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fes-te soci per només 5€/mes.  
pots omplir el formulari www.asprem-hcm.cat 

A Què ajudaràs si 
et fas SOCI?

Fen-te soci ajudaràs a impulsar la 
recerca i la investigació en l'àmbit 
de la prematuritat.  
Fen-te soci contribuiràs a millorar 
l'atenció d'aquests nadons 
Prematurs i les seves famílies. 
Ajudaràs a impulsar aquelles noves 
tècniques al voltant de les cures 
centrades en el desenvolupament i 
la família 
Ajudaràs a posar en marxa nous 
projectes en benefici d'aquests 
petits grans herois. 
Ajudaràs a impulsar taules 
rodones, conferències, una escola 
de pares. 

Les accions de l’Associació de Prematurs 
Hospital Clínic-Maternitat (ASPREM-HCM), 
van dirigides als pares i mares de nadons 
prematurs (nascuts abans de les 37 setmanes 
de gestació) i les seves famílies.  
Volem acompanyar-vos en aquest camí, 
proporcionar-vos un punt de trobada, suport, 
informació i aprenentatge on us sentiu 
escoltats i en el qual poder compartir les 
vostres experiències, resoldre els vostres 
dubtes, escoltar les vostres preocupacions i/
o opinions, i per descomptat compartir els 
vostres èxits. 

Som un grup de pares, mares 
i professionals de la medicina 
que hem viscut i compartit 
l’experiència de tenir un fill 
prematur a l’Hospital Clínic.



EDITORIAL

“Hi ha dues maneres de veure la vida: una es 
creure que no existeixen els miracles i l’altra és 
creure que tot és un miracle” Albert Einstein

Els pares de prematurs sabem molt be que aques-
ta frase és ben certa: “des del dia que els nostres 
fills arriben al món, veiem la seva lluita per la su-
pervivència i presenciem en directe “EL MIRACLE 
DE LA VIDA”.

Ha passat gairebé un any, des de que vàrem ini-
ciar el projecte de l’associació de prematurs hospi-
tal clínic-maternitat ASPREM-HCM, per tal de ser-
vir d’altaveu a aquests prematurs moltes vegades 
invisibles. 

Gràcies a la feina transversal de professionals 
tant diversos com neonatòlegs, cardiòlegs, neu-
ro-pediàtres, infermeres, farmacèutics, pedagogs, 
mestres i molts altres, avui, la prematuritat té un 
tractament integral que redueix o fins i tot elimina, 
les seqüeles derivades de les immadureses dels 
òrgans vitals. 

No fa gaires anys la viabilitat d´un prematur es 
situava sobre la setmana 26 de gestació. Avui un 
nen prematur de 22 setmanes es situa en el límit 
de la viabilitat. Aquesta morbimortalitat augmenta 
el risc de seqüeles importants. I és aquí, on la re-
cerca, una orientació molt humanista, en definiti-
va, les cures centrades en el menor i en la família 
ajuden a pal·liar bona part dels dèficits inherents a 
la prematuritat. 

Per això necessitem recerca, professionals dispo-
sats a compartir i enriquir els diversos abordatges 
que aquests nens invisibles al món han de tenir 
per poder arribar a ser adults feliços i aquí és on 
els pares hi tenim molt a dir i a fer.

Des de l’associació de prematurs, ajudem a im-
pulsar aquesta línia de treball en equip i, con-
scients dels neguits que els pares tenim, quan 
portem una filla o un fill prematur al món. Volem 
contribuir a desmitificar els tòpics i a reduir els ne-
guits inicials, oferint un espai per compartir situa-
cions i experiències  els pares hi jugarem un rol de 
coresponsabilitat.

Tot aquest abordatge integral troba el seu objectiu 
principal en el sentit més profund, d’uns fills i filles 
que han vingut al món per ser i per sentir-se esti-
mats i feliços.

ELISABET FARGA
Presidenta ASPREM-HCM

La prematuritat alça la veu

Equip de Direcció i Redacció
Xavier Moraleda, Montse Domenech, Marta 
Gonzalo, Tais Español, Silvia Martinez, 
Elisabet Farga

Contacte i col.laboracions
www.asprem-hcm.org
prematursmaternitathclinic@gmail.com

Col.laboradors
Caro Canyellas
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Entrevistem 
La Maternitat

Perquè vas escollir aquesta especialitat? 
Pediatria va ser l’especialitat escollida des que 
vaig acabar Infermeria fa 41 Anys, La Neonatologia 
és el camp que durant més de14 anys vaig estar 
treballant i formant-me. Després hi va haver un llarg 
parèntesi forçat, però en el moment que vaig tenir 
la oportunitat he tornat, perquè sempre m’he sentit 
infermera neonatòloga.

