

Llavors, també, el segon apartat d’aquest document intenta clarificar una sèrie de 
definicions i precisions terminològiques que moltes vegades s’utilitzen de manera 
equivocada, com és, per exemple, el de la LET, la reorientació..., que ara ja en diem 
més adequadament «reorientació de l’esforç terapèutic», el concepte de «futilitat», 
el concepte de «dignitat», el concepte d’«eutanàsia». I, per exemple, quan diem «eu-
tanàsia», ens agrada molt definir-ho clar, com és dir «l’actuació portada a terme per 
un professional sanitari que té com a objectiu provocar directament la mort d’un 
pacient que pateix una malaltia incurable i irreversible, i que es troba en un estat de 
sofriment intens que no ha pogut ser alleujat per altres mitjans, sempre a petició ex-
pressa del malalt, informada i reiterada pel mateix malalt», no?

Aquesta definició és important, perquè, amb això, fa que algunes terminologies 
que s’utilitzaven, com les «d’eutanàsia passiva» i «l’obstinació terapèutica», etcète-
ra, deixen de tenir sentit, «obstinació terapèutica» sí que té sentit, però «l’eutanàsia 
passiva» ja no té sentit, perquè d’eutanàsia només n’hi ha una. La resta és el respec-
te al malalt, a la seva voluntat, que expressa que no li posin un tractament, que li 
retirin si l’hi han posat o que el deixin... Qualsevol actuació d’aquest tipus no ha de 
rebre el nom «d’eutanàsia»; per tant, del tema «d’eutanàsia passiva», és obvi que ja 
no té sentit parlar-ne.

També es defineix el tema del «suïcidi assistit», i es diu que és l’acció d’una perso-
na que pateix una malaltia irreversible per acabar amb la seva vida, que compta amb 
l’ajuda d’algú perquè li proporcioni els coneixements i els mitjans per acabar amb la 
seva vida. Quan la persona que ajuda és el mateix metge, parlem de «suïcidi amb me-
dicament assistit». 
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En la definició que es fa en el document, que també es va repetir després en el 
document aquest que vam fer de les recomanacions als professionals per a l’acompa-
nyament a la fi de la mort, es parla de dignitat, que és un terme que a vegades s’uti-
litza d’una manera equívoca, tant pels que defensen que una persona pugui prendre 
decisions per acabar amb la seva vida, com pels que defensen que això no es pot fer, 
no? Per tant, pensem que a vegades aquestes paraules s’utilitzen molt maniqueament 
i que potser no seria tan interessant parlar-ne, sinó que el més apropiat seria parlar 
del respecte a la voluntat de les persones, que és el que més ens preocupa en aquest 
moment, no?

El document continua amb una sèrie també d’apartats sobre els arguments filosò-
fics, que ja venen de molt antic, i que repassa, doncs, tant el de Sèneca, quan diu que 
els savis han de viure el que sigui convenient i no el que sigui possible; o una cita 
també interessant, que és la de Thomas More, que quan parla que les persones que 
tenen les possibilitats o tenen la necessitat d’acabar amb la seva vida, però que no es 
veuen..., han de ser acollides i cuidades fins al final, perquè això és molt important 
també tenir-ho present; parla de Francis Bacon, de David Hume... I un altre apartat 
parla dels principis i els drets fonamentals que conflueixen en aquesta problemàtica, 
que és la fi de la vida, com és el del dret a la vida, però el del dret a una vida digna, 
eh?, el dret a una vida digna i el respecte a l’autonomia, que és el respecte a les vo-
luntats de les persones, expressades, encara que no siguin compartides i costin, de 
vegades, de ser enteses, no?

En aquest apartat de la voluntat es fa molt èmfasi a tot el que té a veure amb el 
consentiment informat i al que llavors, en aquells moments, era una cosa bastant in-
novadora, que ja no ho és tant, com són les voluntats anticipades, o que avui en dia 
ja portem una sèrie de rodatge, i també que, doncs, ara amb el model català de les 
decisions anticipades ha vingut a reforçar.

Més enllà dels aspectes jurídics, que vostès deuen entendre-hi més i que jo no 
hi entenc gaire, el document acaba fent una sèrie de conclusions que venen a dir..., 
o conclusions o recomanacions, que venen a dir que el principi de la dignitat d’au-
tonomia i benestar del pacient fan èticament acceptable i constitucionalment pos-
sible la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Aquesta conclusió no és 
fruit d’un posicionament dogmàtic, sinó que és fruit d’una deliberació d’un grup de 
treball plural, pluridisciplinari, en el qual hi havien advocats, juristes, filòsofs, pe-
riodistes, metges, infermeres, etcètera, no? I entre tots es va concloure que aquesta 
era l’alternativa que es demanava en aquests moments i que feia falta perquè els pro-
fessionals i els pacients, els ciutadans, es trobessin..., poguessin veure acomplerts 
els seus anhels.

La possible regulació normativa de l’eutanàsia no s’hauria d’abordar en funció 
del nombre, perquè això..., evidentment, hem d’esperar que sempre siguin poques les 
persones que es trobin en la tessitura de voler morir, eh?; però sí que és evident que 
aquesta problemàtica no és important quant al nombre, però sí quant a la gravetat 
de qui pateix aquesta situació, i, per tant, aquests malalts tenen els mateixos drets i 
s’haurien de poder respectar.

Per tant, el document de l’any 2006 ja demanava que es modifiqués l’article 143 
del Codi penal espanyol, per tal d’extreure amb claredat de l’àmbit penal les actua-
cions dels professionals sanitaris que tinguin com a objectiu ajudar els pacients que 
sol·liciten aquesta... Però no n’hi ha prou amb això, sinó que cal, evidentment..., fa 
regular perquè és una situació molt... La despenalització és important, és el que s’ha 
fet en altres països –veig que en la proposició es parla d’Holanda; a Holanda van fer 
això–, però, evidentment, s’ha de regular, perquè no és suficient despenalitzar, sinó 
que és un tràmit que s’ha de fer amb molt de rigor, i, per tant, caldria fer una norma 
específica, eh? 

S’han de determinar una norma específica que determini les condicions estrictes 
del procediment i les pràctiques eutanàsiques autoritzades pel que fa a l’objectiva-



DSPC-C 453
12 de juny de 2017

Sessió 23 de la CJ  7 

ció de la situació del malalt. És a dir, quins criteris, quins requisits ha de complir 
el malalt per poder sol·licitar això? O què s’ha de trobar?, en quines situacions? Les 
formes d’expressió de la voluntat: com ha de ser aquesta expressió? Si ha de ser..., 
pot ser fins i tot anticipada, si ha de ser... Les persones que hi han d’intervenir, la 
documentació que s’ha de tenir en el cas i el control adequat posterior, i previ tam-
bé, evidentment, però posterior, en alguns casos ha de ser previ, però la majoria de... 
Tal com es fa, doncs, a Holanda, com es fa a Bèlgica, com es fa en els països on 
està regulat. 

També el document, encara que no és el cas, però parla que s’han de fomentar 
les polítiques actives per a la formació de tots els col·lectius professionals implicats 
–sanitaris, juristes...–, sobre el procés de la mort; per això, d’aquí va venir el llibre 
que es va fer després sobre recomanacions als professionals. I s’ha de promoure el 
debat social sobre aquestes qüestions, que, bé, va a batzegades, eh? Fa trenta anys, 
com dèiem, que parlem d’això, però no s’avança gaire. 

Onze anys després que la que hi havia aleshores consellera de Salut encarregués 
aquest informe, perquè va ser un encàrrec al Comitè de Bioètica, doncs, podríem dir 
que hi han situacions diferents, eh? O sigui, l’Estatut d’autonomia de l’any 2006 ja va 
regular, per exemple, el dret a la mort digna, en el seu capítol de drets, no?: «Totes 
les persones tenen dret a rebre un tractament adequat i del dolor.» El CatSalut, que és 
el proveïdor dels serveis públics, va fer que una recomanació del comitè es convertís 
en instrucció. I jo crec que això és un tema bastant important que ha passat, potser, 
una mica desapercebut, però per explicar a tots els professionals sanitaris que han 
de ser atents i respectuosos en el rebuig al tractament, eh?, que amb això ja s’avança 
molt. S’ha avançat també en la implantació i aquelles..., i ara, a partir de la situació, 
quant a les cures pal·liatives; com deien abans, doncs, la Carta de drets i deures parla 
d’això. Bé... Un momentet que acabo.

Però hi ha hagut una cosa, i aquesta cosa la voldria ressenyar, perquè crec que és 
important que a nivell..., també ha passat desapercebut, a nivell de l’Estat, el 2015, 
de manera sorprenent, es va canviar la Llei d’autonomia del pacient i es va introduir 
una modificació que té unes connotacions totalment regressives, en el sentit que en-
tén que quan hi ha una persona que pot prendre les decisions en substitució d’una 
altra perquè ja està incompetent, aquestes decisions, si no van en el millor sentit del 
malalt –entenem que el sentit és de perllongar la vida–, doncs, aquestes decisions 
s’han de posar en coneixement del jutge. 

Això és un retrocés molt important en el qual el president del nostre comitè posa 
molt èmfasi en el que ara hem fet, precisament, que s’està discutint una proposta per-
què s’incorporin en les propostes de lleis que s’estan fent en el congrés estatal perquè 
es deixi sense efecte aquesta modificació que es va introduir de sotamà, podríem dir, 
el 2015, per modificar la Llei 41/2002.

Bé, com que són tretze minuts i ja m’he passat... Jo...

El president

Sí, pot acabar, eh?, diguem-ne.

Josep Maria Busquets Font 

Bé, crec que aquesta era una cosa molt important que m’havia quedat per dir, que 
havia de dir. I, bé, ho deixaríem per a més endavant, si teniu més preguntes.

El president

Moltes gràcies, senyor Busquets.
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Compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament 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
353-00569/11 

Té la paraula, ara, la senyora Isabel Alonso Dávila.

Isabel Alonso Dávila (presidenta de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament)

Hola, bona tarda. Doncs, jo també voldria començar amb els agraïments, espe-
cialment al president de la Mesa de Justícia del Parlament de Catalunya i a tots els 
grups polítics que esteu aquí i que heu demanat la compareixença de la nostra asso-
ciació a aquesta Comissió de Justícia. 

Llavors, per preparar aquesta intervenció, el Xavier Gol i jo, durant aquests dies, 
hem fet una mica de recordatori; hem pensat que en dos anys hem fet un llarg camí 
junts, els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya amb els quals hem 
tingut contacte, i nosaltres com a associació. I, llavors, jo volia recordar que ja el 
primer contacte que vam tenir va ser per organitzar una taula rodona al Col·legi de 
Periodistes, fa dos anys; a més, totes les coses així com importants han sigut al mes 
de juny. Llavors, fa dos anys, al mes de juny, el dia 22 de juny exactament, ens vam 
trobar al Col·legi de Periodistes, i en aquell moment us demanàvem quina era la vos-
tra postura, davant dels processos electorals que s’apropaven, respecte al tema que 
demanava la nostra associació, que era el dret a morir dignament i l’ampliació de les 
lleis que teníem ja respecte a la legalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit. 

Allà van assistir tots els grups polítics, excepte el PP, a aquella primera taula ro-
dona. I allà ja vam saber que, excepte..., o sigui, que hi havien grups que ja havien 
recolzat, al Parlament de Catalunya, la despenalització de l’eutanàsia altres vegades 
que s’havia votat i que les votacions s’havien quedat molt justes, diguem-ne. Lla-
vors, aquests grups van ser Esquerra Republicana de Catalunya, va ser Catalunya 
Sí que es Pot, que en aquell moment era Iniciativa per Catalunya, i va ser el PSC. 
Llavors, la primera cosa que volíem era donar les gràcies a aquests grups que ja des 
del primer moment, perquè coincidíem amb la vostra posició política respecte a les 
llibertats individuals, ens vau donar suport inicial. Perquè va ser molt important per 
a nosaltres, que ens movíem encara pel Parlament de Catalunya com si no fos casa 
nostra; ara ja una mica sí, no?; ens coneixem els passadissos i alguns despatxos, i 
molta gent, com s’ha vist quan hem entrat aquesta tarda aquí.

Després, també ens vam trobar que altres grups, en concret el PDECAT, a partir 
de reunions amb vosaltres i amb nosaltres, ha fet un procés de reflexió important, 
que agraïm moltíssim, també, inclús alguna consulta a la seva militància, que ha 
donat un resultat majoritari a favor, dintre de la militància del PDECAT, de la regu-
larització de l’eutanàsia. I, llavors, precisament després d’aquest debat intern, també 
podem comptar avui que la proposta que avui analitzem ens agrada moltíssim que 
sigui unitària i molt majoritària dintre del Parlament de Catalunya.

O sigui, per últim, no ho sé..., em sembla que no hi ha cap diputat o diputada de la 
CUP aquí aquesta tarda, però volia dir que també agraïm a la CUP que, a pesar de les 
seves reticències a demanar coses al Congrés –al Congreso–, doncs, hagi acceptat que 
en aquest tema mereixia la pena, diguem-ne, posar-se també a fer aquest pas.

Em quedem dos partits que no han recolzat aquesta proposta, i em sembla que 
del PP no hi ha ningú aquesta tarda aquí. O sigui que jo havia pensat alguns missat-
ges... (Veus de fons.) D’acord. Ciudadanos, fins ara, Ciutadans s’ha abstingut. Hem 
tingut moltíssims contactes també amb Ciutadans, i una actitud sempre molt oberta 
de la vostra part i reunions, inclús, a la nostra seu, però, bé, al final, jo el que pen-
sava, el que pensava aquest matí preparant també aquestes paraules, era una mica 
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confrontar l’actitud que té Ciudadanos en aquest tema, en el tema de la despenalitza-
ció de l’eutanàsia, amb actituds molt més clares i més modernes, que jo crec que van 
més amb aquest partit, que han tingut respecte a la interrupció voluntària de l’em-
baràs o respecte al matrimoni entre les persones del mateix sexe. Perquè jo crec que 
en aquests temes, que jo crec que alguna relació tenen, eh?, en el sentit que toquen 
algunes oposicions claríssimes de la jerarquia catòlica i que us heu desmarcat més 
en aquest sentit, llavors, no ho sé, pensem que aquesta abstenció pot ser reflexionada 
més i comparada amb la demanda de la ciutadania i el suport que té la ciutadania 
a la despenalització de l’eutanàsia, que surt a totes les enquestes claríssimament, 
doncs, nosaltres continuem confiant que un debat al si del vostre partit pugui portar 
una resposta positiva.

Respecte al PP, ho sento, però, bé, potser ja ho veuran al Canal Parlament, no 
ho sé, però sí que m’agradaria dir, també, que és molt estrany que la postura del PP 
respecte a drets individuals –parlem de drets individuals–, en molts casos dels que 
ara parlaré, hi ha una oposició frontal molt dura, amb manifestacions al carrer, amb 
una oposició parlamentària molt important, i després, una vegada que els parlaments 
voten positivament aquests drets, els fan servir d’una manera absolutament com si 
ells hi haguessin esta d’acord. 

O sigui, vull recordar..., no ho sé, m’agradaria pensar quanta gent del PP està di-
vorciada. I jo diria que estaran divorciats segurament igual que en la societat, però 
encara més m’agradaria pensar..., o sigui, m’agradaria recordar que el PP ha recor-
regut la llei del matrimoni entre les persones del mateix sexe al Tribunal Constitu-
cional i, quan encara està recorreguda aquesta llei, hem vist Mariano Rajoy anar al 
casament d’un diputat del PP amb el seu promès de tota la vida. 

