
Jo, Jordi Pradillo Cortés, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 

2015 i col·legiat al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) l’any 2016, amb exercici professional 

actualment en qualitat de metge resident de 4t any a l’especialitat de Medicina Interna, declaro els següents 10 

punts :  

1) El passat 06/09/19 en David Raventós i Gaset em va sol·licitar en persona la meva ajuda professional i 

supervisió com a metge davant la seva decisió meditada, lliure de coacció i plena de voluntat d’iniciar una 

nova vaga de fam indefinida. Al complir-se tots els condicionants que el propi codi de Deontologia del 

COMB observa, comunico públicament que he acceptat el seu requeriment, òbviament lliure de qualsevol 

coacció i sense exigir cap retribució a canvi.  

  

2) Dic “nova vaga de fam” perquè ja n’existeix un precedent tres anys enrere; la mateixa persona va dur a 

terme una altra vaga de fam que va iniciar el passat 03/05/16 i que va ser silenciada i censurada per part 

de quasi tots els mitjans de comunicació. En David explica detalladament al seu manifest els motius de 

reivindicació i lluita que l’han conduït a iniciar una segona vaga de fam.  

 

3) En tant que vaga de fam, assegura que es mantindrà indefinidament sense ingerir aliments; únicament 

aportarà hidratació al seu organisme per tal de retardar el deteriorament de certs òrgans vitals com ara el 

ronyó. Malgrat que en la meva condició de metge li he recomanat intensament l’administració de glucosa 

durant els primers dies per tal d’evitar els marcats efectes simptomàtics i fisiològics de la glucopènia 

severa a la qual s’exposa, ha declinat reiteradament tal suggeriment per una simple raó : perquè fer-ho 

assegura que seria enganyar la població i de facto no realitzar una vaga de fam sinó un dejuni, i molt al 

meu pesar no he pogut fer altra cosa que donar-li la raó en tant que, com bé saben tots els metges, la 

glucosa és un aliment indispensable per tal que les cèl·lules puguin obtenir l’energia necessària per a 

desenvolupar les seves funcions vitals, fins al punt que en l’estat fisiològic habitual de tots els éssers 

humans hi ha cèl·lules que directament són glucodependents per al seu metabolisme, com ara les 

neurones. Així mateix, m’ha confirmat que es nega a ingerir qualsevol cosa que no sigui aigua, recordant-

me que hi ha aliments (entre ells glucosa) que es van consumir durant l’any 2018 al nostre país per part 

de polítics que asseguraven estar en vaga de fam, fet que considera que podria ser interpretat de manera 

justificada com una ofensa i humiliació a tots els vaguistes de fam que s’han succeït durant la història de 

la humanitat. Com a metge també li he expressat la meva preocupació per la decisió presa i li he insistit 

en els greus riscos de salut als quals s’exposa a l’iniciar una vaga de fam, entre els quals s’ha de 

contemplar la mort amb possibilitat inclosa de fallida multiorgànica prèvia, però la veritat és que 

èticament i moralment, per molt que la meva vocació i professió em condueixin a intentar impedir per 

tots els mitjans una agressió tan marcada cap al propi organisme, tinc clar que de cap manera puc 

vulnerar ni violentar la llibertat individual i capacitat de decisió d’una persona adulta plenament 

capacitada per a prendre decisions i que comprèn perfectament tots els riscos exposats i que a més està 

disposada a assumir-los. Així doncs, m’asseguro que guardo ple respecte cap a l’acordat en la Declaració 

de Malta de l’Associació Mèdica Mundial sobre les persones en vaga de fam (última revisió a Chicago, 

EE.UU, 10/2017).      

 

4) En la meva condició de metge estic capacitat per afirmar amb total rotunditat que en l’actualitat en David 

Raventós i Gaset es troba conscient i orientat en les 3 esferes, amb un discurs completament coherent, 

sense dèficits en el llenguatge, amb contacte sintònic, abordable i lúcid, i que durant l’anamnesi mèdica 

no tinc la mínima sospita de cap procés psicopatològic primari ni la mínima sospita de cap malaltia mental 

evident, ni molt menys de cap alteració de la percepció que se situï dins l’esfera psicòtica de les malalties 

psiquiàtriques. Igualment, afirmo i juro amb total rotunditat, que des que el vaig conèixer en persona per 

primer cop el passat divendres 07/09/18, fins a l’inici de l’actual vaga de fam, en cap ocasió he presenciat 



de manera directa o indirecta cap ni una de les possibles alteracions que acabo d’esmentar. Per a major 

precisió i rigor mèdic, també s’han iniciat els tràmits per a disposar d’una valoració i informe mèdic per 

part d’un metge especialista en Psiquiatria.  