Què et va motivar?
Les persones que em van formar. Elles van saber 
transmetre’m la seva il·lusió i amor per aquesta 
especialitat.

Com definiries un nen prematur?
Un ésser delicat que no ha acabat de madurar, que 
necessita moltes cures i afecte, per part de tots els 
professionals i sobretot per part dels seus pares.

Què és el primer que li dius als pares que acaben de 
tenir un nadó prematur?
Que confiïn amb l’equip, que farem tot el possible 
per ajudar al seu nadó i a ells.

Quina és l’experiència més colpidora que has viscut 
dins la UCIN?
Hi ha moltes històries darrere de cada un dels nadons 
que passen per la unitat, que et deixen empremta i 
moltes històries de les que no arribo a assabentar-
me, però n’hi ha una que potser va fer precipitar la 
decisió que els germans poguessin entrar a la unitat. 
Un dia al passadís extern de la unitat hi havia una 
nena, no recordo exactament la seva edat però no 
tenia més de 6 anys. Estava sola i mig plorant, em 
vaig acostar a ella i al preguntar-li què li passava. Em 
va dir que feia molts dies que els seus pares li havien 
dit que tenia un germà, que li havien ensenyat una 

foto però que gairebé no es veia i que feia molts 
dies que gairebé no veia als seus pares, perquè 
estaven amb el seu germanet que estava malalt. Em 
va fer tanta pena que,prèvia consulta amb el cap de 
secció que en aquell moment era el Dr. Botet, li vam 
fer rentar les mans, li vam posar la bata com vam 
poder, perquè no l’arrossegués, li vam posar una 
mascareta, per si de cas.... i la vaig acompanyar dins 
la unitat. Mai oblidaré aquella llum en els seus ulls i 
la cara d’alegria dels seus pares. Ella em va fer un 
dibuix que, per descomptat, encara guardo.

Com creus que l’associació pot contribuïr a la millora 
del serveide Neonatologia?
Crec que l’associació és imprescindible per 
transmetre les sensacions, opinions i suggeriments 
que els pares (com a usuaris) han experimentat, 
perquè nosaltres (professionals) puguem millorar i 
créixer en les cures dels nostres nadons i les seves 
famílies.

Què creus que fa falta o es necessari dins un servei 
de neonatologia?
En un servei de Neonatologia sempre falten coses, 
els professionals demanaríem unes, els papes 
unes altres,  però segur que tots estaríem d’acord 
que el servei, ara per ara, la figura d’un psicòleg és 
imprescindible.

Anna Ciurana Cots
COORDINADORA D’INFERMERIA

8 anys dedicats al món de la prematuritat, 
6 dels quals a l’Hospital Clínic - Maternitat.
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"Un ésser delicat que no ha 
acabat de madurar, que ne-
cessita moltes cures i afecte"



Si mirem enrere en el temps, veurem que no fa 
gaires anys els nens no tenien cap valor, però en 
poques dècades s’han convertit en el centre de la 
família i amb un gran pes social. Aquesta evolució, 
per descomptat és bona, però en algunes famílies 
pot portar a la sobreprotecció, fenomen propi de les 
societats desenvolupades del món occidental. 

Hi ha pares que viuen tant pendents dels seus fills que 
no els deixen resoldre cap problema, ni experimentar 
cap necessitat, ni cap risc. El nen no pot tenir mai 
gana ni set i arreu veuen perills. La intenció és bona, 
volen evitar que li passi res dolent, que pateixi o que 
tingui mancances materials. És raonable que vulguin 
el millor pels seus fills, però cal saber permetre el 
desenvolupament del nen, de la seva personalitat i 
de la seva autoestima. 

Quins són els signes que els pares estan protegint 
en excés el seu fill?: anticipar-se als desitjos del nen, 
abans que ho demani ja ho té; fomentar conductes 
immadures per la seva edat; donar-li tot resolt; 
disculpar els seus errors i fer-ne responsables als 
altres. 

La sobreprotecció tindrà efectes negatius per la 
maduració del nen, disminueix la seva seguretat 
personal i la tolerància a la frustració. El nen mai 
ha pogut posar a prova les seves competències o 
habilitats i si ho ha fet no ha vist els resultats. Tot 
plegat una autoestima per terra. 

Amb bona intenció però els hauran convertit en 
persones porugues, que arreu hi veuen perills i no 

tenen estratègies per solucionar els problemes. 
Doncs que sempre ho han tingut tot i no han rebut mai 
una negativa qualsevol contrarietat els fa enfadar.
 
