
18 novembre de 2013
Seu de CAMFIC
Diputació, 316  (Barcelona)

L’Associació Dret a Morir Dignament treballa per a defensar el 
dret de les persones a decidir sobre la pròpia mort. Per aquesta 
raó entenem que convidar al debat conjunt a persones d’àmbits 
tan diferents com el del món sanitari, pacients, familiars, jutges 
i advocats pot ser una bona oportunitat per apropar móns i 
estimular l’intercanvi d’experiències i visions sobre la mort digna.

El marc legal actual permet en molts casos morir amb dignitat. 
Tanmateix hi ha un gran desconeixement de les possibilitats que 
ens ofereix la llei (per exemple els Drets del Pacient).

Per altra banda, queden encara molts obstacles a vèncer en tots 
els àmbits de la nostra societat: món sanitari; societat civil; món 
polític.

Per tot això considerem que és molt necessari, i pot ser molt 
enriquidor, l’intercanvi d’opinions i la suma d’esforços per millorar 
les condicions  en que s’aborda l’ultima etapa de la vida.
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Jornada oberta a tothom, si bé cal fer inscripció. Cal indicar nom, cognoms, professió i telèfon de contacte, 
al 93 412 32 03, o bé per correu electrònic dmdcatalunya@eutanasia.ws
Aportació 5€ (el mateix dia a l’entrada)

9:15

Miquel Reguant Metge de CAMFIC

Conferència i col·loqui

COM VIU EL METGE LA MORT D’UN PACIENT?

10:00

Maria Casado Observatori de Bioètica i Dret

Conferència i col·loqui

EN QUINS PAÏSOS ENS PODEM ENMIRALLAR?

10:45

Santiago Vidal Jutge

Conferència i col·loqui

QUÈ FA LA JUSTÍCIA PER PROTEGIR ALS MALALTS?

11:30 Descans

12:00

Pilar Vallejo filla de pacient

Taula Rodona 

EXPERIÈNCIES AL COSTAT DEL MALALT QUE SABEM QUE MORIRÀ   

Marta Ruiz Servei d’Infermeria de PADES (Blauclinic) 

ATENCIÓ I SUPORT ALS MALALTS TERMINALS

Marià Gómez Advocat

SI EL METGE NO FA CAS DE LA VOLUNTAT DEL MALALT ... QUÈ ES POT FER?

En el context actual, social, sanitari... es pot escollir una mort assistida?

13:00

Gustavo Subirats Secretari de DMD Catalunya

Conclusions

 dmdcatalunya@eutanasia.ws
 934 123 203
www.eutanasia.cat 
www.eutanasia.ws

Organitzen 

Amb el suport de

8:45 Recepció

9:00  

Núria Ribó

Recepció i presentació de la jornada

Periodista

María Benítez Presidenta de DMD Catalunya

13:45 Cloenda
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