  

5) Aprofito la meva intervenció per afirmar també que l’informe psiquiàtric que va motivar un ingrés 

involuntari l’any 2016, al catorzè dia de vaga de fam, primer a la unitat de Psiquiatria de l’hospital del Mar 

i posteriorment a la de l’hospital Sant Joan de Déu (carrer Numància de BCN), i amb ple coneixement del 

Parlament i del Govern de la Generalitat, té com a precedent una resolució judicial d’un jutge que va 

ordenar l’ingrés involuntari sense pràcticament interaccionar amb l’afectat, i sense la presència de cap 

advocat per a la defensa a la qual hauria de tenir dret qualsevol individu. Així mateix, els psiquiatres que 

van interrogar el David inicialment van arribar a dir-li que no sabien qui era l’Oriol Junqueras, i el metge 

en categoria de pèrit judicial que va atendre el cas del David s’ha vist involucrat en diferents casos 

polèmics i delictius, com ara fals testimoni segons fets estudiats i documentats. I en tot aquest context 

tan farcit de dubtes i irregularitats, en David va ser diagnosticat d’episodi maníac amb trets psicòtics d’un 

suposat trastorn bipolar de base, de manera que es va interpretar que la seva clínica catalogada com de 

tipus delirant paranoide (fonamentalment discurs de contingut polític) l’havia conduït a realitzar una vaga 

de fam, i davant la persistència de la clínica psicòtica (el mateix discurs polític sostingut i defensat des del 

2013 fins al 2019) i davant del risc vital de realitzar una vaga de fam, es va decidir ingrés involuntari i 

medicar-lo amb Clonazepam, Aripiprazol, Àcid valproic (Depakine) i Risperidona (Risperdal), com a 

fàrmacs psicoactius. També en aquest sentit m’agradaria recordar a tota la comunitat mèdica que en 

David Raventós i Gaset va acudir voluntàriament a l’hospital del Mar per a realitzar-se una analítica 

sanguínia que demostrés que no estava ingerint aliments durant la seva vaga de fam, derivat des del seu 

CAP habitual per part d’un metge de capçalera, i que des d’un punt de vista honest i èticament sincer de 

l’exercici de la professió mèdica, mai s’hauria de poder ingressar en una unitat d’aguts de Psiquiatria, 

contra la seva voluntat, a una persona que es va presentar voluntàriament a l’hospital, amb ple ús de les 

seves capacitats mentals i sense auto ni heteroagressivitat, simplement perquè afirmava fets dels quals 

n’era testimoni però que no apareixien als mitjans de comunicació i per aquest motiu semblaven 

surrealistes, impossibles i sense contacte amb la realitat, i perquè denunciava amenaces que podia 

demostrar amb divers contingut multimèdia del seu dispositiu mòbil, el qual li va ser retirat. Com a metge 

que intento fer la meva feina el més dignament possible, amb professionalitat i ètica, no em cansaré mai 

de denunciar aquesta vulneració de drets i per tant, una injustícia tan gran, i lamento i em sap molt de 

greu per tot el personal mèdic i d’infermeria que va haver de passar per una situació realment difícil i 

incòmoda per tal de no desobeir una resolució judicial que fes perillar la seva carrera professional, per 

molt injusta que fos tal resolució.   

     

6) Vull deixar ben clar que mentre duri la vaga de fam, supervisaré l’estat físic, clínic i mental d’en David, 

amb la freqüència que consideri oportuna i que em permeti compaginar la meva activitat professional 

habitual, i m’encarregaré d’analitzar i orientar el resultat de les analítiques de control a les quals es vagi 

sotmetent, amb també control estricte de les constants vitals i del pes corporal. Així doncs, informar a la 

opinió pública que en David Raventós i Gaset inicia la vaga de fam amb un pes corporal de 108.5 kg el 

30/09/19 i de 108.3 kg al matí del 01/10/19. De tal manera, per assegurar l’objectivitat de tals valoracions 

mèdiques i per a que ningú pugui apreciar-hi conflicte d’interessos, vull deixar ben clar que resto obert a 

qualsevol col·laboració professional i desinteressada de qualsevol dels facultatius mèdics d’aquest país 

que per qüestions d’humanitat vulguin oferir un cop de mà en la tasca de supervisió mèdica. Òbviament, 

si en qualsevol moment la persona afectada precisés un ingrés hospitalari degut al tractament i maneig 

d’alguna urgència vital, li ho faré saber explícitament, independentment de la decisió que vulgui prendre 

al respecte.  

 



7) En relació a tots els problemes èticolegals que es puguin derivar de la protesta iniciada en forma de vaga 

de fam indefinida, simplement fer públic que des d’un bon inici existirà un equip d’advocats disposat a 

controlar i estudiar totes les problemàtiques que en puguin sorgir, a diferència del que va passar durant la 

vaga de fam del 2016. Així mateix, en el cas que en David Raventós quedés incapacitat per a prendre 

decisions a resultes d’una mala evolució clínica en el context del deteriorament causat per la manca 

d’alimentació, comptarà amb un tutor legal designat per ell mateix, que informarà de com s’ha de 

procedir en aquell moment en funció del que consti escrit al testament vital d’en David.   

