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SOM PREMATURS és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2015. Aplega pares, mares, familiars, professionals,

entitats i institucions que han viscut i compartit l'experiència de tenir un nadó prematur o bé estan interessats en la prematuritat i
en les seves conseqüències. 

L’entitat va sorgir a l’Hospital Clínic de Barcelona amb un àmbit d'actuació reduït.  Al setembre de 2017, vam canviar els estatuts
per ampliar el seu àmbit a tota Catalunya, esdevenint l'Associació de Prematurs de Catalunya “Som Prematurs”. Els infants
prematurs són els nascuts abans de la setmana 37 de gestació (un embaràs a terme es desenvolupa al llarg de 40 setmanes).

L’any 2019 a Catalunya, el 5’9% dels parts van ser prematurs (a Espanya, la xifra és del 6’4%). Si tenim en compte els últims 5 anys,

a Catalunya, els 6’2% dels parts van ser prematurs. Són xifres importants que afecten més persones de les que imaginem.

Ningú no està preparat per ser pare o mare y menys en el cas d’un fill o filla nascut abans de termini; les famílies tenen un paper
clau per pal·liar els efectes de la prematuritat i assegurar el benestar del seu fill o filla.  És un rol de gran responsabilitat que genera
molta ansietat, angoixa, soledat, tristesa i preocupació. Per aquest motiu va néixer l'associació: per donar suport emocional, físic i
pràctic a totes les famílies que es troben soles davant el fet de la prematuritat, primer en un context hospitalari i després a casa
seva amb totes les conseqüències que poden derivar.
Al llarg dels anys, l’associació Som Prematurs va generar molts vincles amb les persones i famílies que hi participen, la
prematuritat és una experiència total que remou la vida, els valors i la perspectiva dels que la viuen i és per això que, avui dia,

l'entitat pot comptar amb una xarxa tan amplia de voluntaris i voluntàries, majoritàriament famílies que ja han viscut aquest
procés.

MISSIÓ 

La condició preliminar perquè nens i nenes prematurs/es o assimilats/des puguin desenvolupar tot el seu potencial és el benestar
general de les seves famílies, per això Som Prematurs pretén donar suport físic, cognitiu, emocional, social, econòmic,

ocupacional, funcional, etc. a totes les mares i pares que s'enfronten amb les dificultats i problemes de la prematuritat.  
En aquest sentit, Som Prematurs pretén col·laborar també amb les autoritats públiques competents, les entitats privades i els
professionals implicats valorant com a prioritari un treball transversal i en xarxa que promogui:
- els infants prematurs i els seus drets
- la comunicació entre els professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu i les famílies
- la consciència dels futurs pares i mares (sobretot els que es troben davant d´un embaràs d’alt risc) i de la resta de la societat.

VISIÓ
Volem acompanyar les famílies i els seus fills i filles prematurs/es per posar-los la vida més fàcil, volem donar-los eines i recursos
per a enfrontar el dia a dia de l’hospital i la criança. Volem proporcionar a les famílies una “incubadora”, un espai segur que ells i
elles també necessiten per a poder anar assimilant a poc a poc aquesta nova vivència.

Volem impulsar amb els/les professionals mèdics activitats de sensibilització i prevenció perquè detectar el més aviat possible
eventuals complicacions és clau per pal·liar efectes negatius de la prematuritat.
Volem impulsar totes les actuacions i reformes normatives que impliquin una millora sobre la gestió de la prematuritat, així com
adscriure’ns a les accions plantejades per altres associacions que incideixin directament sobre la prematuritat.
 

VALORS
Les nostres activitats es desenvolupen a partir de l'empatia, el compromís, el respecte, la professionalitat, la qualitat, la igualta i la
participació.

Oberts a qualsevol aportació que pugui arribar des d'altres grups interessats, expressem el nostre compromís amb la societat en la
qual vivim assignant un gran valor a la conscienciació i la sensibilització cap al nostre entorn.

