JORNADA
“Testament vital i mort digna”
23 de novembre, de 10h a 12h
Casal Municipal de Gent Gran
Avda. Catalunya, s/n
Les Roquetes. St. Pere de Ribes
Informació i inscripcions: Telèfon 93 810 04 00, ext.1210 o
mail: nserrano@ccgarraf.cat, fins al 18 de novembre

ORGANITZA

COL·LABOREN

L'objectiu de la jornada és conèixer i debatre sobre dues qüestions que preocupen a les persones, sobre tot al final de la vida: com morir dignament i sense dolor i com fer que es compleixi la nostra voluntat
i de quina manera es tracta aquest tema al Garraf.
Mort digna: És el dret de tota persona a disposar amb llibertat del seu cos i de la seva vida. És el dret
dels malalts terminals i irreversibles a, arribat el moment, morir pacíficament i sense patiment si aquest és
el seu desig, expressat prèviament.
Testament vital: És el document per mitjà del qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i
de manera lliure, determina les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les
circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

PROGRAMA
10:00h Cafè benvinguda
10:15-10:20h Salutació institucional per part de Paqui Carrasquilla consellera delegada de gent
gran del Consell Comarcal del Garraf.
Presentació de la jornada per part de Nina Serrano tècnica de gent gran del Consell Comarcal
del Garraf.
Taula rodona, modera Joaquim Millan, advocat i coordinador de la jornada.
10:20-10:40h “Testament Vital, la nostra darrera voluntat anticipada”, a càrrec de David Agustí, Cap de l’oficina de la gent gran activa de la Generalitat de Catalunya.
10:40-11:10h “Mort digna, un dret individual?”, a càrrec de Isabel Alonso Dávila, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD) de Catalunya.
11:10-11:40h “ Les nostres darreres decisions: voluntat, legalitat i realitat”, a càrrec
de la Dra. Eloisa Álvarez Fernández, metgessa especialista en geriatria, màster en bioètica i
dret a la universitat de Barcelona, actualment membre de l’equip PADES del Consorci Sanitari
del Garraf.
Montserrat Falguera i Julià, directora d’administració i gestió de la Fundació Redós i presidenta de FEATE(federació d’Entitats d’Atenció especialitzada de persones grans) .

Joan Cunillera , representant de l’Associació de Voluntaris de l’Hospital de St. Camil.
Debat, modera Nina Serrano tècnica de gent gran del Consell Comarcal del Garraf.
11:40-12:00h Debat i preguntes.
12:00h Conclusions i cloenda institucional.

