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La mort no és cosa teva 
 
 
 
 
 
 

 

Les volcalies, el projecte Sinera, donar el cos a la ciència 

o els ecofunerals proliferen com a sistemes 

d’enterrament socialment i ambientalment responsables.    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

econòmiques pels serveis d’atenció domiciliària que inclouen els 

serveis d’atenció domiciliària que inclouen els serveis d’assistència a la 

persona i el servei d’acompanyament. 
 

 

La col·lectivització dels costos dels enterraments no són les úniques 

opcions mortuòries que proliferen. Una altra opció, cada vegada més 

regulada internacionalment, és la cessió de cossos a la ciència. Per fer-

ho, només cal ser major d’edat i anar personalment a les facultats de 

medicina que ofereixin aquest servei, des d’on es podrà tramitar tota la 

informació i obtenir el carnet de donant. Es tracta d’un acte voluntari, 

que no és incompatible amb ser donant d’òrgans, i que en cap cas no 

es rebrà una compensació econòmica a canvi.  

 

Al Regne Unit, fa anys que funciona una entitat sense afany de lucre, 

The Natural Death Centre, que assessora i promou alternatives per a 

una mort més digna, més assumida i més sostenible des de 1991. 

Actualment, al Regne Unit, hi ha prop de 200 cementiris naturals, que 

no són altra cosa que llocs on es permet l’enterrament amb taüts 

biodegradables o, directament, amb mortalla i on es planten arbres, 

arbustos i flors en lloc de posar-hi làpides. L’ecourbanista canadenc 

Ted Buehler afirmava que el fet d’impedir que els nostres cossos tornin 

a la terra ens fa no acceptar que som part del cicle natural de 

l’ecoesfera, fet que ens empeny a oblidar tenir cura de l’entorn. No 

voler assumir la mort com un procés inherent a la vida està a l’arrel de 

la cultura occidental. La pròpia etimologia de la paraula cadàver palesa 

la discordança amb les pràctiques actuals. Cadàver prové de la unió de 

les dues primeres lletres de les paraules llatines caro data vermis, que 

significa “carn donada als cucs”. Així doncs, segons aquesta 

perspectiva, els cementiris són espais on la riquesa orgànica del cos 

retorna a la natura.  
 

Tramitar el certificat mèdic de defunció, fer el registre civil, contactar 

amb l’asseguradora, obtenir la llicència d’enterrament o incineració, 

escollir el fèretre, el vehicle, les flors, el recordatori o la roba que vestirà. 

Les funeràries arriben a oferir el servei d’esqueles a la premsa, cotxes 

d’acompanyament de luxe, muntatges audiovisuals, espargiment de les 

cendres i, fins i tot, diamants fets amb cabells dels difunts. Al tràngol de 

la pèrdua d’una persona estimada s’hi sumen els tràmits burocràtics i 

comercials de la mort, que costen una mitjana de 3.000 euros. Per evitar 

fer la inversió de cop, molta gent prefereix contractar una assegurança i 

acaba pagant molt més del cost de l’enterrament.  
 

Com a alternativa, durant els anys 80, molts veïns van crear les vocalies 

d’enterraments, que assumien col·lectivament el cost del procés i 

garanteixen una cerimònia de qualitat basant-se en la solidaritat i 

defugint el negoci. La unió de diverses associacions veïnals i de 

l’experiència dels grups d’enterraments va portar el 1994 a la creació de 

Sinera. L’any 2009, van engegar el projecte Sinera-Dependència, a 

través del qual van posar a disposició de les mutualistes unes ajudes 

d’assistència a la persona i el servei d’acompanyament.  

 
 

 

Educa en la mort, tens molt a aprendre en llibres com “El nen de les 

estrelles”, pel·lícules com “Les invasions bàrbares” o activitats com 

“Desprendre’ns d’un objecte important”. Informa’t si al teu barri hi ha 

alguna vocalia d’enterraments. Descobreix el projecte Sinera-

Dependència. Ves a la facultat de medicina de la UAB o la UB i fes-te 

donant d’òrgans i/o dóna el teu cos a la ciència, la teva vida servirà per 

salvar-ne moltes d’altres.  
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