Els bisbes critiquen que la llei de l’eutanàsia es
tramita “sense escolta ni diàleg públic”
Dll, 14/12/2020 per Catalunya Religió

(CR) La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha mostrat el seu descontent amb
els passos que s’han donat al Congrés dels Diputats per aprovar la Llei Orgànica
que regularà l’eutanàsia. Els bisbes denuncien que les tramitacions s’han donat de
manera “sospitosament accelerada, en temps de pandèmia i estat d’alarma”.
La CEE presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha trobat a
faltar un diàleg públic en una qüestió que qualifiquen d’una “ruptura moral”. Els
bisbes aposten per la inversió pública en les cures pal·liatives i la “proximitat i
l’acompanyament integral en l’etapa final de la vida”.

A continuació reproduïm la nota de la Conferència Episcopal Espanyola davant
l’aprovació al Congrés dels Diputats de la llei de l’eutanàsia:
1.- El Congrés dels Diputats està a punt de culminar l’aprovació de la Llei Orgànica
de regulació de l’eutanàsia. La tramitació s’ha realitzat de manera sospitosament
accelerada, en temps de pandèmia i estat d’alarma, sense escolta ni diàleg públic.
El fet és especialment greu, ja que instaura una ruptura moral; un canvi en les
finalitats de l’Estat: de defensar la vida a ser responsable de la mort infringida; i
també de la professió mèdica, «cridada en allò possible a guarir o almenys a
alleujar, en qualsevol cas a consolar, i mai a provocar intencionadament la mort».
És una proposta que fa joc amb la visió antropològica i cultural dels sistemes de
poder dominants al món.
2.- La Congregació per a la Doctrina de la Fe, amb l’aprovació expressa del papa
Francesc va publicar la Carta Samaritanus bonus sobre la cura de les persones en
les fases crítiques i terminals de la vida. Aquest text il·lumina la reflexió i el judici
moral sobre aquest tipus de legislacions. També la Conferència Episcopal
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Espanyola, amb el document Sembradors d’esperança. Acollir, protegir i
acompanyar en l’etapa final d’aquesta vida, ofereix unes pautes clarificadores
sobre la qüestió.
3.- Urgim a la promoció de les cures pal·liatives, que ajuden a viure la malaltia
greu sense dolor i a l’acompanyament integral, per tant també espiritual, als
malalts i a les seves famílies. Aquesta cura integral alleuja el dolor, consola i
ofereix l’esperança que sorgeix de la fe i dona sentit a tota la vida humana, fins i
tot en el sofriment i la vulnerabilitat.
4.- La pandèmia ha posat de manifest la fragilitat de la vida i ha suscitat sol·licitud
per les cures, al mateix temps que indignació pel fet de descartar l’atenció a
persones grans. Ha crescut la consciència que acabar amb la vida no pot ser la
solució per tal d’abordar un problema humà. Hem agraït la feina dels sanitaris i el
valor de la nostra sanitat pública, reclamant-ne fins i tot una millora i una atenció
pressupostària més gran. La mort provocada no pot ser una drecera que ens
permeti estalviar recursos humans i econòmics en les cures pal·liatives i
l’acompanyament integral. Per contra, enfront de la mort com a solució, cal
invertir en les cures i la proximitat que tots necessitem en l’etapa final d’aquesta
vida. Aquesta és la veritable compassió.
5.-L’experiència dels pocs països on s’ha legalitzat ens diu que l’eutanàsia incita a
la mort dels més febles. En atorgar aquest suposat dret, la persona, que
s’experimenta com una càrrega per a la família i un pes social, se sent
condicionada a demanar la mort quan una llei la pressiona en aquesta direcció. La
falta de cures pal·liatives és també una expressió de desigualtat social. Moltes
persones moren sense poder rebre aquestes cures i només compten amb elles els
qui poden pagar-les.
6.- Amb el Papa diem: «L’eutanàsia i el suïcidi assistit són una derrota per a tots.
La resposta a la que estem cridats és no abandonar mai els qui pateixen, no rendirse mai, sinó cuidar i estimar per a donar esperança». Convidem a respondre a
aquesta crida amb la pregària, la cura i el testimoni públic que afavoreixin un
compromís personal i institucional a favor de la vida, les cures i una genuïna bona
mort en companyia i esperança.
7.- Demanem als qui tenen responsabilitat en la presa d’aquestes greus decisions
que actuïn en consciència, segons la veritat i la justícia.
8.- Per això, convoquem els catòlics espanyols a una Jornada de dejuni i pregària el
proper dimecres 16 de desembre, per a demanar al Senyor que inspiri lleis que
respectin i promoguin la cura de la vida humana. Convidem totes les persones i
institucions que vulguin unir-se a aquesta iniciativa.
Ens acollim a santa Maria, Mare de la Vida i Salut dels malalts i a la intercessió de
sant Josep, patró de la bona mort, en el seu Any Jubilar.
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