
  

Testament vital, la nostra opció 
cristiana davant l’eutanàsia

El que ens diuen els bisbes de Catalunya
En relació a aquesta important qüestió, els bis
bes manifesten:

«El dia 25 de juny entrarà en vigor la Llei Orgà
nica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia. No és 
fàcil ni senzill abordar el final de vida ni el pati
ment.

L’Església Catòlica, des dels seus orígens, ha 
tingut cura de les persones en situacions d’es
pecial fragilitat i vulnerabilitat tant en l’àmbit 
sanitari com social. És des d’aquest compromís 
de servei constant a la societat que vol oferir 
una paraula davant l’eutanàsia.

L’Església Catòlica demana la promoció de 
les cures pal·liatives i el desplegament efectiu 
de la llei de dependència, donant realment co
bertura a les necessitats dels malalts i les se
ves famílies.

Davant les situacions de patiment i de final 
de la vida, és clau l’atenció integral, abordant  
patiment físic, psicològic, espiritual i social,  
i no perllongant la vida per tots els mitjans pos 
si bles.

En aquest context, és important clarificar 
que no són eutanàsia aquelles accions, com la 
sedació, encaminades a mitigar el dolor o al
tres símptomes ni tampoc no ho són la retirada  
o no aplicació de tractaments desproporcio
nats, inadequats o fútils.

L’objectiu de l’eutanàsia és acabar amb la vi
da de la persona de forma directa i intencio nal. 
Des de la convicció que la vida és un do de Déu 
que cal respectar, el compromís de l’Església és 
el d’ajudar a les persones a viure més d’acord 
amb la seva dignitat intrínseca i afavorir el seu 

EL TESTAMENT VITAL ÉS ESSENCIAL. Per deixar constància de manera anticipa
da de la nostra voluntat d’acceptar o rebutjar determinats tractaments mèdics i per evi
tar l’atropellament a la dignitat i a la llibertat de la persona incapacitada. Per ajudar a hu
manitzar el procés de la fi de la vida.

  

Una bona mort abans que l’eutanàsia
Tots volem una bona mort, sense 
dolors, sense allargar artificial
ment la vida ni aplicant acarnis
sament terapèutic. Volem parti
cipar en les decisions sobre allò 
que se’ns farà i rebre un tracta
ment respectuós i afectuós de 
part dels professionals de la sa
lut i, quan arriba el moment, estar  
acompanyats de la família o els 
amics i tenir l’acompanyament 
espiritual o religiós que ens ajudi  
a fer el trànsit.

L’eutanàsia és aquella acció del  
metge que provoca deliberada
ment la mort del pacient i, per 
tant, la seva finalitat és acabar 
amb la vida d’un malalt. El Tribu 
nal Europeu dels Drets Humans 
d’Estrasburg va dictaminar el 
2002 (cas Dianne Pretty) que no 

condicions humanes i sense pa
timent, que no pas permetent 
que es pugui demanar la mort. 
Per això les cures pal·liatives són 
tan importants. Perquè són l’en
focament que millora la qualitat 
de vida de les persones malaltes 
i de les seves famílies, quan s’en
fronten als problemes associats 
amb malalties amenaçadores 
per a la vida. Les cures pal·liatives  
proporcionen l’alleujament dels 
símptomes i integren els aspec
tes psicològics i espirituals dels 
pacients, i ofereixen un suport 
per ajudarlo a viure activament 
tant com sigui possible fins a la 
mort. 

Afirmem la vida i considerem la 
mort com un procés normal dins  
d’aquesta vida.

major benestar, especialment en situacions de 
proximitat de la mort o de sofriment.

Aquestes situacions representen un desafia
ment per a malalts i famílies. És desitjable refle
xionarne des dels propis valors i creences, i dei  
xarne constància per escrit en el Document de  
Voluntats Anticipades, on es pot especificar tant 
el rebuig a l’eutanàsia com a les accions desti 
nades a perllongar el procés de mort.

En aquest sentit, suggerim signar el Document  
de Voluntats Anticipades elaborat per la Con
ferència Episcopal i que, properament, es faci
litarà a les parròquies i comunitats amb les de
gudes orientacions. Altrament, recomanem als  
professionals sanitaris que es plantegin el seu 
dret d’objecció de consciència davant d’aques
ta llei.»