Llavors, jo penso: passarà el mateix com amb el tema de l’eutanàsia? O sigui, 
faran una oposició furibunda i, després, utilitzaran aquest dret que altres persones 
i altres partits hem lluitat per acomodar als interessos de la societat i als drets in-
dividuals. I, com molt bé deia el Josep Maria abans, que parlem d’un tema que sig-
nifica molt patiment per a molta gent. O sigui que nosaltres estem contents que es 
divorciïn, que es casin amb les persones que vulguin, però, si us plau, que no tinguin 
aquesta posició.

Bé, llavors això seria un repàs, una miqueta, del que el treball de l’associació 
i del Grup d’Incidència Política, que coordina impecablement i magníficament en 
Xavier Gol, i que mai vol parlar en públic en aquests moments i per això estic aquí. 
Alguna vegada ens podríem alternar. Bé, llavors, m’agradaria recordar que per a 
nosaltres, i crec que es veu també als països que ja tenen legalitzada l’eutanàsia, no 
estem davant d’un tema d’esquerres o de dretes; parlem de drets individuals de la 
ciutadania, i l’argument més clar per això és veure que el partit que governa Holan-
da, ara, en l’actualitat, és el Govern holandès d’un partit de dretes el que ha portat 
el debat al Parlament d’Holanda que potser sí que convindria l’ampliació dels drets 
que ja tenen respecte a l’eutanàsia.

O sigui que, amb això, nosaltres, com que som una associació que aspirem a 
arribar a tots els sectors socials i que a la nostra associació arriba gent de totes les 
ideologies, també catòlics, perquè, a més a més, ja es veu en les enquestes de Me-
troscopia que el 65 per cent de la població catòlica practicant es declara favorable 
–parlem del practicant–, augmenta el recolzament entre les persones no practicants, 
catòliques que es defineixen com a no practicants. 

Llavors, el que demana la proposta de la qual parlem avui aquí ja estava recollit, 
com ha dit el Josep Maria Busquets, al nostre llibre de capçalera (l’oradora riu), i 
que, a més a més, us ho demanem sempre, perquè l’hem repartit entre els diputats 
i les diputades, i és un llibre del 2006 del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalu-
nya. Volem recordar també el que ja recorda el preàmbul d’aquesta proposició, que 
és que l’article 20 de l’Estatut de Catalunya parla del dret a morir en una situació de 
dignitat, i que, per a nosaltres, en aquest dret a morir en una situació de dignitat, ja 



DSPC-C 453
12 de juny de 2017

Sessió 23 de la CJ  10

tenim algunes coses, però també, ni que sigui en sentit minoritari, ens falta aquest 
dret fonamental per a la gent que vulgui fer ús d’això.

Volia llegir, perquè és claríssim, el que diu exactament en l’exposició de mo-
tius, la cita que hi ha de la Carta de drets i deures de la ciutadania, amb relació a 
la salut i l’atenció sanitària, en el capítol d’autonomia i presa de decisions, perquè 
d’això exactament és del que parlem. I el que diu és: «Quan es donen situacions de 
patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per de-
cidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té dret a rebre un 
tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest 
patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les 
cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment» 
–i ara ve la famosa coletilla; no sé si es diu així...–, «sempre dins del marc legal vi-
gent.»

DMD subscriu plenament aquesta formulació del Departament de Salut de la Ge-
neralitat i pensem que, perquè es pugui tenir aquest dret en tota la seva plenitud, s’ha 
de canviar l’article 143.4 del Codi penal en el sentit que ho planteja la proposta conjun-
ta de proposició de llei de despenalització de l’eutanàsia admesa a tràmit al Parlament. 
A més, pensem que la despenalització de l’eutanàsia..., amb aquesta despenalització, 
no solament es garantiran els drets dels pacients que es trobin en situacions terribles, 
sinó que permetrà –i això és molt important també– extreure amb claredat de l’àmbit 
penal les actuacions dels professionals sanitaris que ajudin a morir els pacients que ho 
demanin reiteradament quan es trobin en una situació de patiment insuportable. I aquí 
hi ha alguna persona que en sap moltíssim, d’això.

I això de què parlem són drets; això és justícia; això és acabar amb molt dolor; 
això és acabar amb situacions de clandestinitat molt injustes i que, de tant en tant, 
ens arriben des dels mitjans de comunicació en forma de malalts mirant a una càme-
ra, com cops de puny dirigits a l’estómac, directament. Com ja vam dir a l’anterior 
compareixença, pensem que les experiències internacionals d’Holanda, Bèlgica i 
Luxemburg fan que aquest tema es pugui analitzar serenament a partir de la realitat 
dels països que ja disposen d’aquests drets.

La ciutadania, com ja hem dit, té clara la seva posició i molts professionals de 
prestigi, com també vam assenyalar a la nostra anterior compareixença –i alguns 
dels quals se’ls sentirà parlar davant d’aquesta mateixa comissió avui i dilluns 
vinent–, també donen un suport a la despenalització. Ara el que cal és que les lleis 
s’apropin a l’opinió de la ciutadania i dels professionals, perquè pot ser, aquest, un 
dels temes en què l’opinió de la ciutadania i les lleis es troben més allunyades. Així 
ho va assenyalar, per exemple, l’enquesta de The Economist del juny del 2015 –tam-
bé juny–, que va dir que França i Espanya són els dos països en què les lleis i l’opi-
nió ciutadana respecte a aquests punts estan més lluny, eh? I també va assenyalar 
que en els països que ja tenen legalitzada l’eutanàsia augmenta el recolzament..., o 
sigui, són ara mateix en els quals la ciutadania recolza més aquesta pràctica. 

Volia recordar, ja per acabar, que la nostra associació lluita també per la millora 
de l’atenció pal·liativa, tant hospitalària com domiciliària; per la creació d’un obser-
vatori de la mort; per augmentar l’ús d’un dret que ja tenim des de l’any 2000, el del 
document de voluntats anticipades, i per la formació del personal sanitari en drets 
del pacient. Totes elles, coses recollides en la Llei 41/2000 del Parlament de Cata-
lunya sobre drets del pacient. 

Nosaltres pensem que no necessitem més lleis –per exemple, les de mort digna 
que es proposen ara–, sinó la voluntat política clara d’aplicar les lleis que ja tenim 
i que permeten, en una gran majoria de casos, aproximar-nos al màxim nivell de 
dignitat en el procés de la mort. Però una cosa és ajudar en el procés de la mort –en 
això hi ha unanimitat; si us plau, no ho discutim més– i una altra cosa diferent és 
ajudar a qui expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho. I aquí és on 
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cal canviar el marc legal vigent. Per això cal modificar el Codi penal, que ens te-
nalla. 

Negar-se a practicar una eutanàsia per raons de consciència és, naturalment, le-
gítim i reconegut en les legislacions dels països que tenen reconeguda aquesta pràc-
tica, però negar-se a donar suport a la despenalització és donar suport a la penalit-
zació, perquè sembla que hi ha els que volen la despenalització i els que no volen la 
despenalització es queden tranquils. No: els que no volen la despenalització donen 
suport a penalitzar aquesta pràctica i donen suport que es pugui condemnar la per-
sona que va ajudar a morir Ramón Sampedro, que José Antonio Arrabal mori en 
solitud per no comprometre la seva família i tants casos que estem veient. Negar-se 
a la despenalització és mantenir els metges sota una espasa de Dàmocles, la de l’ar-
bitrarietat, com es va demostrar clarament en el cas de l’hospital Severo Ochoa, de 
Leganés. 

Massa vegades hem escoltat els hipotètics perills de la despenalització: el pen-
dent relliscós, les pressions dels hereus sense escrúpols, la legalització de l’assas-
sinat, etcètera. Tot això és fals, perquè la despenalització implica una regulació 
protectora dels febles i que eviti possibles abusos. I parlant d’hipotètics perills, con-
tinuen negant, alguns, la dura realitat de milers de persones obligades a viure en un 
infern absurd i degradant, quan, en situacions de patiment insuportable i en plena 
possessió de les seves facultats per decidir, expressen el seu desig de morir i sol·li-
citen ajuda per fer-ho.

La tramesa d’aquesta proposició de llei al Congrés no és un punt d’arribada; a 
partir d’això, Catalunya podrà desenvolupar una llei de disponibilitat de la pròpia 
vida, que, com acabem de dir i acabem d’escoltar, serà la protecció dels més febles 
i evitarà possibles abusos. Per a aquesta feina no partim de zero; ja hem citat l’In-
forme sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del Comitè de Bioètica de Catalunya, les 
experiències internacionals i la proposta de la llei d’eutanàsia presentada recentment 
al Congrés per Unidos Podemos, amb l’assessorament de moltes persones, entre 
d’altres, del Comitè de Bioètica de Catalunya. Unidos Podemos, En Comú Podem i 
En Marea han presentat un text de llei que a DMD ens ha agradat molt.

Les aportacions, també les tenim d’excel·lents professional de la justícia, la salut 
i la bioètica, i ens podran ajudar en la futura regularització. 

I si per a aquesta feina voleu tenir en compte la nostra associació, restem, com 
sempre, a la vostra disposició i aquests són els deures que ens posem per al curs 
vinent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè. Té la paraula el diputat de Ciutadans, senyor Eusebio 
Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Gracias a los dos comparecientes y a todas las personas 
que les acompañan, hoy más numerosas incluso que los diputados, en esta sesión; 
sin duda, el interés lo merecía. Yo quisiera..., bueno, casi ya, por alusiones, eviden-
temente, y con todo el cariño, nos hemos visto muchas veces. Recuerdo, además, 
aquella reunión en vuestra sede, además éramos precisamente la diputada María 
Valle y yo. Casualmente, pues, hemos coincidido los que estuvimos allí y siempre 
con una gran atención por vuestra parte, y esperamos que sigamos viéndonos todas 
las veces que sea necesario para plantearnos nuestras posiciones.

Efectivamente, nos planteamos un tema, como bien ha dicho el señor Busquets, 
muy complejo porque requiere muchos..., tema que en su informe tratan muy bien. 
Yo coincido con ustedes; lo descargué, lo leí y coincido en que soporta el paso del 
tiempo perfectamente, como ocurre con las cosas bien hechas. Pero, evidentemente, 
un tema..., dignidad, autonomía de la persona, voluntad de las personas, de los sa-
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nitarios también, de todo..., hay que juntar un montón o muchos temas para llegar, 
al final, a un buen final, en este caso legal, pero que, además, permita también los 
otros buenos finales. 

Como bien han dicho, llevamos muchos años –llevamos muchos años– y no pa-
rece que nos pongamos de acuerdo. Algunos partidos lo pueden tener más claro, 
pero otros partidos todavía lo pensamos un poco más; eso es una situación real, por 
tanto, que refleja, quizá, simplemente, pues, esa dificultad que tiene el tema. 

A mí personalmente, además, me resulta especialmente importante cuando, se-
ñor Busquets, ha hablado usted más de terminología. Es muy importante definir 
claramente de qué hablamos en cada caso; es fundamental precisamente para hacer 
las cosas bien, para entendernos. Muchas veces, incluso los sanitarios también ne-
cesitamos esa definición precisa, que ustedes, a través de su informe, lo aclaraban y 
que creo que hay que poner en valor perfectamente, porque muchas veces en estos 
debates complejos, pues, puede haber..., ahora parece que estamos hablando de lo 
mismo, hablamos de cosas diferentes, y definirlo muy bien, como ha hecho usted, 
bueno, como hace su comité, en este caso, que usted representa aquí estupendamen-
te, pues, lo ha hecho. Claro, y la eutanasia..., estamos también de acuerdo cuando 
incluye en la definición aquel punto de los casos que no han podido ser aliviados 
por otros medios; aspecto importante. Y además porque, hoy en día, la tecnología 
médica ha avanzado muchísimo, pues, tenemos muchos más medios para aliviar. 
Y también así nos planteamos este debate, que, sin duda, Séneca no se plantearía. 
No; no vamos a estar en aquello, solo lo que deba y no lo que pueda; no –no–, ben-
dito Séneca, pero en sus tiempos. 

Yo les quisiera..., y usted..., pero, por ejemplo, en el tema de la terminología..., dis-
cúlpeme, pero hablaba el señor Busquets de la normativa, que sería necesario..., que se 
pide con este proyecto de ley, específica, rigurosa. La señora Alonso hablaba de «re-
gulación protectora», aquellos términos que definen, pero que, a lo mejor, se pueden 
juntar todos: puede ser específica, rigurosa y protectora; ¿por qué no? Podría serlo, 
no son incompatibles, aunque cada uno, pues, lógicamente, lo vea desde su punto de  
vista. 

Bien, yo les quería hacer algunas preguntas concretas para conocer su opinión 
en concreto. La señora Alonso, pues, ya nos ha explicado que, desde luego, con-
sidera que es fundamental que esta proposición de ley que aquí tenemos llegue al 
Congreso; luego, allí debatirán. Entonces, se pide ese cambio en el 143.4 para que 
se despenalice, incluyendo en el texto, pues, la necesidad de una ley específica para 
que, lógicamente, esa despenalización esté protegida, como comentamos, de forma 
rigurosa, protectora, etcétera. Entonces, bueno, lo considera también, el punto, el 
Comité de Bioética... Yo me imagino la respuesta, pero quería preguntar concre-
tamente, y así..., porqué el informe yo creo que es bastante claro, pero así podían 
constar en actas del Comité de Bioética de Cataluña, ¿también consideran impres-
cindible del punto 143.4? Sería la pregunta concreta, a los dos, ¿eh? Por repetirlo, 
no pasaría nada.

¿Qué pros y contras encuentran ustedes a la ley..., lo que estamos debatiendo aquí 
en el Parlamento de Cataluña, esta ley de artículo único? Puesto que es un punto es-
pecífico, ¿ventajas? ¿Alguna contra? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podría verse des-
de amplias perspectivas? ¿Alguna mejora del redactado? ¿Lo consideran..., tal como 
está ahora mismo, tal como está propuesto, les parece suficiente, les parece com-
pleto? ¿Podrían hacer alguna aportación adicional? Se me ocurrirían las preguntas 
concretas para hacerles. 

Y muchas gracias por sus palabras y por toda la información que nos hacen lle-
gar, que nos ayuda mucho en esta tarea, que, como bien ha dicho el señor Guinó, 
pues, si no fuera por los expertos, nosotros, desde luego, iríamos mucho más per-
didos.

Gracias.
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El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada del Partit Socialista, Assumpta Es-
carp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes. I donar la benvinguda i saludar tots 
els amics de la plataforma, la Isabel i tots aquells..., i altres persones, que ens conei-
xem tots una mica, diríem. Ens coneixem, i més perquè crec que aquí en el Parlament 
de Catalunya..., jo, és la primera legislatura que hi soc, però s’ha debatut diverses ve-
gades ja l’eutanàsia, el dret a la mort digna. És un debat, recordo, que en el Congrés 
dels Diputats s’ha discutit setze vegades, i que es va crear una comissió del Senat on 
més de quaranta experts van fer la seva intervenció i la seva aportació. 

Malauradament, després de tota aquesta..., diguéssim, tot aquest seguit..., del qual 
només una de les coses que ens queda, i més important, és la vostra tasca, diríem, 
eh?, que és continuar fent-ho. Malauradament, com deia, i onze anys més tard del ma-
teix informe de la comissió del Comitè de Bioètica de Catalunya, continuem estant 
on estàvem. I, per tant, jo crec que val la pena veure si amb aquest..., perquè l’eutanà-
sia, el dret..., parlem de drets, ho deia molt bé la Isabel, si el podem acompanyar del 
màxim consens possible, si aquest debat el podem acompanyar del màxim consens 
possible... I la Isabel sap que moltes vegades nosaltres hem preferit aturar una mique-
ta, però que el consens fos al més ampli possible per poder tirar endavant una de les 
coses que creiem que fa falta fer i que, d’alguna manera, no podem estar. 