Com a pares sempre hi som a temps a canviar 
i ajudar als fills a ésser una persona autònoma i 
independent. El millor regal que els podem fer és 
evitar la sobreprotecció. 

Dr. Francesc Botet
Cap de Servei de Neonatologia 

Hospital ClínicProfessor Titular de Pediatria UB

“És raonable voler el 
millor pels seus fills, però 

cal saber permetre el 
desenvolupament del nen, 

de la seva personalitat i de la 
seva autoestima”

neonatologia

Educar sense sobreprotecció
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La nostra historia

Laia crecía bien y todas las pruebas estaban 
perfectas. De repente, a partir de la semana 27 
empezaron los dolores de cabeza, la tensión era 
muy alta y nos fuimos a urgencias. Todo empezó  
a torcerse. Laia hacía un tiempo que no crecía con 
normalidad, había algo que se lo impedía. Pasamos 
la noche en Quirón y a la mañana nos trasladaron  
a la Maternidad, directos al UCOI. Preclampsia. 
Síndrome de Hellp. Miedo. Paty estaba mal y si 
seguía mal, la niña tendría que salir. Las dos  primeras  
noches se  estabilizó la  tensión, había  esperanzas 
de aguantar más semanas. Pero la tercera noche, 
todo se precipitó. Paty tenía mucho dolor en la 
boca del estómago. Después de varias pruebas 
nos dijeron que habría que hacer una cesárea  de  
urgencia.  Laia  tenía  que  nacer. “Pero es  muy 
pequeña” dijo Paty entre sollozos. Yo sabía que ella 
se culpaba, aunque no tuviera razón. La mujer con 
más fuerza y determinación que había conocido en 
mi vida se había  hundido. Yo  también,  aunque no 
podía permitírmelo. Por ella y por Laia. Los doctores 
nos dijeron que con 28 semanas se podía salir 
adelante. Debíamos ser optimistas. 

Se llevaron a Paty a quirófano y me quedé solo en 
aquel pasillo. Allí, en aquel blanco  y frío  pasillo,  
pasé  una  infinita  hora. Es  difícil  explicar lo  que  
sentí en aquel rato. Recuerdo que pensé  que mi 
vida no iba a ser la misma, pasara lo que pasara. Y 
lo  que  pasó  fue  que me  presentaron  a mi  hija 
en una  bolsa  de plástico dentro de su incubadora. 
¡Qué imagen! “¿La madre está bien?”, pregunté. “Si, 
en un rato podrás verla”, me tranquilizaron. 
Al cabo de una hora subí, y conocí a Olga, uno 

de esos ángeles llamados enfermeras que iban a 
cuidar a Laia día y noche. Me contó que la habían 
instalado y que respiraba asistida, pero que estaba 
bien. Y sí, respiraba asistida, pero la imagen distaba 
mucho de alguien que está bien. Llena de cables, 
amoratada, con pinchazos en  brazos  y  pies.  Sentí  
rabia,  miedo  y  mucho  dolor. Un bebé, mi  bebé,  no 
debería estar ahí. 

Al día siguiente fuimos a que Paty conociera a su 
hija. Esa primera mirada no la olvidaré jamás. En 
ninguna otra mirada veré más amor que en esa. Al 
salir, pensé que iba a ser duro, pero que podíamos 
hacerlo. Y lo hicimos. Los tres. Los  siguientes  44  
días vivimos en el  hospital, aunque durmiéramos 
en casa. Laia no  dejaba que desfalleciéramos, iba  
superando todas  las  pruebas  que le ponían. Ha 
salido a su madre, sin duda. 

Así, después de empezar a respirar sola, salir de 
la UCI, de ponerse su primer body, de comer por 
“gravedad”  y de aprender  a  tomar  biberón, ya  
estaba preparada. Nos podíamos ir a casa. Teníamos 
lo que queríamos, pero yo volví a sentir miedo. Nos 
quedábamos solos. 

Un año y siete meses después, tenemos una niña 
maravillosa con mucha energía, y cero secuelas. 
Una niña que nos recuerda porqué cada minuto de 
sufrimiento valió tanto la pena. 

David Garcia 
Papa de Laia
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PAU PÉREZ ESPANYOL
04.02.15

31 setmanes de gestació
Igualada

L’Edu i jo teníem moltes ganes de ser pares i de 
seguida vam tenir la fantàstica notícia. Un munt de 
sensacions intenses van començar aquell mes de ju-
liol...il·lusió, nervis, alegria...tot era fantàstic. Era un 
embaràs perfecte, tot i que en una ecografia ens  van 
dir que era embaràs de risc per tenir una alteració al 
cordó umbilical (Artèria Umbilical Única).