 

8) A nivell personal i independentment de la meva condició de metge, ara adreçant-me a totes les persones 

que en el seu moment han fet cas omís de tota aquesta temàtica quan qualsevol individu els ha volgut 

aportar informació al respecte i demanar-los ajuda, algunes d’elles responent amb befa i algunes fins i tot 

difamant i calumniant en persona o a les xarxes socials; dir-los que tots ens equivoquem al llarg de la vida 

i ara de ben segur que no és pas moment de retrets, ressentiments ni venjances. Que cadascú faci el que 

la seva consciència li dicti, i estic convençut que molts dels que temps enrere no hi van ser ara sí sabran 

estar a l’alçada de les circumstàncies d’aquest moment excepcional. Faig també una crida a tota la 

ciutadania per tal que no reprimeixi el seu esperit crític, s’informi al màxim de tot el relatiu a aquesta 

lluita i actuï en conseqüència; sens dubte poden ser bones eines per a tal funció la visualització del 

documental titulat “LA MENTIDA. EL DOCUMENTAL DE LA VERITAT” que s’ha estrenat el dia 01/10/19, i la 

lectura del llibre “Traïció a la independència”, que té com a coautor en Jordi Gispert, tot un exemple de 

superació i de persona amb ment oberta disposada a trencar els esquemes preconcebuts si això li ha de 

permetre ser més a prop de la veritat. Qualsevol persona d’aquesta societat és important per a aportar el 

seu granet de sorra a la lluita, però ara també em dirigeixo especialment a tots aquells periodistes lliures i 

honestos que n’estan tips de la censura i directrius dels mitjans als quals han de servir i obeir; és moment 

que els catalans s’assabentin de la veritat i que el que alguns han dit en privat es faci públic d’un cop. És 

moment que els periodistes que han confessat en persona que si parlaven en públic d’aquest tema polític 

serien acomiadats de la feina, facin un pas endavant i s’atreveixin a denunciar-ho. És moment que les 

personalitats importants a nivell polític i a qualsevol nivell, que saben la veritat del que passa a Catalunya, 

siguin valentes i s’atreveixin a fer-ho públic i no deixar-ho només per a confessions privades en locals 

diversos de la geografia del país. I sobretot em dirigeixo també a totes aquelles persones que volen 

estudiar, estan estudiant o han estudiat la carrera de Dret, justament pel punt extra de sensibilitat i ètica 

que els seria esperable davant d’una persona que va ser retinguda i medicada contra la seva voluntat amb 

fals diagnòstic mental sols per estar fent vaga de fam i denunciant fets consumats i provables, i havent de 

suportar a més un linxament durant anys amb difamacions de tot tipus i sense rebre cap tipus d’ajuda de 

les estructures de la societat que en principi es destinen a tal efecte. Jo mateix puc demostrar 

difamacions i insults contra la meva persona a les xarxes socials, sols per haver publicat informació al 

respecte.  

 

9) Igualment, a nivell personal i independentment de la meva condició de metge, espero que durant les 

properes setmanes prevalgui el sentit comú i que cap realitat de poder posi les coses més difícils del que 

ja són. Espero i desitjo que no es produeixin represàlies contra cap de les persones que en major o menor 

grau donarem la cara des d’avui mateix, per part de cap dels Col·legis Professionals i per part de cap 

estructura de poder. S’ha d’acabar ja amb tanta impunitat a l’hora de difamar i calumniar en persona i a 

les xarxes socials, potencials delictes que fins i tot de vegades han tingut com a autors personalitats 

catalanes destacades i professionals de la comunicació i habituals dels mitjans de comunicació. Fóra bo 

exigir ja que s’acabi d’una vegada per totes amb tanta censura, manipulació i privació del dret a la 

informació, així com amb la hipocresia que permet que als mitjans catalans estigui completament vetada 

la publicació d’informació relativa a l’únic partit polític sense polítics que avui dia vol agrupar tots els 



ciutadans independentistes per a fer una DUI al Parlament a partir d’una majoria absoluta que emani 

d’unes eleccions netes i transparents.  

 

10) Finalment, desitjo que hagin quedat clares quines seran les meves actuacions mèdiques respecte aquesta 

vaga de fam indefinida que inicia avui 01/10/19 el Sr. David Raventós i Gaset, que a Catalunya té com a 

últim precedent la vaga de fam indefinida que va iniciar ell mateix el 03/05/16, i que va ser truncada el 

17/05/16 en contra de la seva voluntat.  