Val la pena –jo crec que ho deia el doctor Busquets– rellegir l’informe perquè és 
totalment vigent i, a més, és una gran aportació. Quan un es mira els quatre punts 
de les recomanacions que diu el mateix informe sobre què hauria de ser una llei de 
disposició de la pròpia vida, no?, ja parla dels quatre punts fonamentals i que, per 
tant, d’alguna manera, queden recollits en... I pensem que després del que ells van 
escriure i dels informes que hi han i dels quatre punts de recomanació, no?, del que 
després haurien de poder fer, que els estava buscant, encara hi ha hagut moltes més 
experiències internacionals, molta més regulació internacional, que han anat avalant 
tot això. 

A vegades, hom té la sensació –i ho deia el diputat que m’ha precedit– que real-
ment ha d’haver-hi molt debat, però que el sentiment social va molt per endavant 
d’aquest debat que tots plegats ens plantegem sempre, que sempre parlem d’un gran 
debat, de molta profunditat en el debat, però el 77,5 per cent de la gent, en una en-
questa del CIS, és favorable a la despenalització i a una regulació de l’eutanàsia; per 
tant –i crec que ho deien molt bé i ho han explicat–, també votants, doncs, del Partit 
Popular i de molts altres partits. Moltes vegades, nosaltres mateixos no som capaços 
de llegir quin és el propi sentiment social i què és el que es planteja. 

El decret de la modificació del 2015, del Partit Popular, va ser el segon pas, di-
guéssim. El 2012, amb el decret, van acabar amb la universalització de la sanitat i el 
2015 van retallar els altres grans drets de la sanitat, que eren els que aquí es van...; no 
és res més que una regressió d’aquests valors i drets que parlàvem abans, que són el 
respecte, la dignitat i autonomia de les persones, perquè les dues retallades fonamen-
tals que en àmbit de la salut ha fet el Partit Popular van totes en aquest camí. 

Jo no tinc cap pregunta a fer-los. El seu coneixement sempre aporta moltíssim, 
però, en tot cas, ens hem llegit l’informe de Bioètica, i jo crec que a partir d’ara co-
mença un treball..., és a dir, hem de tirar endavant la despenalització, perquè parlem 
de despenalització perquè està penalitzat, igual que el Codi penal parla de víctima 
perquè tipifica un homicidi atenuant. Això, recordem-ho tota l’estona: tipifica un ho-
micidi, i l’únic que fa és atenuar-ho si hi ha una malaltia greu, però això és el que hi 
ha. Per tant, d’alguna manera, jo ho comparteixo: si no recolzes la despenalització, 
dones suport a la penalització. I, per tant, és on estem, no? 
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I ara recordava aquelles paraules del Josep Maria Mena, quan deia que l’eutanà-
sia és un bon termòmetre per mesurar les temperatures de la sinceritat de la voluntat 
de progrés dels legisladors, i jo comparteixo plenament aquestes paraules. 

Però deia que la feina comença a partir d’ara, i jo crec que sí, que la seva aporta-
ció en el que ha de ser la llei de disposició de la pròpia vida, que hauríem de comen-
çar a treballar ja, tenint en compte que anem lents, diguéssim, eh?, tants anys que 
hem estat, també atenent tota l’experiència internacional i també aquests, com deia, 
quatre punts que, d’alguna manera, el mateix Comitè de Bioètica, doncs, el 2006 ja 
ens marcava, no?, qui havia d’intervenir en la presa de decisions, sobretot el control 
i comitès específics de control i supervisió que aquests..., i de l’anàlisi posterior, ob-
jectivar la situació i l’expressió de la seva voluntat, com requeriments, etcètera.

Per tant, jo..., més que fer-los una pregunta, m’agradaria continuar-los animant i 
emplaçar-nos, tots plegats, a poder tirar endavant aquest procés de despenalització, 
però, sobretot, posar-nos a treballar de veritat en com hem de regular la llei de dis-
posició de la pròpia vida.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. (Martín Eusebio Barra López demana per parlar.)

Martín Eusebio Barra López

Si seria possible..., que m’he oblidat una pregunta que volia fer als comparei-
xents. Si m’ho permet... (Veus de fons.) Sí. No, era únicament, al doctor Busquets, 
sobre el tema del control previ i posterior, perquè ha parlat dels dos; simplement, 
seria millor un, l’altre, els dos? Era una cosa que tenia anotada i que se m’havia 
oblidat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Àngels Martínez, de Catalunya Sí que 
es Pot.

Àngels Martínez Castells

Sí; gràcies, president. Estic en substitució, crec, de Joan Giner, eh?, perquè abans 
m’he oblidat de dir-ho. En qualsevol cas, bona tarda a la senyora Isabel Alonso i al 
senyor Busquets, i a tota la gent que els acompanya. Els agraeixo moltíssim que es-
tiguin aquí, d’una manera especial, com penso que la nostra tasca avui, i més des-
prés del que s’ha dit i després que vostès han intervingut, es tracta bàsicament que 
vagin agafant també, vostès, o recuperin forces per seguir, per seguir lluitant, per 
seguir treballant, per seguir analitzant, per seguir fent. Perquè, bé, nosaltres farem 
el que podrem, però ja veuen vostès que això no és tant un tema legal, sinó que és 
sobretot un tema de civilització; és un tema polític, i és un tema d’humanització de 
la política i de posar aquesta humanització de la política per damunt d’interessos 
partidistes o de part.

Hem tingut oportunitat de parlar-ho en les mocions, hem tingut oportunitat de 
parlar-ho amb vostès, i jo crec que poca cosa tinc a dir. Només, en tot cas, afegir 
dues coses. En la llista de grans noms que ha donat el senyor Busquets, començant 
per Sòcrates i d’aquí en endavant, que hi ha..., per desgràcia, la darrera setmana 
vam perdre Juan Goytisolo, i Juan Goytisolo tenia unes reflexions molt lúcides so-
bre l’eutanàsia, i ell, a més a més, la justificava en diversos moments i en diverses 
formes. Hi havia un moment, per exemple, quan ell parla que és per una qüestió de 
recursos, no?; una miqueta en el sentit del que vostè també deia de Thomas More o 
de Sèneca, de dir: «Bé, a veure, la societat ha d’esmerçar recursos en mi quan, de 
fet, doncs, jo ja no tinc res a fer a la vida?» I aquí hi havia un dubte, des de la seva 
privilegiada intel·ligència, que resol d’una manera tallant i molt definitiva quan diu: 
«Bé, però, en qualsevol cas, en el moment en què jo deixi de ser el que soc, és a dir, 
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de pensar, de poder utilitzar la meva intel·ligència, aleshores, sí, per favor, eutanàsia, 
suïcidi assistit o el que sigui, perquè jo soc en tant que jo penso.»

Llavors, doncs, és clar, per a mi el problema de la dignitat és un problema, na-
turalment, de cadascú, personal, però també és un problema de societat; també la 
societat pot arribar a tenir uns graus de dignitat que, gràcies a la feina que fan vos-
tès i a les reflexions que fan vostès sobre l’eutanàsia, ens poden permetre arribar a 
tenir. I aleshores, en aquest sentit, doncs, dir-los que en tot el que es pugui millorar 
i tot el que es pugui fer, doncs, ho farem, però que si no canviem, d’alguna manera, 
l’enfocament i sortim dels codis, i dignifiquem i humanitzem la política, difícilment 
ens en sortirem.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé; moltes gràcies, president. I moltes gràcies tant al senyor Busquets com 
a la Isabel Alonso, i a tota la gent que els acompanya, per tornar a ser aquí al Par-
lament, perquè no és la primera vegada ni que venen vostès, ni que parlem d’aquest 
tema, ni que hi insistim. I, de fet, s’ha repetit aquí, setze vegades al Congrés, em 
sembla que ens ha recordat la diputada socialista, i ens trobem amb allò que deia el 
senyor Busquets abans, no?: les situacions es repeteixen, però les solucions no ve-
nen. I esperem, aquesta vegada, poder fer un pas per iniciar una solució.

Perquè el fet més rellevant és allò que també ens comentava la Isabel Alonso,  
o que ens subratllava, de la carta de drets i deures, no?, de la ciutadania, dels pa-
cients, que també són, evidentment, una part de la ciutadania vulnerable i que hem 
de tenir més en compte. Jo no li diria que és «coletilla», jo li diria que és una part 
molt rellevant de la frase, perquè és molt rellevant emmarcar-nos sempre dins del 
marc legal vigent. 

Dit o no dit, canvien molt les coses. Si aquesta frase no estigués posada, les coses 
potser serien molt diferents per a les persones, per a les famílies i per als professio-
nals. Per tant, és rellevant aquesta frase, és rellevant que vostès diguin «ens està bé», 
és a dir, no volem fugir d’aquesta frase. Ningú vol fer res il·legal, ni les mateixes per-
sones que ho sol·liciten, evidentment, ni les famílies, ni els professionals, que també 
ho han patit, i aquí en tenim algun exemple; per descomptat, tampoc volen fer res il-
legal; volen fer allò que els seus codis deontològics..., allò que els van ensenyar com 
la professió de metge, creuen que és el millor de cara als seus pacients, respectant 
aquestes voluntats dels pacients.

Els requisits hi són, la manera hi és. L’informe del Comitè de Bioètica té onze 
anys. Hem estat onze anys amb un informe que, a més a més, no és general; no diu 
quatre coses i quatre recomanacions i punt, sinó que tracta situacions concretes i 
posa diferents casos i com hauria de ser aquesta regulació. Jo em quedo amb el punt 
tercer: recomanacions. No diu: «Seria recomanable...» No. Diu: «Cal modificar l’ar-
ticle 143 del Codi penal.» Això és el que diu l’informe del Comitè de Bioètica de 
Catalunya: «Cal modificar l’article 143 del Codi penal.» A més a més, el que diu és: 
«La norma despenalitzadora ha de regular.» No és una despenalització per si sola, 
no és canviar un article i deixar-ho buit de contingut, sinó que és acompanyar-ho 
d’un marc regulador on es tracten, evidentment, els determinats supòsits i en el sen-
tit emprat en aquest document, que pot ser un altre, fruit del debat que es pugui te-
nir en el Parlament de Catalunya, o esperem que també el tinguin en altres llocs de 
l’Estat espanyol o al mateix Congrés dels Diputats.

I un altre punt que diu: «Promoure el debat social sobre aquestes qüestions.» 
I sobretot emmarca molt el que són menors d’edat i persones..., hi diu «incompe-
tents», o diria que incapacitades en el moment de prendre les decisions o que no 
poden prendre-les.
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I després m’agradaria també posar un altre èmfasi en tot el que passa, en els de-
bats que tenim amb aquesta llei, que és separar, i, a més a més de separar, no voler 
confondre –perquè aquesta és l’altra; una cosa és separar-ho bé i l’altra, a sobre, in-
tentar confondre– el que són les cures pal·liatives amb el que és el que intentem fer 
amb aquesta llei.

La meva pregunta va sobre els perills de la despenalització, perquè crec que 
quan fa tants anys que parlem d’aquest tema, que ha entrat a diferents parlaments i 
que encara no s’arriba a les solucions, doncs, mirem-nos per què no arribem a aques-
tes solucions i a aquests perills que sempre surten, aquests fantasmes que sempre 
surten quan s’intenta fer aquesta despenalització o regulació.

I em centraria en aquest debat social. L’hem d’encarar cap a veure les oportuni-
tats de la regulació i explicar molt clarament a la ciutadania què vol dir la protecció 
de les persones més vulnerables; què vol dir el respecte a les decisions; què vol dir 
la protecció a la pràctica professional; què vol dir garanties ètiques, perquè hi haurà 
comitès ètics que prendran les decisions, no seran els professionals sols, ningú vol 
deixar els professionals sols a prendre aquestes decisions, ni les famílies soles, tam-
bé les volem acompanyar dels professionals. I fugir de les arbitrarietats, que també 
ha assenyalat la senyora Isabel Alonso, que hem tingut durant massa anys. Jo vull 
posar en èmfasi això i intentar que ens donin vostès llum de com podríem lluitar 
amb discurs i amb arguments contra aquests perills de despenalització perquè final-
ment ho puguem fer realitat.

I, després, un altre aspecte que surt molt aquí –i el mateix Comitè de Bioètica ho 
diu; diu: «La norma despenalitzadora ha de regular el suïcidi mèdicament assistit 
i l’eutanàsia»– és allò de què va primer, l’ou o la gallina, no? És a dir, aquí diem: 
«Portarem al Congrés una modificació de l’article 143.4 del Codi penal per despena-
litzar això en el marc d’una llei establerta.» Però, tal com deia la diputada socialista, 
crec que ha d’anar de camí poder començar a parlar realment d’aquestes lleis que 
regularien la pràctica, perquè, si no, també a les persones que només hi veuen els 
perills de la despenalització i que els diem «no –no–, la despenalització no és buida, 
té contingut», doncs, els donaríem un missatge important. 

A veure si vostès ho veuen igual, que cal ja encetar aquests debats. Que ence-
tar-los no vol dir esperar a tenir-los fets i tots resolts per passar a la despenalització, 
perquè, si no, em temo que no acabarem despenalitzant mai, esperant que aquests 
debats tinguin tot el consens.

Em sembla que ho deixo aquí. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Com que anem molt bé de temps, tenen, en principi, 
cinc minuts cadascun per respondre les preguntes i als dubtes dels grups parlamen-
taris. Però, en tot cas, responguin el que cal respondre i no es fixin de forma exces-
siva en el temps, perquè anem molt bé. Gràcies.

Josep Maria Busquets Font

Bé, de manera així..., intentar respondre les preguntes una per una, no?, o al-
menys les que m’he anat apuntant. Quant a la proposta de si fa falta alguna cosa o 
no, la «coletilla» aquesta diu: «Hi ha d’haver una llei.» Per tant, jo crec que es pot 
tornar a mirar més, però jo crec que està bé. Hi ha d’haver una llei –hi ha d’haver 
una llei–; no hi pot haver únicament una despenalització, hi ha d’haver una llei per-
què doni garanties. I, a més, això ajuda que..., o sigui, ha de ser..., jo crec que ha 
d’anar una mica alhora tot plegat, no? Però el redactat és clar i meridià: s’ha de des-
penalitzar aquest..., perquè els professionals se sentin segurs, i les persones també, 
perquè les persones se senten..., no necessàriament optaran per l’eutanàsia, però sa-
bran que aquesta és l’opció que poden tenir davant d’una situació que els produeix 
molt patiment, molt sofriment.
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Quant al que deia la diputada Escarp, doncs..., o sigui, és evident que s’ha d’ar-
ribar al màxim consens, perquè..., i això també ho ha repetit la Isabel i ho ha repetit 
diverses vegades, aquesta és una situació que és transversal, no té res a veure amb 
la ideologia, i així ho demostren les enquestes i ho demostrem nosaltres, perquè 
tots els que estem aquí, segurament tots, hem tingut alguna persona que ha mort 
malament. I no vol dir que hàgim d’estar sol·licitats, però el fet que hi ha una reali-
tat de persones per a les quals la medicina és limitada, o sigui, perquè el sofriment 
no pot ser tractat només amb medicina, doncs, aquesta realitat la viu molta gent, 
independentment del que pensi: gent amb creences religioses, gent sense creences, 
gent d’adscripcions més de dreta, d’esquerra o el que sigui; tothom hi ha passat, 
avui en dia.

