
 

EL MÉS DIFÍCIL VIURE. 

COMPROMESOS EN L’ALLEUJAMENT DEL PATIMENT I LA CURA DE LA VIDA 

Institucions religioses dedicades a l'assistència sanitària que oferim a la societat un compromís 

constant i fefaent, des de sempre, amb la cura de les persones en el període final de la seva vida 

o d'aquelles persones amb greus discapacitats i limitacions funcionals, davant la promulgació 

d'una Llei d’Eutanàsia a Espanya, 

Constatem: 

 Que la vida és un bé i un valor fonamental sobre el qual se sustenta la persona, per això el 

seu respecte és imprescindible per fer possible una convivència social en pau. Ningú no està 

legitimat moralment a suprimir o provocar la mort d'un semblant. 

 Que la vida humana té els seus límits, tant temporal com pel que fa a les condicions 

concretes en què es desenvolupa. 

 Que la societat, mitjançant la solidaritat, pot fer possible que persones amb vides fràgils o 

molt limitades es trobin integrades i acollides en l'entorn social i familiar proper, 

aconseguint una experiència de confort vital adequat per viure-la amb esperança. Per això 

són necessàries actituds de compromís interpersonal solidari amb els malalts i persones 

discapacitades, i recursos suficients sanitaris i socials que facin possible l'afrontament 

efectiu d'aquestes situacions. 

 Que, si no es dona un suport social, i també sanitari, efectius, el dolor i el sofriment que de 

vegades es presenta en situacions de final de la vida o de situacions de dependència greus i 

que limiten molt, poden generar desesperança i desitjos de no viure en unes condicions que 

de vegades poden arribar a ser molt penoses. És possible que, sense ajuda, -i, en part, per 

l'abandó social- s'origini un desequilibri entre les forces interiors de la persona i les 

càrregues que la malaltia o discapacitat li imposen. 

 Que el dolor i la mort, de fet, no poden ser els criteris últims que mesurin la dignitat humana, 

ja que aquesta dignitat és pròpia de cada persona, pel sol fet de ser un "ésser humà" i no 

hauria d'estar subjecta a condicions subjectives atribuïdes per la pròpia persona ni pel seu 

entorn. 

 Que el respecte a la dignitat humana, exigeix no danyar la vida ni la integritat personal i, per 

contra, exigeix promoure i tenir cura de la vida, actuant per alleujar el sofriment i per 

aconseguir l'aspiració que qualsevol vida humana es desenvolupi plenament, fins on sigui 

possible, encara que les condicions que es presentin ho facin una fita difícil o complexa. 

Declarem: 

 Que accelerar la mort, ja sigui per acció o per omissió de tractaments i cures deguts a 

qualsevol persona a la fi de la seva vida o en situació de greu discapacitat, ens sembla un 

dany irreparable que no estem disposats a infringir a ningú.  

 Que facilitar una acció suïcida o una actuació homicida, encara que aquesta actuació sigui 

sol·licitada i acceptada pel propi interessat, és un error, perquè suposa un menyspreu per la 

dignitat humana, ja que suprimeix la persona a mans d'altres persones. 

 Que cal ajudar d'una manera proactiva, efectiva i compromesa els malalts a afrontar 

l'impacte que la malaltia incurable o la discapacitat insuperable, produeix, perquè la seva 

vida humana i la capacitat de viure-la feliçment, predomini i no quedi anul·lada pel seu estat 



 

de salut. Per  això, en la realitat de la fi de la vida o davant de malalties incurables, s'ha de 

prestar gran  atenció al respecte de la voluntat del pacient (voluntats anticipades de 

tractament), al respecte a la vida del pacient i a l'acompanyament a la fi de l'existència, a 

través de programes com les cures pal·liatives o similars. 

Oferim: 

 La nostra hospitalitat, la nostra capacitat d'acompanyament i cura de la persona malalta en 

les fases terminals de la vida de manera que se l'ajudi respectant i promovent sempre la 

seva inalienable dignitat humana, la seva crida a la transcendència i, per tant, el valor 

suprem de la seva mateixa existència. 

 El nostre compromís amb la humanització de la cura de la vida de les persones sense 

pretendre allargar-la, quan ja arriba la inevitable hora de la mort, i sense provocar-la o 

escurçar-la irresponsablement. 

 El nostre acompanyament integral, que ajudi a viure el propi procés de morir intentant 

alleujar el sofriment des de totes les dimensions de l'ésser humà. En aquest context, la 

sedació pal·liativa correctament indicada, quan no són efectives altres mesures, i 

administrada previ consentiment del pacient, respecta i humanitza el procés de la fi de la 

vida mitigant el patiment intens i incoercible.  

 El nostre ferm compromís professional i espiritual per a alleujar i superar el sofriment i la 

desesperança que puguem trobar en les persones que atenem, per tal que trobin la pau i 

l'esperança, perquè trobin l'alleujament i un motiu per seguir endavant, encara que sigui 

quan el viure es fa més difícil. 
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