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Presentació de Petits Grans 
Herois
De 10.30 a 11 h
A càrrec de la Sra. Sandra Pérez 
(Petits Grans Herois).

Presentació de Pauets. Acom-
panyament a la UCIN: no 
només prematurs (Ass. Pauets)
D’11.30 a 12 h
A càrrec de la Sra. Matilde Pérez i Sra. 
Rebeca Alcaraz.

Associació Prematurs Catalunya. 
Qui som i què fem?
De 12.30 a 13 h
Presentació de les delegades dels 
diferents hospitals i el projecte My Little 

Sala Alfa. Accés Planta -2

Hero. A càrrec de la Sra. Tais Espan-
yol.
Presentació de la col·lecció “His-
tòries de Prematuritat”
De 14 a 14.30 h
Amb el llibre de Carlos Garvín “Te 
salvarán la vida” i el llibre de Davínia 
Prieto “Una lección de vida”. A 
càrrec de la Sra. Bet Farga.

Com t’acollim quan et donen la 
notícia de que el teu fill té una 
cardiopatia congènita
De 15.30 a 16 h
A càrrec de la Sra. Rosana Moyano 
(AACIC, Associació de Cardiopaties 
Congènites).

Sala Alfa. Accés Planta -2

Cloenda del Dia Mundial del Prematur 2018 a Catalunya
De 17 a 18.30 h

> Lectura d’una carta per part d’una mare a la seva filla prematura.

> Companyia la4aparet interpretarà dues cançons del musical “El Petit 
Príncep”.

> Entrega del premi a la fotografia “Celebració festa de la prematuritat 
Catalunya 2018” amb més likes de la jornada.

> Entrega dels premis a les guanyadores de les samarretes Melic i l’extractor 
doble de Medela entre les mares que hagin entrat a la sala de lactància.

> Sorteig d’un lot de Biri Biri més motxilla entre tots els que es facin socis 
aquest mateix dia.

> Parlament d’una representació institucional de la Diputació de Barcelona.

> Enlairament de globus virtual.

> Comiat Som Prematurs (Ass. de Prematurs de Catalunya) i fi de festa.

FI DE FESTA



Sala Àgora. Accés Planta -3

Taller Musicoteràpia
De 10 a 11 h (edat de 18 mesos a 3 
anys). Imparteix: equip Dàmaris 
Gelabert - Tot Sona

Taller estimulació del llenguatge
D’11 a 12 h (edat de 0 a 4 anys) 
Imparteix: Logopeda Diana Salcedo

Taller Biodansa
 De 12 a 13 h (edat de 3 a 99 anys)

Photocall - Concurs Instagram
De 10 a 16 h 

Pintacares
De 10 a 16 h

Concurs de dibuix: 
Fem la postal de Nadal de Som Prematurs
De 10 a 16 h

ESPAI TALLERS

> Aquí hi trobareu assessores de lactància que us acompanyaran durant 
tot el dia per a que pugueu resoldre els dubtes que tingueu.

> Un equip de logopedes especialitzades en disfàgia us ajudarà a poder 
resoldre dubtes.

> El banc de llet us informarà de com i quan podeu ser donants de llet.

> Hi haurà un taller Com cuidar la pell del nadó, patrocinat per DODOT de 
12 a 12.30 i un altre per la tarda de 16 a 16:30 h.

> Disposareu de dos extractors dobles Medela i material per fer-vos l’extrac-
ció de llet.

Al final del dia, entre totes les mares, sortejarem un extractor doble de 
medela Swing i tres samarretes per fer mètode cangur Melic.

> Presentació, cada 10 minuts, de qui som i que fem a Som Prematurs, 
l´Associació de Prematurs de Catalunya.

> Veurem què és una incubadora i de quins elements està composta.

Abans d’entrar a cada taller, haureu d’entregar els tickets que us donaran al taulell de 
Som Prematurs (Ass. Prematurs de Catalunya) (Planta -1).

Plaça de la Ciència. Planta -1
ESPAI LÚDIC

Sala Gamma. Accés Planta -2
ESPAI XERRADES / PONÈNCIES

Sala Beta. Accés Planta -2

Sala Tau. Accés Planta -1
ESPAI SALA DE LACTÀNCIA

Sala Àgora. Planta -3

Imparteix: Mans i Cor

Concert Circular 
De 13 a 14.30 h (per a totes les edats)
Imparteix: Aula de Música Maria Brener

Taller massatge infantil
De 14:30 a 15:30 h (edat de 0 a 24 
mesos).
Imparteix: AEMI

Jessi Animacions
De 10.30 a 12 h

Legió 501 Star Wars
De 12 a 15 h

Demostració Gossos Assis-
tència Discan
De 14.30 a 16 h

Actuació Mag Albert Lamagia
De 15.30 a 16.30 h (edat de 0 a 99 anys) 

Innauguració de la Jornada
De 10 a 10.15 h
A càrrec de la Sra. Mònica Gironés, 
subdirecció general d’Atenció i Auto-
nomia Personal de la Conselleria de 
Treball, Benestar i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya.

La importància de la visió des 
del naixement: atenció 
precoç CRE ONCE
De 10.15 a 10.45 h
A càrrec de la Sra. Marta Bello i sra. 
Tirma Ribera (Atenció precoç CRE 
ONCE).

Informe Umamanita: resultats 
d’una enquesta online sobre com 
humanitzar l’atenció sanitària en 
casos de mort gestacional
D’11 a 11.30 h
A càrrec de la Sra. Jillian Casidy 
(Umamanita).

NIDCAP. Què és i com es 
visualitza
De 12 a 12.30 h
A càrrec de la Sra. Estrella Gargallo 
(Hospital Universitari Vall d’Hebron).

Què passa quan l'entorn no és 
suficient perfecte pel fetus? La 
medicina comença abans de 
néixer
De 13 a 13.30 h
A càrrec del Dr. Eduard Gratacós, 
(BCNatal- Hospital Clínic- Hospital 
Sant Joan de Déu).

El seguiment del prematur: una 
mirada a Europa
De 14 a 14.30 h
A càrrec de Sra. Mónica Virchez 
(EFCNI- Prematura).

Orientant a les famílies: dic-
cionari neurològic neonatal 
per a pares
De 15 a 15.30 h
A càrrec del Dr. Alfredo Garcia-Àlix 
(Fundació NENE)

El paper de les associacions de 
pacients dins l'àmbit hospitalari
De 16.30 a 17 h
A càrrec de la Dra. Maria Dolores 
Navarro (Hospital Sant Joan de 
Déu).


