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Bona tarda. Una salutació fraternal i agraït a tots els que participeu 
en representació de més de 120 associacions, i feliç de poder 
compartir la reflexió i l'acció amb tots vosaltres. 

El meu comès en aquesta sessió és presentar unes primeres 
propostes d'iniciatives i d'organització en el marc d'una estratègia 
compartida, centrada en la defensa i promoció de la vida humana, la 
seva dignitat i llibertat. 

Partim d'una evidència: Avui comencem una realitat nova que volem 
gran i persistent en el temps, que portarem a terme amb esperit de 
fraternitat. 

La nostra sessió d'avui obre la porta a totes les organitzacions que 
comparteixin els mateixos punts de vista. No estem sols ni som 
pocs, ans al contrari, som molts, però poc vinculats entre nosaltres 
mateixos. I només la unió fa la força. 

Tots tenim moltes ganes d'actuar i a més de fer-ho junts, i d'això es 
tracta, però és evident que no esgotarem les qüestions en unes 
poques hores, ni les iniciatives en els 8 minuts de la meva 
intervenció. 

El que sí que farem és situar les bases i els mecanismes per 
canalitzar totes les nostres ganes, amb eficàcia, amb voluntat 
transformadora a partir de la setmana que ve. El que avui fem és 
molt important, però el que és decisiu és el que durem a terme a 
partir de dilluns. 

Treballarem junts en la mesura que cada associació vulgui, i en cap 
cas crearem una superestructura organitzativa situada per sobre de 
les nostres organitzacions. Es tracta de cooperar, de construir 
sinergies d'una acció col·laborativa i en xarxa capaç de multiplicar la 
capacitat d'acció. 

Hi ha una sèrie de camps i iniciatives a treballar que passo a 
exposar breument sense pretensió d'esgotar-los, i que estan referits 



sobretot a l'eutanàsia, perquè és una qüestió decisiva pel bé comú, 
perquè és urgent, el que no vol dir que no incorporem nous àmbits 
en el futur. 

Pel que ara resumeixo s'han pres en consideració les propostes que 
ens heu fet arribar. El resultat sorgeix del grup d'enllaç format per 
l'Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, 
e-Cristians, la Federación Española de Asociaciones Provida, 
Fundación Villacisneros, Foro de la Família i One of Us. 

Assenyalo a continuació unes tasques bàsiques a realitzar: 

(1) Una és transmetre la bona nova de l'Assemblea a altres 
associacions i entitats, i convidar-les a inscriure’s per així participar. 

(2) Una altra serà preparar la resposta a la tramitació i aprovació de 
la llei al Senat al febrer. 

(3) Una tercera és estudiar la viabilitat, inclosa la gestió de suports 
polítics per llançar una ILP per a un Pla Integral de Cures 
Pal·liatives. 

(4) Una quarta és organitzar a través del qüestionari que us 
remetrem en pocs dies els primers i concrets grups de treball per a 
l'acció. 

(5) I una cinquena, preparar la segona Assemblea per abans de 
Setmana Santa per tal d'examinar el que s'ha fet i fixar noves 
iniciatives. 

Junt amb aquestes grans referències concretes, hi ha altres i 
diverses qüestions que també heu apuntat i que hem d'abordar 
ordenadament i amb sentit estratègic amb els grups de treball. 

Una sèrie d'elles s'engloben sota el concepte d'ampliar el debat 
públic per mostrar els danys de la llei i les seves fal·làcies. 
També la seva inconstitucionalitat. Són qüestions com ara el fet 
que no es tracta d'un acte mèdic, ni d'una mort natural com pretén 
la llei, impulsar l'exigència que com a usuaris volem saber quins 
metges són partidaris de l'eutanàsia, i d'aquí la necessitat d'una 
llista oficial de metges. És a aquests als quals cal identificar, i no als 
que objectin. 



També es tracta de la intervenció de les CCAA en l'aplicació de la 
llei, en la disponibilitat d'un sistema de cures pal·liatives per a tota 
la població. 

És decisiu que l'Església contribueix a augmentar la formació dels 
fidels en aquesta qüestió en tots els seus nivells i àmbits. 

I junt amb la promoció del debat i l'atenció ciutadana sobre la llei, 
perquè no quedi mansament acceptada com ha succeït en el 
passat, també hem de promoure: 

El foment de l'objecció ciutadana a la seva aplicació. I això vol 
dir moltes coses. En refereixo només algunes d'elles sense 
afany d’esgotar-les: 

Una Campanya permanent per al registre final davant notari 
d'últimes voluntats per a aquells que no accepten l'eutanàsia i 
exigeixen cures pal·liatives. 

Treballar perquè les residències no assumeixin l'aplicació de la llei, 
promovent una declaració d'últimes voluntats entre els ingressats, 
així com en un sentit semblant als hospitals. L'existència de models 
de carta a disposició de famílies i ingressats en residències, alertant 
sobre la nova llei i sol·licitant la seva no aplicació. La col·laboració 
de l'Església en aquelles residències i centres hospitalaris que 
regenta, exigir la incorporació dels Equips de Salut Mental davant 
peticions d'eutanàsia o suïcidi assistit. Tot això amb la coordinació 
de la professió mèdica, els seus col·legis professionals i altres 
col·legis de la sanitat i la cura. 

Tot això exemplifica aspectes de l'objecció ciutadana. 

També serà determinant articular la col·laboració de totes les 
nostres xarxes i pàgines web per fer arribar missatges comuns a 
centenars de milers de persones que d'altra manera no 
aconseguiríem. És un cas clar de sinergia. 

No hem de descuidar l'anàlisi i diagnòstic. Per exemple, per què 
ha canviat l'opinió en termes favorables a l'eutanàsia i a 
l'avortament? Què i com treballar en la seva reversió? 

En un futur a curt termini, cal plantejar el debat social sobre el 
dret a fer presents els punts de vista favorables a la vida en els 
àmbits educatius i en les institucions públiques. 



En fi, és evident que la tasca és gran, també és magnífica per la 
seva força transformadora. Portem-la a terme. Quan aquesta 
Assemblea acabi, comença l'acció. Posem-nos a treballar en comú 
pel bé comú. Amics i amigues, el gran canvi ha començat. Anem a 
aconseguir això. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