Defensem l’objecció de consciència del personal sanitari

existeix el dret a que et matin. En 
el debat filosòfic sobre l’eutanà
sia, la defensa d’aquesta acció  
rau en un estil utilitarista de la vida  
i la idea de la «qualitat de vida», 
considerant que hi ha vides que 
no tenen prou valor i que, per tant,  
podrien ser eliminades: sobretot, 
hi ha valor si la persona és pro

ductiva. Els catòlics però, con 
siderem que el valor i la dignitat 
humana no es determina per la 
qualitat de vida, sinó que és in
trínseca a les persones, al mar
ge de les seves malalties i/o dis
capacitats.

La dignitat és més respectada 
ajudant a la persona a viure en  
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Testament vital, la nostra opció cristiana davant l’eutanàsia

Tenir cura i acompanyar
•  Els cristians apostem per la vida, per 

la dignitat de la persona i per la lliber
tat. Demanem una adequada regula
ció de l’objecció de consciència. No tin
gueu cap inconvenient a afirmar això 
amb convicció i amb coratge davant  
de tots.

•  Si us cal informació, trobareu gran quan 
titat de documentació sobre aquest te
ma a la pàgina web de la diòcesi. 

•  A cada parròquia podreu trobar dos tex
tos molt importants: Declaració d’ins- 
truccions prèvies i voluntats anticipa-
des i Testament Vital, de la Conferència  
Episcopal Espanyola. Reflexioneu sobre 
ells i complimenteu los amb la vostra 
signatura.

•  Us podeu afegir al grup de persones 
per acompanyar la voluntat dels inte
ressats en signar el testament vital de 
la vostra parròquia. Aquest grup pot ser  
de Pastoral de la Salut o Pastoral de la 
Família, o un grup format per a aques
ta ocasió.

Raons per dir no a l’eutanàsia

•   El metge està format per curar i cuidar, no 
per matar. Perverteix el sentit de la medicina. 
També trenca la confiança del pacient en els 
professionals de la salut i provoca por. El pa
cient i els familiars tenen dret a la millor as
sistència: unes cures pal·liatives de qualitat  
i una justa distribució dels recursos sanitaris.

•  Per als cristians, la vida és un do de Déu i sem
pre ha de ser respectat. Ni eutanàsia, ni tam
poc obstinació terapèutica.

•  La llei de tots els països protegeix el dret a la vi 
da. Les lleis han de protegir la vida dels ciuta
dans, especialment dels més dèbils. Perme
tre l’eutanàsia crea una inseguretat jurídica 
perquè l’Estat deixa de protegir incondicio
nalment la vida. Això crea una gran insegure
tat i desconfiança en els malalts i les famílies.

•   En dret natural, mai és correcte matar a un és 
ser humà innocent. La dignitat humana no  
es perd per estar malalt o incapacitat.

  
« L’eutanàsia i el suïcidi assistit entren en 
greu conflicte amb els principis rectors 
del Dret, la Medicina i la Infermeria.»

Fundació Bioètica

  
« Que el dolor i la mort, de fet, no poden ser 
els criteris darrers que mesuren la dig
nitat humana, ja que aquesta dignitat  
és pròpia de cada persona, pel sol fet 
d’ésser un “ésser humà” i no hauria d’es
tar subjecte a condicions subjectives 
atribuïdes per la pròpia persona ni pel 
seu entorn.» 

Unió de religiosos. UER

  
« El nostre acompanyament integral, que 
ajudi a viure el propi procés de morir in
tentant alleujar el sofriment des de to
tes les dimensions de l’ésser humà. En 
aquest context, la sedació pal·liativa… 
respecta i humanitza el procés de la fi 
de la vida mitigant el patiment intens i 
incoercible.» 

Comunicat de les institucions religioses  
dedicades a l’assistència sanitària

  

L’EUTANÀSIA  
NO RESOL  
ELS PATIMENTS,  
DESTRUEIX  
LA PERSONA  
QUE PATEIX
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