Una alteració al cordó que no havia de suposar cap 
problema si el nen creixia bé a la panxa. La nit de la 
nevada del Febrer de 2015 vam anar a l’ambulato-
ri perquè tenia molt mal de panxa. En cap moment 
vam imaginar que era el Pau que estava preparat. 
Ens van derivar a la Maternitat on van intentar aturar 
el part però al dia següent van fer-me una cesària 
d’urgència. El Pau volia sortir! Dins la gravetat de 
la situació la millor notícia va ser escoltar al Pau 
plorar...respirava per ell mateix i era genial! Mai un 
plor de bebè m’havia semblat tan meravellós. Era el 
nostre fill i estava bé.... Era petit però estava bé! 

Vam estar 28 dies a la unitat de nounats i van ser 
dies molt durs que mai oblidarem però ara estem 
molt contents perquè el Pau està molt fort i sa. Anem 
a la fisioterapeuta del CDIAP cada 15 dies perquè 
ha tingut molta hipotonia i és hiperlaxe però la resta 
de desenvolupament és perfecte. Tenir el Pau és la 
vivència més meravellosa que hem pogut imaginar 
mai. 

Tais i Edu
Pares del Pau

El prematur 
del trimestre

“Dins la gravetat de 
la situació, el Pau 
plorava i respirava 

per ell mateix. 
Era genial!
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Actuacions, projectes, iniciatives, propostes
QUÈ HEM ACONSEGUIT?

PROJECTES

Inauguració Associació
18.10.2015

Va ser un acte molt 
emotiu on tothom hi era

Adeqüem la sala 
de pares

Tots els prematurs 
amb canastreta

Perquè ho volem celebrar 
amb tu!

Una biblioteca, plafons 
informatius actualitzats, 
nevera, coixins, revistes 
sobre criança, joguines...

Projecte Acompanya’m!

Volem ajudar a minimitzar els neguits i els dubtes que es generen quan tens el teu fill prematur a 
casa i el fet que ho puguis compartir amb altres pares propers, amb pares que hagin passat el 
mateix que tu, ajuda a afrontar aquesta nova situació d’una manera molt més positiva.

Hem creat una xarxa de pares que estaran a disposició i recolzaran els nous 
pares de prematurs en el territori

1 32

Projecte
WI-FI

Projecte
Donem-nos a 

conèixer

Projecte
Escola de 

Pares

Tots els pares que ho 
demanin en poden 
gaudir mentres des-
cansen fora de la UCI

Web, Twitter, Face-
book, Instagram, 
Youtube, Revista 
Som Prematurs

Estem dia a dia al 
costat dels pares 
en la unitat



Projecte #Un extractor per a cada 
incubadora
Un projecte pensat per ajudar a la lactogèneso tant 
difícil en mares de prematurs. La llet materna per un 
prematur és molt més que una medicina emocional. 
que disminueixin les infeccions generalitzades greus 
i prevé les necrosis intestinals, la primera causa de 
mort entre els nadons prematurs.

Projecte #Jo també cuido el meu germà!
Nous conceptes en medecina neonatal es basen en el 
reconeixement de la competència del nadó i de la família, i de 
la necessitat del seu desenvolupament harmoniós. A partor 
d’aquest principi s’ha desenvolupat el NIDCAP. Creiem que els 
germans formen part fonamental en el desenvolupament 
posterior d’aquest nadó i per tant una correcta fil.liació de la 
família amb els seus nous membres és bàsica i finamental 
perquè tot aquest procés es pugui realitzar d’una manera el 
més feliç i normalitzada possible. Ara els germans poden 
entrar a la unitat d’una manera normalitzada a la nostra UCI.

“L’extracció prop del teu fill és més 
fàcil i abundant”

A fi de poder obtenir llet amb freqüència, és important extreure-la a casa però també en el servei 
de neonatoligia, prop del teu fill. Doncs tot el que permet estar en relació amb el nadó, ajuda a 
obtenir llet.

“Ja hem aconseguit més de 830€ amb Micromecenatge””
És per aixpo que ASPREM-HCM farà tot el possible amb les eines que estiguin al seu abast per 
ajudar a les nostres mares.

Socks for life

Celebrem el  dia del 
prematur a la Mater amb 

el seu mitjonet. 

PROJECTES

Cosmocaixa 2015

Vam ser els impulsors de 
la 1a trobada nacional 
d’Assoc. de Premat. de 

Catalunya. 
Com a ponents de luxe: 

Dra. Monts Palacios 
(obstetra) i el Dr. José 

Manuel Rodríguez-Mi-
guélez (neonatòleg)

Celebrem el Nadal 
plegats

No esteu sols, papis. Us 
acompanyem!



