En una breu cronologia dels hospices moderns caldria explicar que n'existeixen des de fa ja
48 anys, i al llarg d’aquest temps se n’han anat obrint arreu d’Europa i la resta del món,
apostant per la seva filosofia de cures al procés final de la vida. Són centres reconeguts per la
seva tasca que proporcionen un benestar íntegre tant a la persona que viu un procés de final
de la vida com a les persones del seu entorn, que compten amb un equip de professionals
qualificats per la cura i acompanyant en tot el seu procés.
A l’última dècada s’han creat noves institucions per sensibilitzar i informar sobre l’existència
d’aquests serveis especialitzats i els seus beneficis. En concret, la World Hospice & Palliative
Care Alliance (WHPCA) ha programat un Dia Mundial dels Hospices i les Cures Pal·liatives al
mes d’octubre, en què s’unifiquen accions i un lema comú, alhora que es dóna a conèixer
quins esdeveniments es fan a les associacions o institucions que treballen per a aquesta
causa a cada país.
El tema d’aquest any, “Vides amagades i pacients amagats”, estarà centrat en pacients
que viuen en condicions úniques.
Com a associació que té la voluntat de crear llars hospice, ens acollim a aquesta diada que
proposa la WHPCA per presentar oficialment l’associació i donar a conèixer quina és la
situació real a Catalunya i a Espanya.
Hem comprovat que al nostre país hi ha hagut en el passat alguns intents d’obrir llars hospice
i de difondre la seva filosofia. Avui en dia només continua funcionant amb esforç i dedicació el
centre Cuidados del càncer (CUDECA), un hospice a Benalmádena (Màlaga) que en un
principi va ser promogut per la comunitat anglesa resident a la zona. En aquest punt cal
preguntar-se on som i per què no hem pogut implantar al nostre país amb normalitat i sense
entrebancs les llars hospice, les mateixes que funcionen arreu del món amb una valoració i
una acceptació ben positiva.
Per això considerem que és important organitzar una jornada per commemorar, donar suport
i participar en el Dia mundial dels Hospices i les Cures Pal·liatives 2015, on poder
mostrar la necessitat de l’existència de les llars hospice com a peça del puzle que manca al
nostre país per tancar la xarxa de serveis que ofereixen cures i acompanyament vinculats al
final de vida de les persones.
Aquesta jornada, que té la intenció de ser un lloc de trobada avaluadora fora del circuït
formal, vol oferir una mirada retrospectiva a l’evolució de les cures pal·liatives al nostre país
des del seu inici als anys 80, alhora que farà un recorregut pels inicis del moviment hospice i
de les dificultats per introduir-lo a casa nostra. Posteriorment es celebrarà una ponència
oberta sobre quina és la situació actual a la nostra societat, amb la participació d'especialistes
de l’antropologia i de la sociologia, que permetrà debatre junt amb professionals dedicats a
l'atenció de les persones en procés de final de vida, sobre el present i el futur d'un tema tan
delicat i sensible com és afrontar la mort amb respecte i dignitat.

Finalment, amb aquesta jornada es pretén:
 Crear un espai de diàleg en què compartir les experiències professionals en la cura de les
persones al final de la vida.
 Oferir a tota persona interessada en aquest àmbit la informació i el coneixement d’una
altra forma de viure el procés final de la vida.
 Fer divulgació de la filosofia hospice, que té com a punt de partida que la mort és un fet
natural i que forma part de l’experiència de la vida, i que caldria donar l’autonomia a la
persona per decidir.
 Donar veu a aquells professionals que puguin explicar i defensar aquestes cures
especialitzades. Són professionals experimentats tant en la implantació com en el
desenvolupament de cures al final de la vida.
 Col·laborar amb altres entitats nacionals i/o internacionals.

Es recomana l'assistència a:
 Tota persona interessada en saber més coses sobre les cures hospice i la defensa d’un
altra manera de viure el procés final de la vida de les persones.
 Persones de la comunitat que estiguin interessats/des en el tema o que tinguin necessitats
d'informació i d'assessorament per a l'acompanyament al final de la vida.
 Professionals que treballen amb persones que, per qualsevol motiu o causa, es troben al
final de la vida: infermers/es, metges/ses, treballadors/es socials, cuidadors/es,
psicòlegs/gues, entre molts d'altres.
 Institucions i associacions que vulguin informació sobre espais existents en altres països
on es dóna un servei integral d’acompanyament a les persones que es troben en un
procés final de la vida.
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