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CENTRES DEL CONSORCICENTRES DEL CONSORCI

• Hospital de Mataró
• CAP Mataró Centre

• CAP Cirera Molins
• CAP Argentona

• Antic Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena

• Residència Sant Josep
• Salut Mental i Addiccions
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L’equip del CAP Mataró Centre format 
per la metgessa Maria Bartolomé, la 
treballadora social Sonia Domínguez 
i la infermera Míriam Molina, ha atès 
durant l’últim any dues peticions 
d’eutanàsia.

Passos que cal seguir per sol·licitar l’eutanàsia

El 55% 
de les peticions 
han estat de 
persones de més 
de 70 anys,
sense diferències 
destacables per 
sexe

“La nostra mare va escollir 
com volia marxar”, Imma 
i Anna, filles de la Teresa
La mare era una dona de caràcter i 
va voler decidir com seria el seu final.
Volia una mort digna i no patir una
malaltia que la tingués al llit,  
dependent i sense poder fer 
les coses que li agradaven. 
Al principi va ser un xoc molt fort per a nosaltres, però la vam veure
tan decidida que no vam poder fer altra cosa que acompanyar-la fins
al final i estar al seu costat. Tenir una data fixada i fer un compte
enrere és molt dur, però durant aquest temps també vam viure
moments excepcionals i inoblidables.

Tota la familia ens vam sentir molt acompanyats i cuidats, només
tenim paraules d’agraïment per als professionals sanitaris.

137 sol·licituds d’eutanàsia s’han 
registrat a Catalunya durant el primer 
any de desplegament de la nova llei. 
D’aquestes, se n’han aprovat 78 i la 
mitjana de temps de resolució ha estat 
de 47 dies

Més informació sobre 
l’eutanàsia a Catalunya

Confirmar la 
sol·licitud amb el 
metge al cap de 
15 dies

Un metge consultor 
s’entrevista amb el 
sol·licitant i elabora 
un informe

Un metge i un jurista de la 
Comissió de Garantia i Avaluació 
(CGE) estudien el cas i 
emeten una resolució

Aprovació de 
l’eutanàsia per a la 
data que decideixi 
el sol·licitant

Sol·licitud al 
metge de 
família
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La persona interessada, si té un 
patiment físic o psíquic constant o 
intolerable a causa de

Qui la pot sol·licitar?

• malaltia terminal
• patiment crònic greu 

i impossibilitant

Patologies
més freqüents

Neurodegeneratives

Multimorbiditat

Si el pacient no la pot demanar, però 
consta en el document de voluntats 
anticipades, també la poden 
sol·licitar els seus familiars.

Oncològiques
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