El naixement d’un nadó pre-terme (RNPT) genera 
habitualment por, incertesa i nerviosisme als pares 
per l’estat del nounat i un ambient desconegut. En 
aquest moment es realitzen moltes preguntes: Com 
s’alimenta un prematur? 

Els prematurs extrems necessiten des del primer dia 
la nutrició parenteral (nutrició endovenosa a través 
d’un catèter), per aportar tots els requeriments nu-
tricionals suficients i que estarà pautada pels pedi-
atres i elaborada de manera individualitzada. Alhora 
s’iniciarà també la nutrició enteral, que consisteix 
a administrar la llet materna mitjançant una sonda 
fins a l’estómac en petites quantitats (vam començar 
aproximadament amb 1 mL cada 3 hores) per ajudar 
a estimular el sistema digestiu augmentant la motil-
itat intestinal. S’aniran combinant diferents mètodes 
per anar progressant a poc a poc als canvis.

L’objectiu dels primers dies, sobre tot dels nadons 
prematurs extrems (menors de 32 setmanes de 
gestació) és seguir aportant tots aquells nutrients i 
assegurar un creixement com ho faria dins de l’úter 
matern. 

És molt important saber que la llet materna (LM) de 
les primeres setmanes de la mares de nadons pre-
maturs té un major contingut en proteïnes, minerals i 
un augment de les propietats per prevenir infeccions 
i ajudar a potenciar el sistema immunitari. La llista 
de beneficis que aporta afegeix també avantatges 
a nivell neuromaduratiu i psicoafectives, reforçant 
el vincle mare-fill que en cas d’ingrés en les unitats 
neonatals poden veure afectat.

Tant mateix la LM té un alt contingut d’enzims i oli-
gosacàrids que ajuden a crear una bona flora intes-
tinal afavorint la digestió i la tolerància. El progrés 
de l’alimentació enteral ajudarà a retirar el més aviat 
possible la nutrició parenteral i / o seroteràpia (hi-
dratació endovenosa), evitant amb això un risc major 
a infeccions per la presència de catèters. A partir de 
les 33 setmanes de gestació l’instint de succió i la 
coordinació amb la deglució i respiració començarà 
a estar present per poder iniciar una alimentació di-
recta a pit i / o biberó.

Encara que es pensi que a l´inici de les ex-
traccions, la quantitat de llet extreta és escas-
sa, aquesta és suficient i imprescindible per al 
nounat. L’èxit per a una bona producció de llet ma-
terna dependrà de la freqüència de les estimulacions 
i extraccions, un augment de la ingesta de líquids, 
el descans matern i el contacte amb el nadó. És per 
això que tots els professionals de la salut i família 
han d’estar implicats en reforçar la importància de 
l’administració de llet materna.

Marta de Lamo
Infermera nutricionista 

UCIN Hospital Clínic-Maternitat

nutrició
L’alimentació en els primers dies del nadó 
prematur
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En las unidades neonatales se es consciente de los 
beneficios y superioridad de la lactancia materna 
siendo ésta la forma ideal de alimentación y crianza, 
es un punto clave en los cuidados del recién nacido 
prematuro. 

En los niños prematuros la lactancia materna 
se ve dificultada por la separación física entre 
madre-hijo y por la falta de reflejo succión-de-
glución, alimentándolos mediante sonda naso-
gástrica.

En el 5º-6º mes de embarazo, el pecho fabrica 
pequeñas cantidades de leche (lactogénesis I). Tras 
el parto se inicia la lactogénesis II con mayor pro-
ducción de leche gracias a la succión y el vaciado 
frecuente de la mama. A esto hemos de unir el siste-
ma hormonal para el funcionamiento correcto de la 
mama. 
Ante un parto prematuro nos encontramos con dos 
grandes problemas:

1.- El bebé no es capaz de vaciar el pecho

2.- Sentimientos y emociones que hace que se in-
hiba la lactancia: culpabilidad por parto prematuro, 
miedos ante malas noticias, estrés al entrar a la uni-
dad por la cantidad de ruidos desconocidos y visión 
de un bebé muy pequeño, lleno de cables, que en 
nada se parece al niño idealizado.

Para poder solventar estos problemas es muy im-
portante el estímulo precoz antes de las 6 horas 
post-parto, ya sea de modo manual o con un sa-
caleches.  

Extraer de 8 a 12 veces al día para indicar al cuerpo 
que hay un bebé al que alimentar.

El pronto contacto con su hijo para afianzar el vín-
culo, método  madre canguro e inicio precoz de la 

lactancia

succión al pecho de forma no nutritiva, nos ayudan a 
mantener la producción de leche.

Cuando aparece el reflejo de succión-deglución se 
iniciará la alimentación nutritiva al pecho, aumentan-
do el tiempo según vaya creciendo y adquiriendo 
fuerza.

