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La tribuna

El dret de morir dignament
lar i contundent:
«El professional
ha de ajudar a
morir el pacient
que està a prop

de la mort sense que
aquesta acció es consideri
de cap manera com a eu-
tanàsia passiva, sinó com

l’acceptació del ple dret a la integritat i
el no patiment del malalt.» Ahir i avui
són dates oportunes per a la necessària
reflexió sobre la mort i la manera
d’assumir-la.

El paràgraf segon del document diu
que «tot pacient autònom, és a dir, lliu-
re, competent i degudament informat té
dret a no consentir propostes terapèuti-
ques, i la seva voluntat s’ha de respectar
sense que hi càpiga l’objecció de cons-
ciència del professional sanitari». I el
paràgraf sisè diu que «l’ajuda per tenir
una bona mort sigui també un objectiu
institucional, i que l’autoritat sanitària
faci públic el seu compromís amb l’ob-
jectiu primordial, que és, a més de pre-
venir la malaltia i tractar-la, lluitar con-
tra el sofriment de la persona que està a
prop de la mort.»

El principi mèdic de màxima eficàcia
contra la malaltia ha de ser compatible
amb el principi de màxima ajuda envers
el malalt, tot incloent-hi l’ajuda a morir.
Aquestes afirmacions són del document
que el 16 d’octubre va fer públic el Co-
mitè de Bioètica de Catalunya, del De-
partament de Salut, Generalitat de Cata-
lunya, per recordar-nos un seguit de re-
comanacions per a l’ajuda al malalt en
el final de la vida. La relació amb la data
d’ahir i amb la d’avui és força oportuna.

Encara que hi ha una comprensible
tendència d’evitar aquest tema, és bo de
recordar que la mort és part de la vida, i

que un bon final té tant de valor
com un bon començament i un
bon passar. Al camí de la vida, el
moment de la mort és tan im-
portant com el moment del nài-
xer, tenen una única trans-
cendència, són fets impregnats
d’un mateix valor escatològic.
Cal parlar, per tant, de la mort, i
reflexionar.

La reflexió sobre la mort co-
mença amb una reflexió sobre el
naixement: calen tantes aten-
cions als fets que envolten el
naixement com als que envolten
la mort. Qui accepti el dret a
nàixer amb dignitat acceptarà el
dret a morir amb la mateixa dig-
nitat. I serà necessari que ho di-
gui, clar i contundent, abans que
li arribi l’hora, per tal que quan
aquesta hora li arribi, familiars i
professionals sàpiguen què han
de fer, i què no han de fer. La
ciència mèdica i el sentit comú
ens apropen des de fa temps el
concepte de cures pal·liatives
per indicar les atencions que ne-
cessita la persona que comença a
caminar per la sendera que duu
a la mort. Amb aquest objectiu
hi ha la Unitat de Cures Pal·liatives.

És tanta la necessitat d’aquestes uni-
tats, que cada vegada n’hi a més. Segons
informa la Societat Espanyola de Cures
Pal·liatives, al conjunt espanyol, al 2004
hi havia 257 dispositius per a les cures
pal·liatives; cinc anys després, en 2009,
ja són 417. Aquest augment ha estat de-
sigual: Catalunya va augmentar gairebé
un 50% el nombre d’aquests dispositus,
la Comunitat de Madrid va duplicar-los,
Galícia arriba gairebé al triple, i Múrcia
els ha quadruplicat. Balears, però, s’ha

quedat estable: n’hi havia sis al 2004, i
sis continua havent-hi al 2009. No obs-
tant això, la Societat considera que la co-
bertura balear per als malalts terminals

és bona. Si la mort i la forma d’assumir-
la és un tema de reflexió per a tothom,
aquest sis balear que no canvia en cinc
anys hauria de fer reflexionar les autori-
tats sanitàries, com a mínim en conside-
rar que l’hora final li arriba a tothom,
sense excepció de càrrec.