Quant a la pregunta de si ha de ser un control previ o control posterior per part 
dels comitès, bé, això la llei holandesa i el que es proposava el Comitè de Bioètica 
de Catalunya venia una mica a reflex d’allò, diu..., home, hi ha d’haver..., els profes-
sionals han de tenir un marc, han d’estendre la sol·licitud reiterada, han de buscar un 
altre professional que els serveixi per contrastar la seva opinió, perquè... I, en tot cas, 
el control es fa posteriorment. Ara bé, en algunes situacions –que, per exemple, és 
això el que s’ha introduït en els casos de les eutanàsies per depressió, o en els casos 
de Bèlgica, per exemple, amb menors i tot això–, hi ha un control previ. Però són 
uns controls previs dels comitès que són lògics per a situacions molt complexes, però 
que, clar, això seria terrorífic, perquè nosaltres..., diguem-ne, el rigor hi ha de ser, 
perquè ha de ser per no desacreditar i per no defraudar la societat. Però el que no pot 
ser és que la norma augmenti el sofriment de les persones. El procediment no pot ser 
tan farragós que llavors la gent encara pateixi més per aquest procediment.

O sigui, hi ha d’haver un control a posteriori molt rigorós. I en algunes situa-
cions, que ja es definirien, que són aquestes, no?, diguem-ne, de situacions per casos 
de depressió major, que és de les que se sol·liciten, o ara, per exemple, que també 
demanen per als malalts amb malaltia degenerativa, que demanen a Holanda, doncs, 
aquests casos potser necessitarien algun tipus de control previ.

Pel que ens parlaven del Goytisolo, jo voldria recordar precisament el que va ser 
president de l’Associació Dret a Morir Dignament, Salvador Pàniker, que en una 
entrevista que li feien no fa gaires anys, bé, pocs anys, i sempre m’ha quedat molt 
present, deia que d’aquí a vint-i-cinc anys ens sorprendrem de la manera com arribà-
vem a morir, tenint la possibilitat de morir bé, no? Perquè és que hem arribat a una 
situació tan, a vegades, absurda, perquè ens emboliquem la vida, i hi ha gent que 
acaba patint molt i podria tenir una sortida de la vida més digna. A més... O sigui... 
En aquest llibre es relata, per exemple, un passatge de com va morir Sigmund Freud, 
no?, amb una dosi de morfina que havia demanat per tenir càncer... Bé, clar, i posa 
de manifest, també, recorda, diu..., o sigui, hem de mirar d’evitar que la imatge que 
tinguem dels nostres familiars i els nostres..., sigui aquella de la decrepitud que no 
hem pogut evitar de cap manera, no?, i que ell no volia viure-la, no? Bé, doncs, una 
miqueta això que era el que demanava Pàniker.

Bé, quant a allò de la diferència de les cures pal·liatives, jo crec que queda bastant 
clar que les cures pal·liatives són molt importants. A Catalunya, sortosament, estan 
bastant desenvolupades, però no compleixen totes... Les cures pal·liatives acompa-
nyen i fan més sostenible el sofriment, però moltes vegades no l’escurcen.

Els perills. Quant als perills, bé, doncs, es parla del pendent relliscós. L’argu-
ment que podria utilitzar-se malament..., jo, en això, penso que, si la llei es fa rigo-
rosament i es munten els òrgans de control perquè es faci un seguiment rigorós de 
com s’aplica la llei, això no ha de passar. I prova que això no ha de passar és que en 
els països com Bèlgica, amb una forta tradició de cultura catòlica, o Holanda, por-
ten bastants anys amb la..., i no ha passat absolutament res més que el fet que han 
augmentat els casos, alguns, poquets, perquè ha augmentat molt la gent que acaba, 
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doncs, en situacions de patiment i de sofriment, perquè la medicina a vegades els hi 
condueix, no? El que arreglem per un cantó a vegades ho deixem estar per l’altre.

I, no ho sé, em sembla que ja ho he contestat tot.
(El president dona la paraula a Isabel Alonso Dávila.)

Isabel Alonso Dávila

Em sumo, jo també, a pràcticament totes les coses que has dit, que podrien for-
mar part també de les meves respostes.

Respecte a les primeres preguntes formulades, jo diria que la nostra associació 
se sent molt de gust amb aquest redactat, i que tenim la sensació que els diputats i 
les diputades amb els quals ens hem anat reunint ens han escoltat bastant. I, a més a 
més, és que en aquest redactat jo crec que està molt ben argumentat per què es de-
mana això, o sigui, l’argumentació totalment a favor; bé, en tot. Però és que, a més a 
més, recull proposicions que ja s’havien fet prèviament al Parlament de Catalunya; 
o sigui que és un redactat que parteix d’una experiència molt llarga, tant de debat 
parlamentari com de debat social. O sigui que jo crec que sí, que nosaltres hi estem 
totalment d’acord. 

I si mirem aquest punt 4, que ja s’havia proposat altres vegades, és que, en realitat, 
a mi m’agradaria recordar aquí que el punt 143.4 del Codi penal, aquest punt 4, es va 
afegir precisament a partir del cas de Ramón Sampedro, i, de fet, la nostra associa-
ció en aquell moment ja demanava la despenalització. Hauria estat fantàstic, perquè 
parlàvem de l’any 95; hauríem sigut el primer país del món, i hauríem pogut presu-
mir, després, que els holandesos i els belgues i tal vinguessin després. Hauria passat 
una cosa similar a la que va passar amb la Llei del matrimoni homosexual, que vam 
donar la campanada i la sorpresa positiva. Bé, no va ser possible en aquell moment, 
però, de fet, el redactat de l’article 143.4 actual ja recollia per primera vegada la idea 
d’una possible despenalització, que es va quedar només en una rebaixa de les penes, 
no?, si es donaven aquestes circumstàncies. Però és un article que està pensat per al 
cas de Ramón Sampedro.

I, com que el cas de Ramón Sampedro continua sent un cas que no estaria inclòs 
en les lleis actuals..., perquè sempre diem que la nostra associació i..., nosaltres sem-
pre diem: «Nosaltres no podem fer l’estadística, perquè els que arriben a la nostra 
associació és perquè funcionen malament les coses.» El que sí que podem és do-
nar testimoni que hi ha moltes vegades que no funcionen bé les coses i que es mor 
malament. I, llavors, el que sí que sabem és que, d’aquestes persones que venen a 
la nostra associació, a alguns els podem dir: «Amb les lleis que tenim actualment, 
el teu cas té una solució: primer, has de fer una comanda de voluntats anticipades; 
segon, parla amb el teu metge i li dius que vols anunciar aquest tractament, que no 
faràs això, que no vols patir, eh?»

A mi també em preocupa el que acaba de dir ara el Josep Maria, que els pal·lia-
tius, que nosaltres hi estem totalment a favor..., però, atenció, que hi ha un percen-
tatge de dolor que crec que és refractari –i no sé si parlo bé–, però que no és contro-
lable. I, llavors, jo sempre dic: jo demano l’eutanàsia si la necessito per a mi, eh?, si 
no em deixen demanar-la per a altres persones... O sigui, no vull imposar-la a nin-
gú, però no vull viure un procés de mort com ha sigut, per exemple, el de la meva 
mare, no? 

I, llavors, sí, o sigui, contestaria que sí, que ens agrada molt la proposta que fan 
els grups que han signat aquesta proposició de llei.

Respecte a la intervenció de la diputada del PSC, d’Assumpta, doncs, estic total-
ment d’acord amb el que ha dit, que el debat social jo crec que està molt fet i, a més, 
nosaltres també sempre assenyalem el que va suposar la pel·lícula Mar adentro, amb 
un Oscar a la millor pel·lícula estrangera. O sigui que aquest debat, en aquest país, 
es va fer... 
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DMD existeix des del 84, i ja en la seva fundació, als seus estatuts, demanàvem 
la legalització de l’eutanàsia, perquè estàvem en relació amb associacions interna-
cionals. Des del 84 podem dir que aquest tema ha arribat a través d’una associació a 
la societat espanyola. Des del 93, amb el cas Ramón Sampedro, que es va convertir 
en un cas en què tothom pràcticament tenia opinió, i va començar aquesta manera 
d’anar, l’opinió pública, que ja era bastant favorable –per aquí hi han els canvis en 
aquesta enquesta que ha fet Metroscopia, de com va anar pujant–, però estàvem, el 
88, al 53 per cent i ara estem al 84 per cent de la població. Superinteressant, l’en-
questa. Llavors..., moltes gràcies, Assumpta, i, sí, ara falta continuar treballant en 
aquesta proposició de llei que vindrà, de disponibilitat de la pròpia vida.

A Àngels també..., bé, jo també he llegit un article preciós sobre Goytisolo, que, 
a més a més, té el text del document notarial que va fer a París, quan començava a 
tenir aquestes preocupacions, fa dos o tres anys, clarament demanant l’eutanàsia i 
lligada al que era per a ell la qualitat de vida, com és poder escriure, poder llegir  
i aquesta sensació, bé, que és també... I aquí aniria als perills que has plantejat, per 
no allargar-me més. 

Per a DMD hi ha un límit infranquejable, que és la voluntat; o sigui que l’eutanà-
sia ha de ser a demanda reiterada. Nosaltres, com que som una associació molt radi-
cal, podem dir que per a nosaltres aquest és el límit infranquejable, però aquest límit 
infranquejable és que és el més important. Perquè, si, per exemple, per a Goytisolo 
–per a ell–, una situació de vida sense llegir, sense escriure, era una vida que ja no 
tenia sentit, la seva malaltia l’havia portat a això, nosaltres recolzaríem, per exem-
ple, aquesta demanda. Llavors, el que és molt perillós és traspassar els límits de la 
voluntat i decidir per altres persones. Això s’ha de vigilar totalment. I, en aquest 
sentit, els països que ja tenen llei d’eutanàsia tenen, tots, uns sistemes claríssims. 

Però jo també recolzaria el que ha dit el Josep Maria Busquets, que el sistema ho-
landès garanteix que no es caigui en cap pendent relliscós, o és que no es veu per... 
O sigui..., és que, a més a més, mentre parlem de pendent relliscós, no veiem el pen-
dent relliscós del patiment que significa no tenir la llei d’eutanàsia, que és un pendent 
relliscós que..., amb totes les coses que es poden fer ara des de la medicina, que estan 
molt bé per a quan siguin necessàries, però que moltes vegades es fan a persones ja 
sense capacitat de viure dignament, amb unes edats i amb unes malalties molt greus, 
i amb molt de patiment, i es continuen fent processos d’alimentació forçada, etcètera, 
llavors, jo crec que, per no caure en cap perill, s’ha de prendre com a model la llei 
holandesa i el control parlamentari anual que hi ha a Holanda, que és que cada any 
la comissió encarregada del control de l’aplicació d’aquesta llei ha de presentar un 
informe anual al Parlament, que és discutit i és..., bé... 

I el que s’ha vist... Hi ha un article molt interessant que demostra que en aquests 
anys no han aparegut pràcticament mai casos denunciats d’abusos, ni que el Parla-
ment n’hagi trobat a partir de l’informe d’aquesta comissió. Quan hi hagin casos 
més complicats, sempre, no només..., o sigui, els casos normals serien: demana-ho 
al teu metge de capçalera, que és la persona que et coneix, i aquest metge ho ha de 
consultar a un altre facultatiu. I en casos més complicats sí que hi ha d’haver una 
autorització prèvia.

Però jo crec que s’han de tenir en compte els perills, però sempre tenint en comp-
te també que, mentre parlem d’aquests perills, ens oblidem de l’aferrissament tera-
pèutic que hi ha moltes vegades, ara, que també és un perill. O la situació en què es 
troben els facultatius, d’incertesa legal, de cara a fer un bon tractament del dolor, per 
exemple, no? I nosaltres sempre diem..., bé, jo crec que moltes vegades les persones 
que plantegen aquests perills és perquè parteixen d’una concepció, totalment legíti-
ma per a ells, que és que la vida, la nostra vida, no ens pertany a nosaltres, que per-
tany a un ser superior; però el que han de pensar és que és un concepte perfecte per 
a ells, però que pot ser que per a les altres persones... Nosaltres sempre diem que la 
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vida ens pertany a nosaltres, que som..., bé, el nostre cos és nostre, no? I, llavors, les 
persones que pensem així hem de tenir el dret a disposar d’ell lliurament.

Sí, totalment d’acord que cures pal·liatives i eutanàsia no són qüestions que s’ha-
gin d’oposar, sinó que les cures pal·liatives s’han de potenciar, i legalitzar l’eutanà-
sia, també.

I m’ha agradat això, també molt interessant, de no deixar les famílies soles ni els 
professionals, perquè una llei sempre farà més segura la pràctica de l’atenció al dolor 
i de la possible..., ajudar una persona que demana morir i que es demostra en alguns 
judicis que hem tingut últimament, no?

No sé si he sigut molt clara, però, bé, he intentat respondre algunes preguntes.
(Alba Vergés i Bosch demana per parlar.)

El president

Sí, digui, digui. 

Alba Vergés i Bosch

Perdó, president, eh? És que m’ha semblat entendre que el senyor Busquets par-
lava que, en realitat, pel fet de tenir una regulació com a Holanda, tampoc no ha 
augmentat el nombre de peticions, no?, de suïcidi assistit o eutanàsia, i que, en tot 
cas, si han augmentat, ve perquè la mateixa medicina també posa molta més gent 
en una situació límit.

Hi ha dades d’això? Les podríem trobar? Perquè em sembla que pot ser també 
un argument davant, de vegades, les pors que hi ha a la despenalització que..., bé, 
ara aquí tothom començarà a demanar jo què sé què, quan sabem que és una cosa 
que ningú s’hi voldria trobar, i que per a molta gent que s’hi troba tampoc no seria 
la seva opció. Però hi ha molta gent que es pensa que ara les demandes començaran 
a pujar i per això li demano si trobaríem dades d’això.

(El president dona la paraula a Josep Maria Busquets Font.)

Josep Maria Busquets Font

Sí; o sigui, el rigor d’aquests comitès es basa en el fet que cada..., perquè rendeixen 
comptes al Parlament i, per tant, presenten un informe. I, llavors, pot trobar a Internet 
el de la comissió belga i el de la comissió holandesa. I, per exemple –és que ara no sé 
per..., així, una mica, pensant–, les sol·licituds, a vegades, són moltes més que no pas 
les que acaben realitzant-se, no?, perquè, bé, doncs, pel que sigui: la gent se’n desdiu, 
o contrastar les opinions no... 

Jo el que venia a dir és que l’argument del pendent relliscós, com ha dit la Isabel, 
és que és el mateix... O sigui, a veure, ha augmentat una miqueta, però ha augmen-
tat en el sentit normal que ha augmentat la gent que..., amb processos degeneratius i 
totes aquestes coses. Però no allò que sempre s’argumenta de dir: «Si obrim aquesta 
porta es farà una utilització banal d’aquest recurs.» I això, doncs, les experiències 
que hi han a tot arreu –a Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i els estats que han 
regulat el suïcidi mèdic dels Estats Units–, doncs, això no ha passat, eh? Vull dir, 
perquè jo crec que tothom sap que juguem amb una cosa molt seriosa, o sigui..., en-
tre mans. I, llavors, la gent som responsables, també, no?

(Isabel Alonso Dávila demana per parlar.)

El president

Digui, digui.

Isabel Alonso Dávila

(L’oradora riu.) Perdó..., que respecte a la gent que ho demana i ja té el permís, per 
exemple, per realitzar una eutanàsia i, al final, no mor per eutanàsia, sembla, també, 
que la tranquil·litat que dona a aquesta gent el fet de saber que, si ho volen, tenen la 
possibilitat d’usar aquest recurs els fa esperar amb més tranquil·litat la mort; o sigui, 
és com dir..., i moren de manera natural. 
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Bé, nosaltres sempre diem que la gent mor de la seva malaltia. Llavors, l’euta-
nàsia els ajuda, potser, a avançar la seva mort, que és el que volen, perquè pateixen 
moltíssim. Però que hi ha gent que ho demana, ho obté, i llavors diu: «M’espero 
tranquil·lament al dia...» I arriba primer el dia de la seva mort natural que el dia de 
fer ús d’una cosa que han obtingut. O sigui que és..., té una gran... 