Virginia Márquez i Eva Varon 
Infermeres 

UCIN Hospital Clínic-Maternitat

fuente imagen: sermamaenalzira.com
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Establecimiento de la 
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Què és un CDIAP? És un servei ambulatori i gratuït 
d’atenció especialitzada als nens i nenes menors 
de 6 anys que tenen dificultats en l’evolució del 
seu desenvolupament, o amb risc de patir-les. El 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) Equip 40 forma part de la xarxa d’atenció 
precoç integrada en el Sistema Català de Serveis 
Socials de la Generalitat de Catalunya. 

El nostre CDIAP. Vam iniciar les nostres activitats el 
1986 a Sant Feliu de Llobregat i el 1989 a Sant Vi-
cenç dels Horts. Amb la col·laboració d’aquests ajun-
taments disposem de dos centres, on atenem a la 
població d’aquests dos municipis i també de Molins 
de Rei, Vallirana, Cervelló, Corbera de Llobregat i La 
Palma de Cervelló. 

Com arribar-hi? Per indicació d’un professional que 
coneix el nen (pediatra, infermera pediàtrica, edu-
cador d’escola bressol o de parvulari, treballadora o 
educadora social, Equip d’Assessorament Psicope-
dagògic, Centre hospitalari...). També es pot consul-
tar directament per iniciativa familiar si hi ha preo-
cupació pel desenvolupament del nen/a. La primera 
consulta cal fer-la abans dels 4 anys. 

A qui atenem?  A nens/es amb dificultats en el desen-
volupament o en situacions de risc:
• Problemes neurològics i/o genètics.
• Dificultats en les adquisicions del control postural i 
els moviments.
• Dificultats en la parla i en l’adquisició del llenguat-
ge.
• Dificultats en l’adquisició de les capacitats relacio-
nals i comunicatives.
• Dificultats en l’expressivitat dels estats emocionals 
per part del nen.
• Dificultats en la criança del nen/a: problemes de 
conducta, alimentació, son, etc.
• Trastorns generalitzats del desenvolupament.

Què es fa al CDIAP?
- Diagnòstic: Valoració del desenvolupament del nen, 
de les seves necessitats, del seu entorn i orientació 
terapèutica. 
- Atenció terapèutica: És un espai pel nen/a i els 
seus pares on conjuntamemnt amb un professio-
nal del CDIAP s’afavoreix el seu desenvolupament. 
S’utilitza el joc com a eina perquè el nen expressi i 
desenvolupi capacitats. L’atenció terapèutica inclou 
el suport als pares o tutors.
- Grups terapèutics de nens (4-6 anys): És una eina 
terapèutica per nens que ja han rebut una atenció 
individual. L’objectiu és afavorir les seves capaci-
tats comunicatives i relacionals. També es fan grups 
específics d’estimulació del llenguatge i la parla, o 
grups de psicomotricitat relacional amb l’objectiu 
d’afavorir el desenvolupament global del nen. 
- Grups de suport de pares: L’objectiu és afavorir 
l’expressió d’inquietuts, i poder donar un espai per 
pensar conjuntament sobre les diverses situacions 
de conflicte que es donen en la criança. També es 
pretén l’apropament a la situació del fill. 
- Xerrades i formació: sobre temes relacionats amb 
la criança i  el desenvolupament del nen petit, des-
tinades a pares o a professionals que tracten amb 
petita infància. 

Professionals del CDIAP. Per atendre l’infant en la 
seva globalitat disposem d’un equip de professionals 
especialitzats en el desenvolupament infantil i que 
provenen de les següents disciplines:
• Fisioteràpia
• Logopèdia
• Medicina
• Pedagogia
• Psicologia
• Treball Social

Mercè Massana
Coordinadora Equip 40

CDIAP Sant Feliu de Llobregat

atenció precoc
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psicologia

En salut sovint parlem de risc.  Ho associem a situa-
cions o comportaments  que augmenten  la possibil-
itat que aparegui una malaltia o un cop es manifesti 
evolucioni malament.  El risc ens porta a pensar en 
el futur i també en accions preventives que podem 
fer per aminorar-lo en lo possible. Sovint s’aplica a 
descriure comportaments de persones adultes que 
posen en risc la seva salut. Sabem que una perso-
na que fuma tabac  de manera sostinguda té  més 
possibilitats de patir un càncer o una malaltia respi-
ratòria crònica. Fumar és, per tant, un factor o un-
comportament de risc. Si la persona fumadora vol 
cuidar la seva salut futura és bò que intenti reduïr o 
suprimir el tabac. 

