
DIA MUNDIAL DEL  

PREMATUR
17 DE NOVEMBRE

EDICIÓ 2020

A PARTIR DEL DIA 10: 
Penjada de mitjonets de manera 
virtual. Penja la foto del teu mitjonet 
a Instagram, etiquete’ns i afegeix el 
hashtag #SomPrematurs17n2020. 

DISSABTE 14
Matí
10.00-12.00h 

Acompanyament en línia per a famílies 
de prematurs. Places limitades. Per 
reservar la vostra plaça, envieu un 
correu a info@somprematurs.cat

Tarda
17.00h 

Problemas de alimentación en 
prematuros. Análisis a partir de casos 
clínicos a cargo de la logopeda Diana 
Salcedo.

18.00h 
Música en família, per a infants de 0 
a 3 anys, a càrrec de La Capseta de 
Música.

19.00h 
Acompanyament a les famílies en 
època de coronavirus, què en sabem i 
com ho gestionem. A càrrec de la Dra. 
Neus Rius, pediatra adjunta de la unitat 
d’infectologia pediàtrica de l’hospital 
Sant Joan de Reus

DIUMENGE 15
Matí
11.00h

Vídeo on la Fundació infantil Ronald 
Mcdonald ens mostra la Sala Familiar 
integrada al servei de neonatologia 
de l’hospital matern-infantil de la Vall 
d’Hebron.

11.30h
L’Abril i la Paula són bessones, les 
autores Lourdes Labarta i Sandra Jodar 
ens explicaran la seva experiència i el 
conte. Un conte que parla de la mort 
perinatal, de manera dolça.

Tarda
17.00h 

¿Cómo te cuento un cuento?. A càrrec 
de la logopeda Diana Salcedo.

18.00h
Els Terranautes, l’autora Irene Roquet 
ens explicarà la seva experiència i el 
conte. Els Terranautes és un conte que 
explica l’arribada de manera prematura 
de la germaneta de la Júlia a la família.

DILLUNS 16
Retransmissió del webinar de Juanita 
Cajiao, psicòloga perinatal. Estades 
a les UCI neonatal en temps de 
pandèmia: Les cures emocionals.

DIMARTS 17
Durant tot el dia: 

Publicació del recull de fotos de la 
penjada virtual de mitjonets amb el 
hashtag #SomPrematurs17n2020

18.00-20.00h 
Taula rodona. La prematuritat en 
temps de Covid, amb els ponents:

 » Dra. Roser Porta, neonatòloga a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona.

 » Sra.Jennifer Manjon, infermera 
pediàtrica de l’hospital Clínic-
Maternitat.

 » Dra. Susana Larrosa, pediatra 
adjunta de la unitat de neonatologia 
de l’Hospital Sant Joan de Reus.

 » Sr. Carles Celis, cap de servei Cdiap 
Aspronis, psicòleg clínic Cdiap 
Aspronis i vicepresident de la Uccap.

Moderador: Dr. Francesc Botet, 
consultor Sènior Hospital Clínic de 
Barcelona. Professor titular de Pediatria 
Universitat de Barcelona.

A PARTIR DEL 18: 
Recull de fotografies dels Ajuntaments 
i edificis públics que s’han il·luminat de 
color lila en motiu de la celebració del dia 
mundial de la prematuritat. 

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Totes les activitats les podreu gaudir  
al facebook de Som Prematurs:
 facebook.com/somprematurs

Amb la col·laboració de:

http://facebook.com/somprematurs