Nosaltres diem que una legalització com aquesta allargaria la vida de perso-
nes, perquè sabrien..., tindrien la confiança que, si arriba el moment, tindrien aju-
da. Llavors, no s’avançarien, per exemple, amb un Parkinson o amb una malaltia 
degenerativa..., ho han de fer abans, per demostrar que no els ha ajudat ningú, una 
sèrie de coses..., no? Llavors, s’allargaria la vida d’algunes persones, pensem nosal-
tres, molt optimistament, i creiem que de veritat, eh?

El president

Moltes gràcies per les seves consideracions. 
Aturaríem cinc minuts la comissió, per continuar amb els dos compareixents que 

ja estan a punt. 
Gràcies.

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

de cinc i nou minuts.

El president

Bona tarda, novament; es reprèn la sessió.
Ens acompanyen la Montserrat Busquets i Surribas, que és vocal del Comitè de 

Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona, i el doctor Josep Terés Quiles, president de la Comis-
sió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

Compareixença de Josep Terés Quiles, president de la Comissió 
de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, 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.
353-00578/11 

Intervindrà, en primer lloc, el doctor Terés. Té un temps aproximat de deu mi-
nuts, però ja sap que som flexibles i, per tant...

Josep Terés Quiles (president de la Comissió de Deontologia del Col·legi 
de Metges de Barcelona)

Gràcies.

El president

...vostè mateix.

Josep Terés Quiles

Molt bé. Bona tarda, senyores i senyors diputats. Jo també haig d’agrair la sensi-
bilitat de la presidència de la comissió per sol·licitar la nostra participació en aquest 
cas, tot i que jo penso que aquest no és un debat exclusivament mèdic, ni molt 
menys; és un debat social. És un debat social que ha de resoldre la societat a través 
dels seus representants, que són vostès, eh? I nosaltres el que podem aportar, fona-
mentalment, és allò del que som testimonis. Som testimonis del patiment dels ma-
lalts, i sobretot en aquesta circumstància de la qual parlem. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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I, després, el que sí que hem d’aportar és, a l’hora de la..., no únicament de la 
despenalització, sinó a l’hora de la regulació, eh?, perquè, com a professionals sa-
nitaris, som garants de la seguretat de les persones malaltes, per una banda; neces-
sitem seguretat jurídica, per una altra, i per altra banda, en tercer lloc, com després 
hi insistiré, necessitem també que la regulació compti amb l’opció de l’objecció de 
consciència. 

Pot posar la...? És que no li... Aquí, sí, ja el veig. (Remor de veus.) Ah, exacte. 
Ara..., aquest. Gràcies. I anar-ho passant per aquí. Sí.

En el traspàs de mil·lenni, moltes institucions han aprofitat l’ocasió per fer el que 
fem molts de nosaltres al final d’un any, al començament d’un altre any, no?, per fer 
una mica d’anàlisi de com han anat les coses i de fer també una mica de propòsits 
per com han d’anar en el futur, de manera que avui està pràcticament acceptat que 
els objectius de la medicina del segle xxi, segons van definir al Hastings Center de 
Nova York, doncs, a més de la promoció de la salut, de la prevenció de la malaltia, 
de combatre la malaltia..., no solament guarim els malalts guaribles, sinó cuidant les 
persones que no es poden guarir, i s’hi incorpora un quart element, que és l’acompa-
nyament en el procés de la mort, evitant el patiment; és a dir, l’ajuda sanitària a ben 
morir. I això és una cosa que està acceptada ja universalment; és un dels objectius 
de la medicina del segle xxi, tenint en compte que ben bé dos terços de les morts 
són medicalitzades, siguin perquè provenen d’una malaltia que ja estava medicalit-
zada, siguin perquè el procés mateix de la mort requereix una medicalització per 
combatre’n els símptomes. 

I aquest acompanyament en el procés de morir comprèn les cures pal·liatives, per 
una banda, i, no «o», sinó «i», l’eutanàsia i el suïcidi assistit, que venen acompanyats 
d’un interrogant, perquè precisament per això ho estem debatent aquí, perquè no són 
legals en el nostre ordenament jurídic.

Ja s’ha dit: a Catalunya som uns privilegiats en aquest sentit; hi ha una extensió 
molt important de les cures pal·liatives, tant hospitalàries com a domicili, i jo estic 
segur que les cures pal·liatives rescaten –rescaten– gent de la desesperació, però això 
no treu que una persona malalta, en ple exercici de la seva autonomia i de la seva 
llibertat, en un moment determinat, en funció de la seva escala de valors, de les se-
ves creences, de la seves situacions personals, pugui demanar fer ús o disposar de la 
seva vida i pugui demanar-ho. Hi insisteixo, doncs, que les cures pal·liatives...; ningú 
hauria de tenir ganes de morir per manca de cures pal·liatives, però això no vol dir 
que no hi hagi persones que, tot i tenir accés a les cures pal·liatives, tinguin o vul-
guin exercir la seva autonomia i la seva llibertat fent ús de la seva vida.

Jo tinc una gran admiració i un gran reconeixement als companys que es dedi-
quen a les cures pal·liatives, i només els faria una observació: per mi l’objectiu no 
és solament que tot malalt, en el seu final, en el final de la seva vida, tingui accés a 
les cures pal·liatives, sinó que, per mi, l’objectiu seria que tot personal sanitari a qui 
se li pugui morir un malalt hagi adquirit la sensibilitat, les actituds i les aptituds per 
ajudar a ben morir aquest malalt.

Ja hem definit..., el doctor Busquets ja ha fet les definicions del que són l’eutanà-
sia, de com estan definits avui dia en els ambients de bioètica l’eutanàsia i el suïcidi 
assistit; no caldrà repetir-ho. Però sí que jo voldria insistir en una cosa en què també 
ha insistit el doctor Busquets abans, a primera hora, que és que el concepte d’«euta-
nàsia» és una acció sempre activa, sempre directa i sempre voluntària, que no s’ha 
de confondre ni s’ha de qualificar, l’eutanàsia, com s’havia fet un temps amb «euta-
nàsia activa» o «eutanàsia passiva». El que se n’havia dit «eutanàsia passiva» no és 
altra cosa que un dret del malalt a rebutjar un tractament o unes accions absoluta-
ment legals i acceptables des del punt de vista ètic, com són l’adequació de l’esforç 
terapèutic o l’ordre de no reanimar un malalt terminal, no? Tampoc hi ha un tipus 
d’eutanàsia indirecta. De fet, s’havia parlat d’«eutanàsia indirecta» quan es parlava 
de la sedació pal·liativa, que també és una actuació absolutament lícita des del punt 
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de vista ètic i des del punt de vista legal. I, per descomptat, l’eutanàsia ha de ser 
sempre voluntària; la no voluntària té una altra qualificació.

Ja que..., aquí voldria, jo, insistir... –no sé si toca o no toca aquí, però–, voldria 
insistir en la confusió que pot haver-hi i que hi ha de vegades entre la sedació pal·lia-
tiva i l’eutanàsia. Moltes vegades hem sentit aquesta pregunta, no? Sedació pal·liativa 
i eutanàsia no ve a ser el mateix? Doncs, no. No és el mateix, per tres motius fona-
mentalment. La intencionalitat: la sedació pal·liativa té..., la intencionalitat que té és 
pal·liar el dolor del malalt; l’eutanàsia és acabar amb la vida del malalt. Pel procedi-
ment: per a l’eutanàsia s’utilitza un procediment radical, ràpid, amb uns medicaments 
determinats i unes dosis determinades que aconsegueixen una mort en pau, una mort 
sense sofriment; però l’objectiu és la mort. I, després, el resultat. 

He volgut incidir en això perquè detecto, de vegades, que hi ha una certa confusió 
que, de la sedació pal·liativa, l’objectiu és lluitar contra el patiment, el patiment físic i 
el patiment psíquic del malalt en la situació en què es troba. I no forçosament la seda-
ció pal·liativa ha de representar que el malalt estigui absolutament sedat, que s’hagi 
inhibit totalment el nivell de la seva consciència; més aviat la inhibició del nivell de 
consciència és un efecte secundari dels fàrmacs que es fan servir per evitar el patiment 
del malalt, efecte secundari, que és assumible, però no sempre ha de ser necessari ni 
desitjat.

Abans s’ha preguntat quins són els arguments a favor i en contra de l’eutanàsia. 
Bé, els que estem a favor de la despenalització de l’eutanàsia diem que nosaltres te-
nim un dret a la vida, però no l’obligació de viure-la quan aquesta no ens sembli digna 
–aquí surt ja la paraula «dignitat»–; el dret a l’autonomia per decidir sobre la nostra 
vida, de la mateixa manera que decidim per moltes altres coses a la vida... Aquí tam-
bé apareix la paraula «dignitat». I, per tant, que el com i el quan morir és part fona-
mental de l’autonomia de les persones, i que l’Estat ha de respectar el principi d’auto-
nomia i, per tant, les decisions que es derivin d’aquest principi d’autonomia.

Els arguments que més es fan servir en contra –i a això també el doctor Busquets 
ja hi ha fet referència aquest dematí, abans, a primera hora– també utilitzen la pa-
raula «dignitat»; és per això que a mi, en aquest tema, utilitzar la paraula «dignitat» 
no m’agrada gaire, perquè això és una cosa que cada un interpreta a la seva manera, 
en funció –en funció– que un tingui el concepte de dignitat, el concepte dels filòsofs 
de la Il·lustració, el concepte kantià de la dignitat, del que correspon a l’home per si 
mateix, que és un fi en si mateix i mai un mitjà; d’altres persones que tenen el con-
cepte que la vida és una cosa que ens ha sigut donada i que la llibertat humana no 
pot ultrapassar algunes normes que no són autònomes, sinó que són heterònomes, 
sinó que venen de fora, de lluny, de dalt o d’on sigui.

Els altres elements o els altres arguments en contra són, doncs, el dubte de si 
realment una persona que està en la fase final de la seva vida pot prendre realment 
una decisió realment autònoma. Hi pot haver influències externes? Per mi aquests 
dos arguments són absolutament paternalistes i no tenen cap raó de ser; tots som 
fruit de les nostres circumstàncies, i si hi ha competència i estem i tenim lliure cons-
ciència, doncs, podem actuar autònomament. 

Després, l’argument famós de la pendiente resbaladiza, o del pendent llefiscós, 
que, bé, a mi em sembla una autèntica barbaritat, perquè això només es pot evitar le-
gislant intel·ligentment, i, per altra part, no ha passat en els països on realment està le-
galitzada l’eutanàsia. I, després, que també l’argument que abans cal millorar les cures 
pal·liatives. Evidentment, cal millorar les cures pal·liatives, però no precisament abans, 
sinó que, com han dit abans, una i altra cosa no són contràries. 

Per mi, d’aquests arguments en contra, l’únic respectable és l’argument ideolò-
gic –per mi és l’únic respectable–; la resta són el arguments fatus que més o menys 
volen amagar l’autèntic argument, que és l’argument ideològic. I aquest argument 
ideològic és vàlid perquè les persones que hi creuen no demanin per a ells l’eutanà-
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sia ni el suïcidi assistit. Ara, no em sembla vàlid per sotmetre la resta de la societat, 
i menys a cop de Codi penal.

La regulació. Home, d’acord que la despenalització de l’eutanàsia sigui el primer 
pas, la modificació de l’article..., el punt 4 de l’article 143 del Codi penal sigui el pri-
mer pas, però a mi no m’agradaria gens que ens passés el que va a passar a Colòm-
bia. A Colòmbia van despenalitzar l’eutanàsia el 1997 i no van fer una llei de regu-
lació fins al 2015; va haver-hi un període gris, totalment gris, d’inseguretat jurídica 
per part de tothom, que tot depenia de les interpretacions personals, i això no crec 
que ens hagi de passar. Jo penso que, després de la despenalització, immediatament 
ha de venir la regularització. I aquí sí que els professionals sanitaris tenim moltes 
coses a dir; primer, com he dit abans, com a testimonis del patiment dels malalts; en 
segon lloc, amb recerca i exigència de la seguretat jurídica dels professionals, però, 
sobretot, amb la seguretat de les persones malaltes, per assegurar que realment es 
compleix la seva voluntat i que és això el que respectem, que és la seva autonomia i 
la seva voluntat. Per això, bé, hi han molts models, no?, de totes les mesures que ha 
de comprendre la regulació de l’eutanàsia.

I, després, també com he dit abans, l’opció per a aquells professionals, siguin 
infermeres siguin metges, professionals sanitaris que la seva escala de valors, les 
seves creences no els permetin aquest tipus d’actuacions, ha d’haver-hi una regu-
lació també de l’objecció de consciència, tenint en compte que també l’objecció de 
consciència és regulable per a quan ha de ser sempre només personal, no pot ser 
institucional, i ha de ser coherent amb les creences i amb el comportament de les 
persones. 

Com he dit, també, hi han molt models, eh? Hi ha el model belga, hi ha el model 
holandès...; els mateixos documents que s’han fet aquí, al nostre mitjà del Comitè 
de Bioètica de Catalunya, tots els documents que s’han fet posen un llistat de quins 
són els elements reguladors que serien necessaris per aconseguir totes aquestes se-
guretats que demanem, no?

Aquí només jo voldria fer dos comentaris. Alguns models parlen només de ma-
lalties incurables que representin una mort imminent o una mort molt pròxima. Jo 
penso que no; jo penso que, realment, no solament són les malalties incurables que 
porten a la mort en poc temps, sinó que són aquelles malalties incurables que pro-
voquen un sofriment inaguantable per part del malalt. Pensem en el tetraplègics, 
pensem en les malalties degeneratives en fase molt avançada, que encara tenen un 
recorregut de vida, de mala vida, i, per tant, allò, que també s’hi han d’incloure.

I, després, un altre tema en què volia incidir, en aquest sentit, és que ja que, al 
revés del que passa amb un acte mèdic habitual, que el metge, coneixedor de la si-
tuació, proposa proves diagnòstiques o proposa tractaments, i és el malalt qui atorga 
o no atorga el permís per a aquests tractaments, aquí és al revés; aquí el metge no 
proposa, aquí el que proposa és el malalt; és el malalt que proposa una solució per 
als seus problemes, i el metge aquí és un acompanyant –és un acompanyant–, pot ser 
necessari o no, però és un acompanyant del malalt en aquesta decisió seva.

Per això, alguns models o alguns articles, no? –jo ho he llegit per algun lloc–, 
que deien que no caldria que fos un personal sanitari que ajudés al suïcidi o que 
practiqués l’eutanàsia, podia fer-ho qualsevol, jo crec que per descomptat que no, 
que, en tot cas, sempre ha de ser un acte mèdic, perquè el que es busca no és sim-
plement la mort del malalt, sinó que es busca el final del seu patiment, i, en tot cas, 
que això comporti la mort, una mort en pau, una mort digna, una mort sense dolor.

I em sembla que jo, de moment, no tinc res més. 
I gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, doctor Terés. 
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Compareixença de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, 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.
353-00571/11

Té la paraula... –sí, sí, sí–, la Montserrat Busquets i Surribas, que és vocal del 
Comitè de Bioètica i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermers i 
Infermeres de Barcelona.

Té la paraula.

Montserrat Busquets Surribas (vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya 
i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona)

Molt bé. Doncs, bona tarda; bona tarda a tothom. Jo també, en principi, doncs, 
com els que m’han precedit, voldria agrair de veritat molt sincerament aquesta com-
pareixença, que d’entrada em va sobtar, perquè és la primera vegada que vinc a un 
acte com aquest, i el dijous a la tarda vaig rebre un email, i deia «vagi vostè al Par-
lament», sí o sí, quasi, i tal, i sense saber massa bé..., no? Amb la Laia vàrem fer 
(l’orador riu) una mica de relació per veure una mica què era això, no?