En aquest article ens referirem al risc pel desen-
volupament del nen en els primers anys. Quan 
ens referim a desenvolupament l’entenem com el 
procés que els nens fan en el progrés de les les 
seves habilitats físiques i  mentals en els primers 
anys de vida. Per diferents situacions o per alguna 
característica en les exploracions  és possible que 
el pediatre ens digui que hi ha un risc pel desenvo-
lupament del nen.  Un exemple clar és el del nen 
prematur que ha necessitat un ingrés hospitalari 
més o menys llarg després de néixer i potser  ha 
de seguir una sèrie de controls mèdics per diferents 
especialistes. Sovint aquests seguiments es suste-
nten en el riscde dificultats en el desenvolupament, 
en poder-les detectar aviat iniciant ajudes que les 
suavitzin.  Com la prematuritat hi ha altres situacions 
que originen aquesta informació als pares. Dificul-
tats en la gestació, en el part, certes troballes en les 
exploracions  o determinades malalties com pot ser 
una deficiència sensorial també poden comportar un 
risc pel desenvolupament del nen. 

En primer lloc cal pensar que el risc no vol dir una 
afectació actual.  El desenvolupament del nen està 
ara dins la normalitat. Si no és així ja no parlem de 

risc. Aleshores els professionals de la salut describ-
im o nombrem el problema que el nen té com pot ser 
un retard en el desenvolupament o dificultats en una 
àrea determinada  (mobilitat, llenguatge, relació...).

La vivència que tenen els pares del risc que comen-
tem és molt diversa. Es fàcil que comporti inquietud i 
pors per la incertesa de com evolucionarà el nen. El 
nen es torna fràgil i vulnerable a ulls dels pares. Ser 
viscut així pot portar a una criança amb elements so-
breprotectors. Altres pares que potser també senten 
inquietud tendeixen a  oblidar el més aviat possible 
la duresa de l’ingrés i el patiment que ha comportat. 
No volen pensar en tot el que ha passat ni en les in-
formacions de risc que han rebut.  Això els pot portar 
a una negació quan apareixen les dificultats pròpies 
que tot nen ha d’afrontar en el seu desenvolupa-
ment. Tant la sobreprotecció com la negació poden 
afectar al desenvolupament i a la situació emocional 
del petit.   

Per afrontar la situació de risc els pares han de 
tenir una bona informació i suport per part dels 
professionals de la salut que porten el seu fill. La 
confiança en aquests professionals és bàsica. Han 
de conèixer clarament quina és la situació del nen 
i sobretot poder i saber veure els progressos i els 
recursos que el nen té. També podran atendre les 
dificultats pròpies del desenvolupament i així ajudar 
el nen. Això possiblement anirà suavitzant la seva 
percepció de nen vulnerable i reforçarà les seves 
capacitats com a pares ja que per aquesta mirada 
més propera al nen tindran un millor coneixement de 
com és el seu fill.  No res millor pel desenvolupa-
ment  que sentir uns pares propers que t’entenen en 
els moments bons i que s’esforcen per fer-ho en les 
situacions díficils que tots els nens vivim en el nostre 
creixement personal.

Dr. Pérez Olarte 
Neuropediatre del Cdiap Equip 40 

St. Feliu de Llobregat/St. Vicenç dels Horts

Convivint amb el risc
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Una prestació, desconeguda per a la majoria, de la que els 
pares i mares de nens prematurs, podem gaudir-ne.

Des de l’associació, som cada vegada més, els que 
gaudim d’aquest subsidi, que ens permet estar al costat i 
tenir cura dels nostres nadons prematurs. 

Volem, que en sigueu coneixedors, per tal que pugueu
compartir el màxim de temps possible amb els vostres fills 
i afavorir així, que el seu desenvolupament tant físic, 
intel·lectual, com emocional pugui arribar a la seva 
màxima expressió. 

Provats els beneficis de les cures centrades en el 
desenvolupament i la família, que han demostrat una 
evolució millorable a curt i a llarg termini, així com 
augmentat la supervivència dels nadons molt prematurs, 

ens sentim amb el compromís, de RECOMANAR que 
gaudiu d’aquest subsidi, en el cas de complir els requisits 
d’accés.

Una prestació assimilable a una reducció de jornada, però 
sense la pèrdua econòmica que aquesta comporta

Reconeguda al RD 1148/2011 de 29 de juliol, a l’annex de
malalties greus: 

“XIV. Neonatologia: 

101. Grans prematurs, nascuts abans de les 32 
setmanes de gestació amb un pes inferior a 1.500 
grams i prematurs que requereixin ingressos llargs 
per complicacions secundàries a la prematuritat.”

z
Prestació És una prestació econòmica, destinada als progenitors, que redueixen la seva jornada laboral, per 

tenir cura del menor a càrrec, afectat per càncer o malaltia greu. Aquesta reducció ha de ser com a 
mínim del 50% de la jornada, i la finalitat és la de compensar la pèrdua d’ingressos.

