Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
Malaltia i Mort. Apropem-nos. Parlem-ne.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)

Tallers de converses per intercanviar opinions i reflexions sobre la malaltia i el final de la
vida moderat pel Doctor Marcos Hourmann, primer i únic metge condemnat en aquest
país per ajudar a morir dignament a una pacient
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Estem vivint un temps on la vida ens ha apropat a la malaltia i a la mort de manera
abrupta degut a la pandemia Covid-19. Parlar de la malaltia i del final de la vida ens pot
ajudar a veure diferents formes de viure-ho i ens pot beneficiar com a individus i com a
comunitat.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Tallers per a joves de batxillerat als instituts / Taller espai jove / Tallers per a gent gran i
familiars / Tallers per a entitats socials i culturals del municipi / Taller específic Covid-19

5. Pressupost calculat o estimat *
Tallers de 2 hores de duració. Preu per taller: 260,00 euros per 2 persones Pressupost total: 2.340,00 euros
En total 9 tallers. S'inclou recursos humans i materials.
1) Instituts 3 tallers pels cursos de batxillerat a Can Puig, Montgròs, Alexandre Galí- 2) Espai jove 1 taller- 3) Gent gran
i familiars 2 tallers Redòs i Casal d'Avis- 4) Entitats socials i culturals 2 tallers. Entitat Ger i Xulius- 5)Taller específic
Covid-19 a l'espai que l'Ajuntament consideri adient.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Título Licenciado en Medicina
Experiència en debats sobre la malaltia i la mort en l'àmbit socio-cultural amb l'obra de teatre documental "
Celebraré mi muerte" encara de gira per tota Espanya.
https://www.salabeckett.cat/es/espectacle/celebrare-mi-muerte/
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):
La malaltia i la mort. Dos conceptes tabús a la nostra societat que intentem no parlar-ne mai. No volem enmalaltir ni
volem morir. Quan som joves sembla com si la vida fos eterna i no ens eduquen per afrontar i acceptar malalties i
menys encara per afrontar i acceptar la mort, però si hi ha alguna cosa certa en aquesta vida és que tots morirem i la
majoria de nosaltres, abans de morir, enmalaltirà.
La malaltia i la mort. Dos conceptes que quan en parlem sentim por. La por és potser el pitjor sentiment que podem
sentir i que ens impideix avançar a la nostra vida. Quan parlem amb el nostres éssers estimats, familia i amics de la
malaltia i la mort? Parlar de veritat, reflexionar en profunditat, planificant i volguent tancar la nostra vida com cal. Si en
parlem sense tabús anirem perdent la por i vivirem vides més plenes.
La pandèmia que estem vivint ens ha fet apropar-nos a aquests temes però tenim por. Pensem que és bon moment
per parlar i pensar en les nostres pròpies morts i les dels nostres éssers estimats.
Estem a prop de la resolució d'una proposta de Llei de Eutanasia o Muerte Digna al Congrés dels Diputats d'Espanya
gràcies a que l'any passat es va aprovar una resolució d'aquesta Llei al Parlament de Catalunya amb majoria absoluta
que es va portar a Madrid. Si això prospera podrem tenir l'oportunitat de reflexionar i decidir lliurement com, a on, amb
qui i quan volem morir.
La proposta d'aquest projecte seria en format tallers per a grups determinats ja que encara que la malaltia i la mort són
universals, pensem que la manera d'enfocar el taller és diferent segons els grups d'edat i d'altres circunstàncies.
Durada de cada taller de 2 hores.
- Cursos de batxillerat dels instituts
- Espai jove
- Gent gran i familiars
- Entitats socials i culturals
- Taller específic Covid-19
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