Però de veritat que moltíssimes gràcies pel fet de ser aquí i pel fet, sobretot, del 
que comporta que des d’aquí, des d’aquesta institució, s’entén que l’eutanàsia no no-
més és una qüestió mèdica, no?, o no només és una qüestió dels metges, sinó que és 
una qüestió que compromet altres professionals –en el cas que jo represento, doncs, 
també les infermeres–, però, sobretot, és una qüestió que compromet tota la societat.

Segurament, de l’eutanàsia, se n’ha parlat sempre, però avui en dia ja és tremen-
dament punyent resoldre-ho, no? I un exemple és el que fem avui aquí. Perquè potser 
d’una vegada la societat sí que ja ha d’agafar el toro per les banyes i donar el suport 
polític a allò que d’alguna manera està tenint pes, està tenint escenari en la realitat, 
no? I, per tant, jo crec que això s’agraeix de veritat que moltíssim per part nostra, un 
col·lectiu que ho viu en primera persona.

Després, també se m’acudia una reflexió, que pensava: «Bé, és clar, és que tots 
els que estem aquí...» O sigui, passa una mica com quan un fa un curs de bioètica 
–amb el Josep Maria Busquets ho hem dit moltes vegades, no?–, estem tots els que, 
d’alguna manera, tenim una manera moral i ètica d’entendre la societat i una manera 
moral i ètica d’entendre les relacions entre nosaltres, del que són els drets i del que 
és la cooperació i la col·laboració entre les persones, no? Però els que pensen dife-
rent no hi són. Aleshores, doncs, bé, això no deixa de ser un interrogant que no sé 
de quina manera l’haurem de solucionar. Perquè també, amb el doctor Terés, mentre 
anaven parlant els compareixents anteriors, anàvem dient: «Bé, doncs, què podrem 
dir nosaltres?» Doncs, que hi estem d’acord; o sigui que és que és així, no?, que és 
que això és una cosa que ha de tirar endavant, no?

Però, bé, de totes maneres, encara que penso que el que jo diré serà una mica re-
petitiu, o serà una mica reiteratiu al que ja han dit, doncs, com que tinc el micròfon, 
no deixaré d’aprofitar aquesta ocasió i explicar-los una mica o mirar de raonar una 
mica quins són aquells arguments que són arguments ètics, que són arguments pro-
fessionals, o sigui, que són arguments que surten de veritat de la reflexió d’anys de 
treballar, d’anys de treballar a la comissió, d’anys de bioètica, d’anys de treballar al 
comitè, perdó, a la comissió deontològica, d’anys de fer formació amb les infermeres, 
no?; de quins són aquells arguments que ens poden portar a pensar que ajudar a mo-
rir les persones és part de la nostra feina, és part de l’atenció que com a professionals 
hem de donar.
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Clar, el context sanitari actual, com deia al principi, és molt més punyent que 
temps endarrere, no? Quan jo vaig començar a treballar com a infermera assisten-
cial, no hi havien tantes situacions com aquestes, però avui n’hi han moltes, i, per 
tant, és la cara i la creu, no? 

La possibilitat de millorar les condicions de vida de les persones ens porta a 
tractar de resoldre l’interrogant de com fer-ho de manera autònoma i abandonar 
d’una santa vegada –perdó per l’expressió–, d’una vegada, el paternalisme tradi-
cional dels professionals sanitaris, que pensàvem que no sé què no sé quants, no? 
I també d’acompanyar les famílies, perquè, avui en dia, una de les coses que ens 
trobem és que aquest paternalisme que abans era més nostre, per dir-ho d’alguna 
manera, no?, metges i infermeres, dèiem, ara, d’alguna manera, i sobretot en termes 
de qüestió de fi de vida, i potser tampoc no fi de vida immediata, sinó en termes de 
pronòstic, d’un any o dos anys d’evolució, que avui en dia és bastant possible predir, 
aquest paternalisme a vegades també l’agafen les famílies, no? I, per tant, aleshores, 
d’alguna forma, hem de tornar a repensar i a aprendre quin és el context de la mort 
avui en dia i què és el que significa. I ser capaços de comprendre l’ajuda que neces-
siten les persones que estan en aquesta situació, de vegades tecnificada, de vegades 
medicalitzada, de vegades no, de vegades cronificada, com han dit..., però també la 
situació que viuen les famílies o els més propers que passen per aquesta situació. Per 
tant, aquesta seria una de les primeres coses que jo voldria dir.

La segona és que jo no sé si vostès ho pensen, però, de vegades, i, de fet, gràcies 
a les cures pal·liatives, s’instaura com un pensament en la societat que les persones 
que accedeixen a les cures pal·liatives, que lluiten, que arriben fins al final, que són 
capaces de passar per tot, no? –una altra tanda de «químio», una altra tanda de «rà-
dio»–, o ja no parla, però encara escriu amb el dit, o encara..., això –i perdonin-me, 
però ho explico molt breument i ràpidament– és considerat com un fet tremenda-
ment positiu, i ho és –i ho és–, perquè és una lliçó de vida. I nosaltres, com a pro-
fessionals, aprenem d’això, aprenem d’aquestes persones. Però això no vol dir que 
aquelles persones que no vulguin passar per aquesta situació, que no tinguin les for-
ces, que no tinguin l’acompanyament, que no tinguin el desig, que no ho puguin fer, 
hagin de ser, per dir-ho d’alguna manera, menys valorables, no?

I per això penso que una regulació ens ajudaria a equilibrar. És tan positiu aquell 
que vol lluitar fins al final i anar a per totes, per dir-ho d’alguna manera, no?, com 
aquella persona que en un moment determinat, sense que faci falta una mica el que 
vostè deia, que és arribar a un patiment insofrible... Jo, quan sento aquesta idea, com 
a infermera em fa una mica de mal aquí, perquè, és clar, pensar que les persones han 
d’arribar a un patiment que és insofrible perquè nosaltres puguem començar a acti-
var un procediment, em sembla que és que alguna cosa s’està fent malament, perquè 
la idea seria no haver d’arribar al patiment insofrible, no?

Per tant, aquesta seria aquest idea que aquest normativa o que aquesta despena-
lització ens ajudaria, no? Perquè, clar, avui en dia, moltes infermeres i molts metges 
ho diuen, no?: ens sentim injustos quan treballem, perquè podem oferir serveis a 
aquells que accedeixen a la proposta professional, però aquells que no accedeixen a 
la proposta professional poden fer un rebuig al tractament; però el que no podem fer 
és proporcionar-los el que ells demanen, no? 

Per tant, aquí hi ha una situació, en realitat, que planteja un problema de justícia, 
i que això, d’alguna manera, bé, doncs, clar, fa que els professionals visquin situa-
cions, podríem dir, d’angoixa moral. I això és veritat que passa, no? O sigui, l’an-
goixa moral de saber que tens les mans lligades, que a uns els pots donar un servei 
i que, en la mateixa situació, una altra persona no pot rebre aquella atenció que ell 
demanaria, no? Per tant, aquesta seria una idea molt clara.

Però el que a mi em sembla que és important que jo puc aportar a aquesta refle-
xió i, com els deia, al voltant del temps de treball és que potser aquesta idea de tant 
centrar-nos en els principis i que si el pendent resbaladizo, i si això és principi d’au-
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tonomia i respecta l’autonomia de la persona, o si és una mala eficiència, o si és jus-
tícia, moltes vegades ens porta a un pensament molt dicotòmic, no?: blanc o negre; 
o és una cosa o és l’altra. I moltes vegades els professionals, també, jo crec que ens 
hem confós amb arribar a dir: «Bé, és que realment la persona serà realment com-
petent perquè la decisió que prengui sobre posar fi a la seva vida serà realment una 
decisió competent, no?» Clar, és una cosa que no ens en sortim, perquè no sabem 
mai...; nosaltres no tenim un parany per dir «trenta-set i mig, febre», no? Quan un és 
realment competent per a alguna cosa?

Per això, jo penso que la idea del paradigma, per dir-ho d’alguna manera, el 
constructe més teòric del «tenir cura», és un paradigma molt necessari avui en dia 
en la idea de la nova bioètica, d’aquesta bioètica que tracta de respondre aquests in-
terrogants sobre com és l’autonomia en aquest progrés científic, no?

Potser hauríem de pensar més no tant en si la persona és competent o no, quins 
són els elements que ha tenir per tenir aquesta competència, que realment sigui lliu-
re en aquesta decisió, sinó plantejar una forma de treball, no?, en què el context par-
ticular, l’acompanyament, com deia el doctor Terés, posar-te al costat de la persona 
i, conjuntament amb ella, anar veient com ella fa el seu procés pugui ser l’element, 
d’alguna manera, essencial, no?

Tenir cura és fer el que la persona faria, si pogués, no? Les persones tenim neces-
sitat de cures quan per nosaltres mateixos no podem fer allò que és necessari per al 
manteniment de la vida, d’acord? Això pot ser una cosa tremendament extraordinà-
ria, que requereixi una intervenció, doncs, més tecnològica, i potser més d’un àmbit 
mèdic, o pot ser una cosa tremendament, podríem dir, més quotidiana, com pugui 
ser el menjar. Però és que, de vegades, resulta que és la necessitat diària i quotidiana 
més lligada a la vida quotidiana la que realment fa aquest patiment o aquesta situa-
ció més insuportable per a la persona, no? 

Per tant, ens trobem una mica en aquesta relació –i per això torno a agrair aques-
ta compareixença– que són de vegades les necessitats per a la vida quotidiana i les 
dificultats que té la persona per viure la seva vida quotidiana les que fan pensar en 
aquestes situacions, i no tant l’aplicació o no de determinats tractaments, no?

Per tant, ho repeteixo, jo penso que tenir cura és un valor essencial, i que no és 
només una qüestió de drets. Sempre es parla del dret de la persona –el dret de la per-
sona–, i, vaja, no diré jo que no és un dret de la persona. Però el dret de la persona, 
sí, però, sobretot, és una situació de cooperació i de solidaritat amb les persones, i 
també de cooperació i solidaritat amb nosaltres mateixos, perquè aquella situació 
que viu l’altre, aquella persona, d’aquí a un temps segurament pot ser la meva, no? 
Perquè aquella situació que viu aquella persona, els seus fills, els seus nets, els seus 
parents, la seva dona, el seu marit, qui sigui, no?, viu també una situació de fi de 
vida. I, per tant, una bona fi de vida no només és pel dret d’un subjecte, sinó que 
és pel dret d’una corporació, i, quasi, jo m’atreviria a dir que és el repte que tenim 
d’una societat, com la que tenim nosaltres, suposadament avançada, no?

Clar, fixin-s’hi, per a les infermeres això no és una cosa rara; el que passa  
és que és una cosa invisible, perquè la cura d’infermeria és un fet que a la societat és  
bastant invisible, no? L’atenció mèdica és molt punyent, és molt gran la tecnolo-
gia; això és evident. I l’avanç que l’impuls de la biologia i la medicina ha donat és 
molt fort, no?

El que fem les infermeres està més tancadet, per dir-ho d’alguna manera; és 
més invisible. I nosaltres..., l’esforç –i per això jo agafo la paraula, no?– és posar-ho 
també en el mateix lloc. Perquè, clar, la infermeria..., no dic les infermeres, perquè 
pot haver-hi infermeres que no pensin com jo, això és evident, com metges que no 
pensin com..., però la infermeria com a professió té el fet d’atendre les persones, les 
necessitats de les persones a la seva vida quotidiana, al voltant de tot el cicle vital. 

Aleshores, per què hem de tenir una ètica en una part del cicle vital i una altra 
ètica en una altra part del cicle vital? El fet de plantejar-se i d’afrontar la fi de vida 
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ha de tenir els mateixos requeriments des del punt de vista professional, des del punt 
de vista ètic, des del punt de vista jurídic, m’atreveixo a dir –i demano, no?, que ens 
ajudin en aquest sentit–, que té en qualsevol altre moment.

I, aleshores, aquesta discussió que tenim de si són cures pal·liatives; si les cures 
pal·liatives inclouen l’eutanàsia; si l’eutanàsia només és per als que són capaços de 
pensar, però aquells que no pensen per si mateixos no ho poden fer; si els nens no 
sé què..., deixa de tenir una mica de sentit, perquè el que té sentit és l’ajuda a la per-
sona i a la família i al context que viu aquesta determinada situació. I jo crec que 
aquest és, realment, per dir-ho d’alguna manera, el substrat que hi ha d’haver davant 
d’aquesta argumentació, d’aquesta despenalització d’aquest supòsit, no?

Perquè el problema no és morir, sinó morir malament; ho han dit tots vostès, no? 
El que ens ha de preocupar no és morir; morir és un fet que farem tots, és una cosa 
que ens passarà a tots. Per tant, és també responsabilitat de tots preocupar-nos de 
com fer-ho de la millor manera possible, no?

Hem de ser molt conscients que demanar ajuda als altres per a qualsevol cosa és 
molt difícil; això són experiències pròpies, no? Tots, a mesura que ens fem grans, 
ens fa la sensació que l’autosuficiència és el que ens dona la maduresa i el que ens 
dona l’autonomia, però potser la nostra societat, com a persones, ja anem adquirint 
el grau de maduresa de veure que això no és així, no? El grau de maduresa és ser 
capaç de demanar l’ajuda que necessites en el moment que ho necessites i ser capaç 
de crear un context on aquest tipus d’ajuda sigui possible. I jo crec que avui parlem 
d’això. 

No podem, de totes maneres, oblidar que demanar ajuda a morir ha de ser una 
de les coses més difícils que ha d’afrontar una persona, no? Per tant, l’hi hem de 
posar fàcil (l’oradora riu); ho hem de posar de la manera més fàcil i acompanya-
da possible. Les persones han de saber que els professionals, millor que pitjor..., i 
n’hem d’aprendre més i hem de millorar, però, millor que pitjor, generem un sistema 
i generem un context sanitari, i la societat es dota d’aquest context on ajudarem a 
clarificar el sentit de la petició. I, com molt bé deia vostè, de vegades aquesta peti-
ció quedarà en la petició i la persona..., ni es portarà a terme; però només el fet de 
poder-ho demanar, només el fet de poder-ho parlar, només el fet de poder-ho aclarir 
«em dona un futur cert», diuen les persones que diuen això, «és que tinc una certesa 
de futur», no? Davant de la incertesa de la malaltia, davant de la incertesa de la si-
tuació de vida, tenir un possible futur cert, que «no em passarà allò que jo no vull», 
dona, sembla una gran seguretat.

Hem d’ajudar a parlar-ho amb els estimats, amb les persones estimades, i aquí 
tenim una gran feina. No només és un acte individual; és una qüestió de voluntat in-
dividual, però, en la mesura del possible, és una qüestió que pertoca també a aquelles 
persones que hi conviuen, i en la mesura del possible hem d’ajudar a fer-ho possible, 
a fer, encara que sembli una paradoxa, que la persona mori de la manera més saluda-
ble. Sembla que sigui contradictori, no?, perquè si mors pot ser que no tinguis salut; 
doncs, miri, no. Ja hem après que un diabètic pot tenir una vida saludable; ja hem 
après que una persona que té una paraplegia pot tenir una vida saludable. El fet de 
confondre «tractament» amb «cura» ens fa, moltes vegades, perdre el nord, no?