Ha d’implicar un ingrés hospitalari de llarga durada del menor o precisin continuar el tractament 
mèdic al domicili, de les malalties determinades reglamentàriament, RD 1148/2011 de 29 de juliol

Beneficiaris Home o dona que pertanyin a qualsevol règim de la seguretat social

Període mínim cotització:

   › Progenitors afiliats i en situació d’alta.
   › 21 anys o menys, no s’exigeix.
   › Entre 21 i 25 anys, 90 dies darrers 7 anys, o 180 dies vida laboral.
   › Més de 26 anys, 180 dies darrers 7 anys, o 360 total vida laboral.

Quantia 100% de la base reguladora d’incapacitat per contingències professionals

Gestió i 
pagament

La gestió serà per part de la entitat gestora o mútua que el treballador tingui cobertes les 
contingències professionals

El pagament l’efectua la entitat gestora o mútua en la data d’inici dels efectes econòmics, per 
períodes mensuals vençuts, i s’inicia el mateix dia en que s’inicia la reducció de jornada

Durada El reconeixement inicial és d’un mes, prorrogable, per períodes de 2 mesos, mentre perduri la 
necessitat de la cura del menor

Termini Es dicta resolució, per mútua o entitat gestora, en el termini 30 dies des de la presentació de la 
sol·licitud

Sol·licitud Presentar el model de sol·licitud de mútua o entitat gestora, i documentació necessària (DNI, 
certificat empresa, data inici reducció, informe facultatiu justifiqui cura menor, ....)

Cost No suposa cap despesa extra per a la empresa

Informació Telèfon informació seguretat social: 901 502 050
Link:
http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm

som pares



Agenda associacióAgenda associació

06 JUNY · TALLER LACTÀNCIA · 11.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT · Taller impartit per Eva-Virginia

13 JUNY · TALLER PUERPERI · 11.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT  · Taller impartit per Cèlia Ortega 
(llevadora)

20 JUNY · TALLER TRAMITS I AJUDES · 17.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT  · Membres Associació Prematurs

27 JUNY · TALLER LACTÀNCIA · 11.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT · Taller impartit per Eva-Virginia

04 JULIOL · TALLER PSICOLOGA _FILLS PETITS, PARES GEGANTS 
· 11.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT  · Taller impartit per Juanita Cajiao, 
psicòloga perinatal

11 JULIOL · TALLER TRAMITS I AJUDES · 17.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT  · Membres Associació Prematurs

18 JULIOL · TALLER LACTÀNCIA · 11.30H
HOSPITAL CLINIC MATERNITAT · Taller impartit per Eva-Virginia

Hospital Clínic Maternitat Farmàcia MTFarmacia

06 JUNY · TALLER LACTÀNCIA · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Eva-Virginia

13 JUNY · TALLER NUTRICIÓ · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Marta de Lamo

20 JUNY · TALLER MASSATGE INFANTIL · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Rocío Cortés - Celia 
Ortega

27 JUNY · TALLER LACTÀNCIA · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Eva-Virginia

04 JULIOL · TALLER PUNT DE TROBADA · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Pares i mares de prematurs

11 JULIOL · TALLER MASSATGE INFANTIL · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Rocío Cortés - Celia 
Ortega

18 JULIOL · TALLER LACTÀNCIA · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Eva-Virginia

25 JULIOL · TALLER NUTRICIÓ · 10H
FARMACIA MTFARMACIA · Taller impartit per Marta de Lamo
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2a. TROBADA DE PREMATURS DE LA MATERNITAT: 
Lloc: Jardins de la Maternitat
Hora: 11:00-14:00 hores
Activitats: Farem un mural de record i qui vulgui que porti una manteta per la gespa i fer dinar de tast.
Farem sorteig de molts obsequis  i tothom qui vingui tindrà un detall. 

Confirmeu asistència a prematursmaternitathclinic@gmail.com  anotant: NOM FAMILIA + núm. PERSONES VIN-
DREU + NOM DEL PREMATUR/PREMATURS (ANONTANT SETMANA GESTACIÓ + DATA NAIXEMENT)

Activitat Especial - 9 Juliol



Canvia vides
FES-TE SOCI

Fes la teva donació.
Col.labora amb l’ASPREM per ajudar als prematurs 

ingressats a l´Hospital Clínic-Maternitat.

         Número de compte: ES56 2100 0555 3102 0241 6090


