NOTA
A DE PRE
EMSA

Grup Mé
émora planteja
p
a el repte de morir
m
dig
gnamen
nt a
casa


El Dr. Josep
J
Capd
devila i Villa, metge especialis
sta en Med
dicina Fam
miliar
i Comu
unitària, ha
h plantejjat a la conferènc
c
ia “Morir digname
ent a
casa” el
e repte qu
ue suposa afrontar el
e procés final
f
de vid
da a casa



El domiicili habitu
ual es cons
sidera l’am
mbient mé
és adient p
per als ma
alalts
en el procés
p
fin
nal de la vida perq
què recull el trajec
cte vital de
d la
persona
a, simbolittzat en rec
cords i esp
pais familiars comp
partits

Giro
ona, 3 de juliol
j
de 2015.2
Gru p Mémora, el primer grup a Esp
panya i Porrtugal
de serveis fune
eraris, crem
matoris i ge
estió de cementiris, ha
h analitzatt els avantatges
del ffet que els
s malalts puguin
p
passsar el pro
océs final de
d la vida al seu do
omicili
habittual a la conferència “Morir diignament a casa”. L’acte, al q
que han as
ssistit
més de 50 persones ha tingut llocc a Girona i ha estat impartida
a pel Dr. Josep
J
Capd
devila i Vila, metge es
specialista e
en Medicina
a Familiar i Comunitàrria.
Dura
ant la seva intervenció
ó, el Dr. Ca
apdevila ha presentat els reptes q
que suposa
a tant
per al malalt com
c
per a la seva ffamília i el seu ento
orn social e
el fet de morir
digna
ament a ca
asa. Actualm
ment, la mo
ort d’un ma
alalt té lloc majoritària
ament a ce
entres
hosp
pitalaris o centres sociosanita
s
ris, un ca
anvi de paradigma
p
suposaria una
adap
ptació de le
es persone
es properess a una no
ova realitat. També ha destaca
at els
avan
ntatges em
mocionals que
q
aporta la mort digna
d
a ca
asa i ha re
emarcat que el
ona, simbo
domicili habitua
al és l’ambiient on es rrecull el tra
ajecte vital de la perso
olitzat
spais familliars compa
artits. Aquest fet pod
dria ajudarr la resta de la
en records i es
família a gestionar un millor procés d
de dol.
ges estan més
El D
Dr. Capdev
vila ha des
stacat que
e “cada ve
egada més
s, els metg
allun
nyats dels malalts”
m
de
egut a l’ave
enç de les tècniques de diagnòsstic mèdic i això
comp
porta que més
m
malalts decideixi n passar el procés fin
nal de vida a casa sev
va. És
uda en consideració també enttre els fam
una opció que comença a ser tingu
miliars
d’aqu
uests tipus de malalts
s.

www.memora.es

@GrupoM
Memora

Grup
p Mémora organitza
o
conferènciess dins del marc
m
de les reunions del seu Co
onsell
Asse
essor, una entitat
e
que ajuda a trrencar el ta
abú que encara existe
eix al voltant de
la m
mort i crear línies estrratègiques que promo
oguin valorr afegit en la relació de la
comp
panyia am
mb els se
eus prescr iptors en l’àmbit de
d
la san
nitat, el sector
s
socio
osanitari, re
esidencial i comunitarri.

Sobrre Grup Mémora
Grup
p Mémora és
é el primerr grup a Esspanya i Portugal de serveis fune
eraris, tanatoris,
crem
matoris i gestió de cem
mentiris. Re
ealitza més de 46.000 serveis fu neraris i 16
6.000
incin
neracions, i més de 41
1.000 famí lies ocupen
n anualmen
nt les sevess sales de vetlla
v
a Esp
panya i Porrtugal.
A tota Espanya
a, el grup gestiona, a través de més de 1.200 proffessionals i 130
empreses funerràries, 125 tanatoris, 26 cremattoris i 23 cementiris,
c
oferint serrvei a
nivelll local amb
b solucions nacionals i visió internacional.
Grup
p Mémora, a través de Servilusa
a, lidera també el sec
ctor funera ri a Portugal. El
grup
p ha estat pioner
p
en la
a construccció dels primers tanattoris i crem
matoris a Elvas i
mpta amb
Figue
eira da Fo
oz. Servilus
sa realitzza més de
e 5.500 se
erveis i com
b 300
treba
alladors.

Aten
nció als miitjans de comunicac
c
ció
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