Jo, per això, penso que aquesta idea de tenir cura és el que ens ajuda a tenir l’horit-
zó, no? Es pot morir de manera saludable, i «morir de manera saludable» hauríem de 
poder definir què és, i segurament podríem estar d’acord que significa, doncs, no tenir 
massa dolor; estar acompanyat d’aquelles persones que un vol; poder, doncs, no ho sé, 
tenir les necessitats bàsiques més o menys cobertes, és a dir, no tenir set, no tenir gana, 
estar més o menys confortable, i estar acompanyat d’aquells que t’han donat sentit. I si 
aquells que t’han donat sentit resulta que és el teu metge de capçalera i la teva infer-
mera, doncs, seran ells; si resulta que és el teu familiar o que és el teu fill, doncs, serà 
el teu familiar o el teu fill, no? Jo seria més partidària de no tancar tant, sinó d’obrir 
una mica més.
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Després, i ja per acabar, també ho han dit vostès, però, és clar, els professionals 
necessiten seguretat per treballar –necessitem seguretat per treballar–; aquesta és 
una. Però el fet..., i això ja ho han argumentat i no hi donaré més voltes, i, per des-
comptat, completament d’acord amb allò de l’objecció de consciència, no?, això és..., 
no cal repetir-ho. Però, també, un dels problemes que tenim avui en dia és que, al no  
poder parlar de l’eutanàsia, al no poder parlar de l’ajuda al suïcidi assistit, i el fet 
que els conceptes són confusos, perquè, com ha dit el doctor Terés, moltes vegades 
la sedació i l’adequació de l’esforç es confon amb eutanàsia, no?, fa que en el si dels 
equips professionals no ens posem d’acord, i llavors, a més a més del patiment de la 
persona que està en aquesta situació, s’hi afegeix el patiment dels professionals, que 
no ens entenem entre nosaltres, perquè uns consideren que és una situació de sedació 
i els altres consideren que aquesta sedació encara no ha de venir, encara ha de passar 
una mica més, d’acord?, i que, per tant, si la fessin ara seria una eutanàsia.

Doncs, jo diria, si us plau (l’oradora riu), traguem aquest parany, no?; traguem 
aquesta barrera que no podem saltar-nos, que no ens podem saltar només a força 
de la voluntat i de l’esforç individual dels professionals, i generem un context, que 
suposo que és la voluntat de tots els que estem aquí, on, això, ho puguem parlar, ho 
puguem raonar, ho puguem regular de manera adequada, a fi i efecte, doncs, d’això, 
que l’autonomia sigui un principi i un valor, no un principi i un valor absolut, però, 
bé, un principi i un valor lligat a la cooperació i a la responsabilitat de tots els que 
hi estem treballant.

Jo crec que amb això acabaria. D’acord?

El president

Moltes gràcies. Ja els deia al principi que, realment, aquesta comissió, aquestes 
compareixences ens aportarien molt de coneixement, i em sembla que ha quedat 
evidenciat també en el cas d’aquests dos compareixents, que han estat molt instruc-
tives, les compareixences.

Té la paraula el diputat de Ciutadans, senyor Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Martín Barra. (Veus de fons.) Sí, bueno... Sí, no, aquest és un problema amb el 
meu nom, és Martín Eusebio, però és...; cap problema, Barra.

El president

¿El nombre cuál es?

Martín Eusebio Barra López

Martín Eusebio, y en ese orden. (Veus de fons.) Pero como..., ya, pero como Mar-
tín muchas veces es apellido, pues, genera... Bueno, perdón por el protagonismo, que 
no me correspondía, de estos segundos.

Tiene toda la razón el presidente de esta comisión; muchísimas gracias a ustedes 
por estar aquí y, efectivamente, por el enfoque profesional que les han dado a sus 
intervenciones, no exento de espontaneidad, de intensidad y de todo esto que..., y, 
sin embargo, dentro de un planteamiento riguroso, punto a punto y todo perfecta-
mente entendible.

Sin duda, aquí los profesionales tienen, evidentemente, mucho que decir, aquí 
en este proyecto, en esta proposición de ley que se va a llevar hacia..., bueno, estoy 
seguro que se va a llevar al Congreso, puesto que goza aquí, en este Parlament, de 
mayoría suficiente para ser aprobada en su momento.

Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, doctor Terés, que no solamente..., 
no podemos quedarnos en la despenalización; la despenalización debe ir acompañada 
de esa regulación. También en el texto se menciona de esta manera, porque, evidente-
mente, el caso colombiano sería un auténtico desastre, y las dos cosas tendrían que es-
tar ahí muy bien ligadas en este sentido, pienso. Creo que usted también lo ha dejado 
de acuerdo, pero estaría de acuerdo..., en cualquier caso, le preguntaría que tendrían 
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que estar las dos de una forma muy simultánea, para evitar situaciones que pudieran 
ser desagradables o situaciones de inseguridad jurídica para el profesional, si no van 
las dos de una manera ligadas en el tiempo.

Y, sobre todo... Ah, tenía aquí anotado decir que, además, sus opiniones profe-
sionales, enfocadas al siglo xxi, lo cual me parece muy importante, dejando un poco 
de lado cosas ya muy antiguas, y que tenemos que estar pensando en cómo mejorar 
la profesión. 

Nadie debería desear morir por no tener cuidados paliativos, claro que sí. Y, aun 
así, quedan otras personas que..., teniendo unos maravillosos cuidados paliativos, 
quedarían algunos casos que no estarían bien recogidos por una ley de cuidados 
paliativos, que es lo que, de momento, nosotros hemos llevado al Congreso, como 
ustedes, imagino, conocen, y otros partidos políticos, para tener también esa seguri-
dad jurídica dentro de..., en este campo de los cuidados paliativos. La ley que noso-
tros hemos llevado no sale de ahí, pero totalmente de acuerdo con eso de hacer un 
paliativo; es un acto médico, es un acto médico ético perfectamente razonable den-
tro de los protocolos que existen para ello; no debería haber en esto jamás ninguna 
duda y debería de distinguirse. Y, aun así, pues, estoy de acuerdo: no siempre..., no 
siempre se entiende bien.

Legislar «inteligentemente», copio esa palabra. Antes, en las otras intervencio-
nes, habíamos hablado de una legislación que era rigurosa, protectora..., le añado 
«inteligente», con su permiso, me quedo también esa palabra (l’orador riu) para lle-
gado el caso. 

La señora Busquets nos ha hecho todo un..., ya digo, perfectamente estructura-
do –muchas gracias–, lo cual..., y quería... Bueno, permítame, ya que estamos aquí, 
porque cuando ha..., antes ha salido también, en la anterior mesa, o en la anterior 
comparecencia..., no, es un tema un tanto personal, cuando usted ha comentado el 
tema de acompañar a las familias, es que ya ha salido antes que probablemente to-
dos los aquí presentes hemos tenido alguna experiencia de alguna muerte, y en mi 
caso, pues, fue así; fui yo el que tuve que acompañar al familiar, porque, lamen-
tablemente, en aquel caso, pues, aquel equipo no lo había hecho de la manera más 
adecuada. Bueno, en este caso, pues, pude ir a hacerlo y me lo recordó, y era sim-
plemente un detalle que quería comentar.

En general, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho; ya no les voy a 
preguntar, como a las anteriores, si consideran necesario que esta ley salga adelan-
te, porque lo han dejado ustedes manifiestamente claro. También, además, el doctor 
Terés nos ha traído aquí un tema de pros y contras, que yo preguntaba a los anterio-
res comparecientes y ya lo traía usted. Y totalmente de acuerdo en que, si bien los 
planteamientos ideológicos, éticos y morales de una persona no se pueden imponer, 
también en este caso la objeción de conciencia debería..., en el supuesto de que se 
regule, debería estar manifiestamente, porque tampoco se le puede imponer al pro-
fesional que no estuviera de acuerdo; o sea que esto es una relación, ahí, mutua.

Sí les hago la pregunta que les hacía a los anteriores comparecientes; con su per-
miso, les repito la pregunta, porque imagino que serán conocedores del redactado 
concreto del único artículo que tiene la proposición de ley que estamos debatiendo; 
si no lo conocen, tampoco. Sería si lo han leído; si les parece suficiente; si les pare-
ce perfecto tal como está; podrían añadir alguna cosa... Sería lo que les preguntaría 
para...

Muchísimas gracias, reitero, y enhorabuena por su trabajo.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada del Partit Socialista, Assumpta Es-
carp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies. Agrair, en primer lloc, al doctor Terés i a la senyora Busquets la seva 
intervenció. A més, bé, jo crec que l’aportació del punt de vista dels professionals, 
amb els quals nosaltres hem tractat menys..., hem tractat moltes vegades amb la 
plataforma, abans comentàvem amb la presidenta de la plataforma que n’hem par-
lat tantes vegades que, al final, sembla com que ens reproduïm nosaltres mateixos 
els arguments, i, en canvi, el punt de vista dels professionals jo crec que pot aportar 
molt.

Jo crec que avui hi han uns aspectes molt importants, no? Els canvis que s’estan 
produint en l’evolució mateixa de la medicina, la recerca, han portat a un increment 
de la cronicitat, a un increment de l’esperança de vida. I està bé; tenim una espe-
rança de vida molt alta, però la pregunta que sempre ens fem és si al final acabem 
perllongant més enllà del que seria..., no ho sé, no et sabria buscar ni l’adjectiu, no 
sabria dir més enllà de què, però és veritat que, d’alguna manera, hem hagut d’incor-
porar..., o els mateixos organismes internacionals han incorporat el que és l’acom-
panyament en el procés de la mort, és a dir, formar part de la mateixa professió el 
ben morir.

I aquí jo sempre trobo..., i aquesta és una de les coses que els volia plantejar... 
És que no sé si formem bé els nostres professionals per a aquest acompanyament. 
Jo crec que quan els nostres estudiants de medicina, doncs, fan la seva formació, 
després són MIR, els ensenyem moltes especialitats; tots fugen, si poden, de la pri-
mària; altres, realment, s’hi dediquen; busquen la seva millor especialitat. Però no 
els ensenyem a acabar de..., vaja, jo tinc aquesta percepció. I crec que si alguns or-
ganismes internacionals han sigut capaços, en la nostra mateixa definició de «salut», 
de parlar també de l’acompanyament en el procés de la mort evitant el patiment, 
hauríem d’incorporar en els processos de formació i en els nostres MIR l’acompa-
nyament al malalt; hi hauríem d’incorporar un dels termes, jo crec, més importants 
que deia la senyora Busquets, que és la cura. Perquè, al final, els metges guareixen, 
però els costa..., i ho dic..., no voldria que això s’interpretés com una crítica sinó al 
contrari, no?, que no fem aquesta visió de context, i, en canvi, cada vegada ens hi 
trobarem més, perquè cada vegada som més.

Si mirem la higiene, aquest hivern, quan parlàvem de la crisi d’urgències, a 
quines edats i amb quines patologies tractàvem en aquest..., no? Veiem què és el que 
tenim per davant i, per tant, hi és.

Ens costa parlar de l’eutanàsia perquè ens costa parlar de la mort. Jo crec que aquest 
sempre és el tema, no? Ho deia..., em sembla que era en Miquel Seguró, que sempre 
diu que en una societat acostumada a l’èxit i als finals feliços, doncs, clar, parlar de la 
mort ja costa. A sobre, parlar de demanar la pròpia mort, doncs, encara costa molt més, 
no? I, per tant, aquest és un dels aspectes que també haurem d’assumir amb tasques, 
també, de formació.

Jo no voldria afegir-hi molt més. El tema aquest que em preocupa de la formació, 
i parlo de les dues, també d’infermera, perquè és veritat que sempre s’ha parlat de la 
cura d’infermeria, que és aquesta visió més global de la persona, que va més enllà 
del guariment de la malaltia, sinó que també és l’acompanyament, i que té molt de 
prevenció també en aquest aspecte. No sé si també formem estrictament els nostres 
professionals.

Comparteixo la resta d’aspectes de què es parlava, no?, que la regulació... –abans 
n’hem parlat, crec que vostès estaven també a la sala–, i, per tant, que la Llei de dis-
posició de la pròpia vida contempli tot el que hagi de contemplar, també els requisits 
que donin la major seguretat jurídica als professionals i la major seguretat jurídica 
al malalt, per evitar que qualsevol s’aprofiti... Hem de protegir el vulnerable sempre, 
i, en aquest cas, el vulnerable és el malalt i, per tant, hi ha de ser, igual que enten-
gui en l’objecció de consciència... Però que m’ha agradat molt la puntualització del 
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doctor Terés en el sentit de personal i coherent; aquí no valen les subjeccions insti-
tucionals perquè la meva clínica és... I ho deixo aquí.

Per tant, jo crec que també aquesta nova ètica o bioètica lligada a la cura global 
de context, de comprensió, d’ajut a la persona, però també a la família i el que en-
volta, i, per tant, d’acompanyament, haurà de formar part de la formació d’ambdues 
professions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada Àngels Martínez, de Catalunya Sí 
que es Pot.

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies, president. Bé, jo estic realment molt contenta i molt satisfeta. 
I, en fi, és un privilegi poder estar avui aquí i escoltar les seves intervencions, i real-
ment penso que jo no tinc res a dir. 

En qualsevol cas, per cortesia, sí que penso que puc dir que hi ha alguns mo-
ments en què he pensat que la seva professió, que, en general, la del personal sanitari 
i la dels polítics, quan els polítics fan la bona feina i quan vostès l’acostumen a fer 
gairebé sempre molt bé, tenen molts punt de contacte. I és que intentem que la gent 
pateixi poc, tingui una vida millor, tingui una vida digna, i intentem portar a terme 
les nostres labors, encara que siguin, en alguns casos, doncs, temporals perquè no 
només la societat, sinó cada una de les persones de la societat, doncs, es trobi millor, 
tingui una vida més saludable i visqui en millors condicions. 

I resulta que arriba un moment en què es produeix una quiebra. És a dir, la vida 
es va desenvolupant, però arriba un moment en què hi ha unvilaweb

a fallada concreta, que és aquest moment d’aquesta por però també d’aquest crei-
xement personal i col·lectiu d’assumir que arriba la mort. I, aleshores, què és el que 
passa aquí? Tota aquesta col·laboració que hi havia es trenca; els deixem, a vostès, 
en una indefensió, suposo que amb una espècie també de dol deontològic. Nosal-
tres podem buscar trenta mil excuses, des de pendents llefiscosos fins a qualsevol 
altra qüestió. I el fet és que deixem la persona, si té forces, condemnada a la pitjor 
de les sortides, que és el suïcidi. Moltes vegades, amb por, en soledat, amb la manca 
d’aquesta mà, d’aquesta companyia que fa falta i que és, potser, pitjor que, en alguns 
casos, afrontar, trencar el que les lleis..., quan són, de fet, en alguns casos timoratas 
o fins i tot injustes, estableixen.

Bé, i a mi em sembla que aquesta comissió i tot el que estem fent té sentit perquè 
aquesta fallada desaparegui, perquè ens anem acompanyant les diferents disciplines. 
I en l’acompanyament a la vida digna, quan ho fem bé, s’acompanyi la mort digna, 
que és aquesta mort que no és només individual, sinó que és, d’alguna manera..., 
o aquesta dignitat que no és només individual, sinó que és col·lectiva, perquè de la 
mateixa manera que valoràvem amb la senyora Terribas un dia que la societat, que 
les persones creixen quan fan front a les últimes voluntats i al dret..., i a com volen 
morir i al dret que tenen a una mort, doncs, amb les millors condicions possibles, 
quan això ens ho plantegem com a societat, també creixem en dignitat i també crei-
xem, d’alguna manera, en civilització compartida. I era en aquest sentit que jo, en 
l’anterior intervenció, parlava d’aquesta dignitat que va més enllà, que potser és un 
sumatori de les dignitats individuals, però que arriba i fa un salt qualitatiu quan ens 
ho plantegem com a societat, que és el que fem ara, avui i aquí. 

I el que no pot ser, i amb això acabo, és que col·laborem molt amb universalitza-
cions de la sanitat, amb tot el que calgui, doncs, per intentar que el personal sanitari 
i la gent que fem política, i la gent i la societat en general tinguin això, una vida mi-
llor, una vida digna, però, llavors, a l’hora de la veritat, en el moment decisiu, nos-
altres els donem l’esquena. I a mi em sembla que això és una qüestió que ens hem 
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de replantejar molt seriosament i fer tots els possibles, i, en aquest sentit, el nostre 
compromís, el compromís del meu grup, és total.