Però no pensi ningú que les cures
pal·liatives impliquen deixar morir una
persona. Res d’això. Cures pal·liatives
implica assumir la mort com s’assumeix
la vida, implica evitar tot patiment evi-
table, implica no administrar un tracta-
ment si no té un objectiu raonable (però
sí administrar els tractaments que millo-
rin la qualitat del que quedi de vida,
tractaments que ja no tenen la intensió
de curar sinó tan sols d’ajudar). La per-
sona que hagi vist com és d’amargant el
tràngol de morir sabrà quantes coses ne-
cessita la persona que es mor, i quantes
en necessita la persona que s’hi queda.
Aquesta és la reflexió per a Tots Sants.

Dijous i divendres, dies 5 i 6 de no-
vembre, es faran, a Barcelona, les III Jor-
nades de l’Associació Dret a Morir Dig-
nament. Serán dos dies per reflexionar
sobre l’abast del concepte de morir dig-
nament, sobre els drets de la persona
que manifesta formalment el desig que
la deixin morir amb dignitat, fins i tot
en el cas que ja no tingui capacitat de
desició, tal vegada ni tan sols conscièn-
cia. I sobre les obligacions que en
aquests casos, tot respectant la voluntat
de qui es mor, han d’assumir familiars i
professionals. La inscripció a les Jorna-
des és gratuïta (T. 933 196 323), l’Asso-
ciació té un ueb informatiu, i un bloc
per intercanviar propostes, consultes,
preocupacions (www.dretamorirdigna-
ment.cat). Qui vulgui veure més enllà
del nas, acordarà amb mi que morir en
pau deu ser meravellós.

C
Jorge
Bello

Qui accepti el dret a
nàixer amb dignitat
acceptarà el dret a
morir amb la mateixa
dignitat»‘
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Tres en raya
 � ¿Los Presupuestos del Estado para 2010 son los que necesita España para hacer frente a la crisis?

Senecesitaarrepentimiento
Joan Ferrer Miserol

o sé exactamente en qué tipo de
crisis estamos inmersos. Sincera-
mente, me cuesta creer que sea
coyuntural y que con unas sim-

ples medidas de estímulo pueda salirse
de ella; me parece más una crisis estruc-
tural. Y esto me lo confirma el que Sol-
chaga, que nos condujo a una crisis tre-
menda, diga que él se hubiese marchado
antes que Solbes. Y Solbes fue el respon-
sable de los presupuestos de 2008 y 2009
que no parecen haber aportado nada po-
sitivo para paliarla.

Incertidumbre
Emilio Lubrín

l Gobierno ajusta las cuentas del Es-
tado en función de previsiones. En-
tre otras, más ingresos, menos gas-
tos, subida relativa de la producción

y paro superior al de este ejercicio. Ideoló-
gicamente califica los Presupuestos de «so-
ciales, solidarios y austeros». Instalados en
la incertidumbre, que sean los que se nece-
sitan dependerá de la corrección del análi-
sis y de que se cumplan la previsiones.
Más que experto hay que ser adivino para
prever si son los adecuados contra una cri-
sis de desarrollo incierto.

Acrobacias presupuestarias
José Pipó

os presupuestos para este ejercicio se
aprobaron sabiendo, a plena concien-
cia que eran completamente irreales.
Pero los socialistas, bajo la dirección

de ZP, no quisieron admitir la crisis que se
avecinaba. Sobre ese error, se construyen
los del 2010. Si nadie lo remedia, alcanzare-
mos niveles de deuda ya olvidados en Es-
paña; machacaremos, todavía más, a las
clases medias; la economía productiva que-
dará extenuada y al final, comprobaremos
desolados que la llamada «economía soste-
nible» es un puro camelo propagandístico.

LEN

Oriol
Pujol.

�Oriol Pujol, portavoz de CiU en
el Parlament: «CiU no forma
parte de esta supuesta trama
política, aunque algunos
pretendan involucrarnos».

�José María Barreda,
presidente de Castilla-La

Mancha:«O la democracia
acaba con la corrupción, o la
corrupción acaba con la
democracia».

�Miguel Angel Revilla,
presidente de Cantabria,
sobre el caso Pretoria: «Si yo

me viera en un caso como
éste me tiraría al agua con
una piedra de molino al
cuello».

�Fernando Alonso, piloto de
Fórmula 1:«Quizá tenemos el
peor coche de la parrilla».