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies, diputada. Té la paraula, en darrer terme, l’Alba Vergés, diputada de 
Junts pel Sí.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. Bé. En primer lloc, agrair també les dues compareixences, 
que crec que han sigut molt clares i han exposat, des del punt de vista més profes-
sional, el que era aquest debat. Jo no sé si és casualitat o no, i juraria que no, que, 
de les dues persones que compareixen ara, una ha començat dient «no és un debat 
exclusivament mèdic, sinó també social» i l’altra ha començat dient «l’eutanàsia 
compromet no només els metges, també els altres professionals i tota la societat». 

I això és una evidència. És un debat social que hem de tenir, però també hi ha 
una realitat: estem a la Comissió de Justícia perquè aquesta llei va de modificar un 
article del Codi penal i, per tant, ens semblava que era la comissió adient, però te-
nim aquí la presidenta de la Comissió de Salut, el vicepresident de la Comissió de 
Salut, la portaveu de la Comissió de Salut, l’altra portaveu de la Comissió de Salut 
aquí. 

Per tant, és un tema que sí, que implica molt. I, de fet, ho ha dit el senyor Josep 
Terés, que, es decideixi el que es decideixi i com es pugui fer la regulació, el met-
ge no és el protagonista, i tampoc ho serà la infermera, sinó que són acompanyants 
del procés, on la persona ha de poder tenir aquesta autonomia per decidir, però de-
cidir no sola sinó acompanyada. Però sí que vostè valorava que veia important que 
continuï sent un acte mèdic; que amb acte mèdic no vol dir medicalitzat. Bé, potser 
podríem fer el paral·lelisme amb els parts a casa, no? És a dir, allò que en un deter-
minat moment va ser molt medicalitzat, doncs, treure-ho també d’això i posar-ho en 
el punt de vida del context de la persona que és la que sol·licita en aquest cas una 
ajuda, que jo ho comparteixo amb la senyora Busquets, que ha de ser molt difícil de 
demanar. I ha de ser de les coses més difícils, i sobretot perquè ho demanes també 
en companyia dels teus familiars, de la gent que t’estimes, i que ningú no es voldria 
veure en aquesta tessitura.

No sé per què possiblement els apunts que fem el senyor de Ciutadans i jo són 
diferents, no? Ell pregunta unes coses i jo en pregunto unes altres. I jo em quedo 
també amb una cosa que em sembla que insistia la diputada del PSC, que si tenim 
els professionals amb la formació per poder tenir aquesta sensibilitat, aquestes ac-
tituds i aquestes aptituds que també vostès diuen, per ajudar a ben morir un malalt, 
o per ajudar en tot aquest concepte que diem del tenir cura, eh?, que no és només 
posar l’èmfasi en quin acte fem sinó en tot el seu context, amb les preferències de la 
persona i que considero que és absolutament rellevant.

I m’ha agradat moltíssim –moltíssim– la reflexió que tan positiu hauria de ser 
lluitar fins al final d’una manera, jo diria, a vegades inhumana, com molta gent hi 
està lluitant, i que tots els veiem com a herois per voler aferrar-se a una vida que 
estimen, com decidir, en algun moment d’aquest camí, dir, doncs, «jo em paro aquí, 
perquè és la meva decisió, perquè no puc més». Jo crec que aquí sí que tindrem de-
bats rellevants importants quan abordem la regulació amb el tema de malalties que 
no són incurables, amb el tema de malalties que potser no són terminals o no hi ha 
una mort imminent. I aquí sí que jo crec que seran els punts de, diria, més discussió, 
o quan la persona no pot decidir o no pot expressar aquesta voluntat que deien ells 
de forma reiterada. I és el cas dels menors. I per això m’ha agradat molt la reflexió 
que ha fet la senyora Busquets respecte a això, que sempre..., si mirem a veure si la 
decisió està molt presa i ho emmarquem tot tant i dallò..., potser ens deixarem mol-
tes coses pel camí. 



DSPC-C 453
12 de juny de 2017

Sessió 23 de la CJ  34

Però, de fet, aquest és un debat, serà una regulació que haurem de fer; que jo ho 
entenc..., i aquí és una pregunta que els voldria fer: on posarien..., a quin marc po-
sarien aquesta regulació? Per exemple, al Parlament de Catalunya, si diu ara volem 
abordar la regulació de la pràctica, no?, la despenalització, per una banda, està la 
Comissió de Justícia, la regulació de la pràctica. Tenen clar que ha de ser Comis-
sió de Salut? O és que només som nosaltres que tenim clar que acabarà sent així? 
Creuen necessari que sigui Comissió de Salut o no necessari?

(Remor de veus.)
Clar, jo els ho pregunto com a professionals sanitaris. Llavors, potser ho hauria 

d’haver preguntat a la taula anterior, però jo crec que és una pregunta que també ens 
hem de fer, si realment és veritat, no és només una cosa que afecti salut, sinó que és 
un debat que ha de ser social i anar més enllà.

I ja està.

El president

Gràcies, diputada. Tenen la paraula els dos compareixents. Tenen un màxim de 
cinc minuts, però vostès mateixos.

Josep Terés Quiles

L’última pregunta... (l’orador riu). Home, jo penso que no és que hagi de ser a la 
Comissió de Salut, ha de ser amb la Comissió de Salut. No sé si... O sigui, a veure, 
jo he defensat que els professionals sanitaris sí que hi hem de ser a l’hora de la regu-
lació, eh?; no a l’hora de prendre la decisió, que això és una decisió que ha de fer la 
societat, de si es despenalitza o no és despenalitza; a l’hora de la regulació, perquè 
som garants de la seguretat dels nostres malalts i, a més, tenim dret a exigir una se-
guretat jurídica per als professionals també. O sigui que amb la Comissió de Salut, 
no a la Comissió de Salut forçosament. Suposo que la Comissió de Justícia hi té molt 
a dir, no?, també en això, a l’hora de fer lleis reguladores. 

Bé, home, els seus comentaris..., jo estic convençut que no els haig de convèncer 
de res. Vull dir que els seus comentaris han sigut prou... Una cosa sí que... Hi ha una 
enquesta de..., em sembla que és del servei de pal·liatius de Sant Pau, que diu que és 
d’un 2 per cent la possibilitat que... És una enquesta que, no havent-hi la possibilitat 
jurídica de demanar l’eutanàsia i tal, potser no és gaire vàlida, però seria un 2 per 
cent dels malalts amb cures pal·liatives que demanarien l’eutanàsia o el suïcidi as-
sistit, aproximadament.

Jo no soc massa..., no estic massa d’acord que s’hagin de fer massa lleis. O sigui 
que això sí que s’ha de regular –això s’ha de regular segur. Ara, hi han altres comu-
nitats autònomes que han fet lleis de mort digna. Jo no estic massa d’acord amb això 
perquè, de fet, les cures pal·liatives i totes les actuacions que estan legalment perme-
ses amb la Llei d’autonomia del malalt ja hi donen suficient. El que sí que és impor-
tant és que tot el personal sanitari estigui sensibilitzat –sensibilitzat– amb l’ajuda al 
ben morir. Això sí que és important. I això és un tema de formació, com deia vostè; 
de formació en comunicació també. 

Jo crec que és un dels dèficits que tenim els professionals sanitaris, que no ens 
han format a comunicar. I comunicar és fonamental. És fonamental perquè un ele-
ment imprescindible de l’autonomia és la bona informació, eh? Jo, quan parlava d’ai-
xò amb els estudiants, els posava un vinyeta en què es veia un senyor que li deia a 
una senyora: «Li he ensenyat al meu gos a xiular.» I la senyora deia: «Doncs, jo no el 
sento.» «No; és que li he dit que l’hi he ensenyat, no que ho hagués après.» (Rialles.)

En això no ens han ensenyat, eh? No ens han ensenyat a comunicar. I jo he tin-
gut responsabilitats docents i no me n’he sortit de canviar el daixò de la carrera per 
posar més humanitats al daixò de la carrera.

Res més. Em sembla que, per la resta, molt d’acord.
I moltes gràcies pels seus comentaris.
(El president dona la paraula a Montserrat Busquets Surribas.)
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Montserrat Busquets Surribas

Clar, el tema de la formació sempre és el cavall de batalla, per dir-ho d’algu-
na manera, no? Clar, és evident que sí. Bé, nosaltres, potser perquè no hem tingut 
aquesta empremta tan lligada a l’avenç científic i tecnològic..., nosaltres, quan vull 
dir la formació d’infermeria, ja des de l’any noranta tenim assignatures que parlen 
sobre la relació d’ajuda específicament. I tenim una assignatura, que és troncal, so-
bre ètica i legislació professional que es dona a totes les escoles universitàries i a 
totes les facultats, allà on són facultats els estudis d’infermeria, no?

Però jo el que voldria fer..., i ho podem fer molt millor, no?, això és evident, eh?, 
però jo el que voldria fer és una reflexió, i és que, clar, quan nosaltres ensenyem, fi-
xin-s’hi, aquestes qüestions, ensenyem el que hauria de passar i no tant el que passa. 
I ens oblidem que si en l’escenari on es donen els fets allò que tu expliques no està 
passant, l’aprenentatge vicari –això ja fa molt de temps que els pedagogs ens ho han 
dit– és molt més important que el que pugui aprendre un alumne en una aula o que 
el que pugui aprendre un alumne amb una lectura o amb un treball, no? 

Per tant, per dir-ho d’alguna manera, agafo la pedra i dic: hem d’ensenyar millor, 
hem de millorar, ens hem de relacionar més bé metges i infermeres..., tot el que vos-
tès vulguin, però, per favor, tinguem un marc on això sigui possible, perquè, si no, 
tu expliques alguna cosa i el primer al que ve l’alumne és: «Montse, això que dius tu 
no passa.» I ja està. Punt. I què és el que li preval, en el seu aprenentatge real, al gos 
que no aprèn a xiular? El que veu que fan els companys, no? Per tant, aquesta..., és 
una cosa que no és d’uns ni d’uns altres; vull dir, és un procés que hi anem anant –hi 
anem anant– tots plegats. 

En aquest sentit, jo també crec que hi ha una cosa que és molt important, i aques-
ta sí que no l’hem apresa, i aquesta sí que és realment, per a mi, l’assignatura pen-
dent, que és el treball en equip. O sigui, no és que no hàgim après a comunicar-nos o 
que ens costi comunicar-nos, que és veritat, i ja molt més comunicar males notícies, 
més complicat encara, i més comunicar males notícies en entorns, doncs, dificulto-
sos, més difícil, però, a sobre, treballem en equips on, a vegades, els professionals 
no pensem tampoc el mateix i on, a vegades, els professionals també tenim forma-
ció diferent. I no sabem com fer-ho. I, això, jo crec que realment és una assignatura 
pendent tremendament molt important. 

Perquè jo no sé si és tant que els metges han d’aprendre a tenir cura i les infer-
meres hem de ser millors tècniques, o si, amb les professions que tenim, cadascú 
ha d’anar fent el seu paper i realment el que hem d’aprendre és a treballar junts. No 
ho sé, eh?; això és una cosa que hem de discutir. (Veus de fons.) Ara ho estic pen-
sant, però, perdonin-me, no? Perquè, clar, de vegades diuen: «No, és que, clar, jo...» 
Doncs, miri, no ho sé, si hi ha una professió que des de sempre està centrada en la 
recerca de la millora del tractament de les malalties, en investigar-les i en treba-
llar-les, i ho estan fent bé, doncs, potser no es tracta que facin coses diferents, però 
es tracta que també deixem i visibilitzem aquestes altres professions, que jo també 
diria, doncs, per exemple, que el treball social és fonamental en aquestes situacions. 
Això amb relació a la formació.

Després, estic molt d’acord amb el que vostè deia, que jo en diria responsabilitat. 
Per això jo deia que el de morir dignament, com el de viure dignament, és un dret, 
però també és una responsabilitat de cadascú. I llavors, clar, tenir instruments com 
la possibilitat de demanar una eutanàsia, com la possibilitat d’un document de vo-
luntats anticipades, que això ja ho tenim, no?, però expandir-ho una mica més ens 
ajuda que les persones puguem ser responsables de la nostra vida i també de la nos-
tra fi de vida, perquè vostè ho ha dit dues vegades, em sembla, també ho ha dit a la 
compareixença anterior: és una situació en la qual ningú es voldria trobar. Però jo, 
ara, si estiguéssim en una relació..., no aquí al Parlament, que estiguéssim en una 
situació més de salut, li diria: «És que s’ho ha de pensar, perquè tard o d’hora s’hi 
trobarà.» O sigui, no pot ser que pensem que són situacions en les quals ningú es 
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voldria trobar; jo crec que hem de pensar que són situacions en les quals tots ens 
trobarem. (L’oradora riu.)

I per això..., no ho sé, potser per acabar, no?, la pregunta que vostè ha fet directa-
ment –«Això ha de ser de salut, ha de ser de...?»–, doncs, miri, no ho sé, no sé com 
s’han d’organitzar vostès; però segurament s’han d’organitzar de manera transver-
sal, s’han d’organitzar de manera..., que suposo que tenen el mateix problema que 
nosaltres, no? (Remor de veus.) Doncs, és clar, perquè salut només, sense justícia, 
és que és un pas... Però, segurament, sense atenció a la dependència..., vull dir, ara 
podríem parlar..., no?

I després també, i deixin-me..., i no puc deixar de dir-ho, i amb relació a què és 
el que està passant, en la situació actual que tenim, d’això també n’hem de ser molt 
conscients, de dificultat, de professionals sanitaris, diguem-ho així, de manca de 
professionals sanitaris, la crisi, per dir-ho amb..., això dificulta moltíssim, perquè ja 
estem demanant que això passi en un context on els professionals canvien cada dos 
per tres, i on un malalt, una persona i una família que està en aquesta situació no 
té una infermera i un metge de referència. Això no s’ho creguin, això és així quan 
és, però en general no és així. Aleshores, si fóssim capaços, des de també..., des de 
justícia, no?, és a dir, doncs, bé, com ha de ser realment, quants metges i quantes 
infermeres han d’haver-hi per ciutadà i que això fos una norma, doncs, segurament, 
no ho sé, entre tots... Bé.

El president

Bé, molt bé. Els agraeixo..., el debat seria més extens, segurament. Jo el que 
li vull comentar, de tota manera, és que, arran del comentari respecte a la manca 
de professionals, el Govern ens esforcem perquè hi hagi noves convocatòries d’in-
fermeres, de metges i d’altres funcionaris, que em sembla que pal·liaran una mica 
aquest dèficit.

Per altra banda, li haig de ser sincer: vostè comentava que hi havia un dèficit en 
comunicació. Vostè comunica molt bé, eh? Vull dir, alguna assignatura ha fet vostè 
de comunicació, perquè comuniquen els dos molt i molt bé. No hi ha problema; per 
tant, la comunicació no seria un problema.

I l’altre... (Veus de fons.) L’experiència és un grau. (Pausa.) I respecte a un altre 
tema que m’ha cridat l’atenció, que vostès no saben treballar en grup, aquest és un 
dèficit que tenim molts àmbits de..., i totes les tasques i totes les feines. Jo crec que 
en l’àmbit polític també necessitem aprendre a treballar més en comú, segurament, 
eh?; per tant, això no és un dèficit només del seu àmbit professional.

I, en darrer terme, un agraïment molt sincer per les seves compareixences; han 
estat compareixences molt profitoses. Gràcies a la Isabel, també, i gràcies al Josep 
Maria. I tenim una altra previsió de compareixença dilluns vinent? (Veus de fons.) 
Dilluns vinent, exactament; a la mateixa hora, a les tres. 

I es dona la compareixença per tancada.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i dos minuts.
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