LES NOSTRES ACTIVITATS
Des de SOM PREMATURS escoltem, informem, orientem, acompanyem i donem suport a les famílies de nens i nenes
prematurs/es treballant de forma transversal i transmetem tota la nostra esperança i confiança en el futur, per contribuir a que la
vida dels infants prematurs i les seves famílies sigui una mica més fàcil i facilitem consells basats en l’experiència dels pares i
mares que ja han passat per una situació similar.
Hem engegat molts projectes des de l’inici del nostre camí, com consolidar-nos com a entitat de referència de la prematuritat a
Catalunya, accions d’acompanyament dins dels hospitals, “My Little Hero: gorrets i peücs per a cada nadó”, celebració de diades
especials (dia del pare, dia de la mare, sant Jordi...), xarxa de pares de nadons prematurs: “Acompanya’m", assistència psicològica a
les famílies, escola de pares, workshops per a pares i familiars de prematurs, projectes de cooperació amb els hospitals com ara
“Un extractor per a cada incubadora”, “Un psicòleg a la unitat”, “Escola de pares intrahospitalària” amb infermeres i professionals
voluntaris de cada unitat, revista “SOM PREMATURS” que pretén ser un referent de consulta i ajuda tocant temes transversals que
es donen en el naixement i criança de nens prematurs, i el projecte editorial amb la publicació de llibres sobre la prematuritat
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimades sòcies i socis de Som Prematurs, en nom de tot l’equip de la direcció, voldria fer-vos arribar un missatge d’il·lusió,  d’esperança i de
compromís en l’abordatge integral de la prematuritat. 
Aquest nou  any que tot just hem encetat ens fa reflexionar i mirar enrere per veure com ens han  anat les coses, i sobretot, per mirar endavant per
a teixir nous projectes, millorar els  que ja estem duent a terme i fer-nos conjuntament els plantejaments necessaris per a fer les coses, cada dia,

una mica millor. 
Venim de l’any més atípic i complicat que hàgim vist mai: la situació de pandèmia ens ha obligat a canviar, d'una manera o d'una altra, la línia
recta de tots els nostres  projectes. 

Després del cop inicial, de seguida ens vam adonar que fos quina fos la situació, l'objectiu era posar la prematuritat en tots els seus vessants, al
centre del  debat de l'atenció a les famílies, al capdamunt de les prioritats de la neonatologia i al  centre d'una recerca mèdica i social, que ha de
tenir com a principal eix, la millora integral de les condicions i perspectives dels nostres infants. En la situació sanitària  excepcional, ha estat difícil
la continuïtat de la nostra presència a les UCINs, o als  hospitals i per tant, les relacions interpersonals, per altra part, tan imprescindibles,  han
minvat. No obstant això, creiem haver generat espais molt interessants de sensibilitats compartides, que ens poden permetre arrancar amb molta
empenta i fer  moltes passes endavant, en l’abordatge complet de les situacions generades per la  prematuritat. 
L'actualització de les plataformes virtuals d´aproximació a les famílies  de prematurs com ho és la web i les xarxes socials donant resposta quasi
immediata  a les necessitats de les famílies. La tramitació de la utilitat pública que permetrà als  socis desgravar-se el 70% de la seva quota El
treball conjunt amb les UCIN's amb  les que tenim conveni de col·laboració ens permet poder atendre a més de 2.200  famílies de nadons
prematurs que ingressen cada any a les UCI's Neonatals del  nostre país i ho fem de manera molt coordinada. Hem estat en disposició de poder 
 acompanyar totes les famílies que ho precisen de manera virtual tant en l'àmbit  hospitalari com l´extrahospitalari durant aquest any amb
acompanyaments mensuals  realitzats per un pacient expert (pare o mare de prematur/a), un tècnic sanitari i un psicòleg perinatal. 
El dia de la prematuritat, el 17 de novembre, va ser, per nosaltres, un èxit esclatant quan més de 50 ajuntaments, 1 consell comarcal i 1 diputació,

van il·luminar les seves façanes, en reconeixement a l'atenció que li cal a  la prematuritat en general.
Aquesta acció, que creiem tan profitosa, ens permet aixecar el vol amb unes expectatives molt millors que les que tindríem si el dia de la
prematuritat hagués quedat restringit a un acte amb la participació, quasi exclusiva, de les  persones afectades. Ara, moltes institucions i
empreses, són conscients d’aquesta  situació, i per tant, la seva disposició per treballar conjuntament amb Som  Prematurs, segurament pot ser
també més important. 
A mesura que la situació de la  pandèmia vagi disminuint, cal tornar a plantejar la nostra entrada als hospitals i a les  UCINs; els acompanyaments
presencials o virtuals, segons sigui millor en cada  situació i circumstància; l’aposta per projectes de recerca; i el plantejament de  convenis de
col·laboració amb institucions públiques i empreses privades, per anar fent gran Som Prematurs.  

Des del realisme de la situació complicada que vivim, però també des de l’orgull  d'haver superat, creiem que amb escreix, els límits que aquestes
dificultats imposaven, creiem que estem molt ben preparades i preparats, per encarar un 2021,  ple de reptes assolibles i de projectes molt
beneficiosos per a la nostra mainada i totes les seves famílies. 

És des d’aquesta joia, que amb tot l’equip, us desitjo el millor i totes les forces per  afrontar encara un any prou difícil, però que albira canvis
positius cap a una normalitat per tots volguda. 

Des de Som Prematurs us volem agrair la confiança, i de forma molt personal, voldria donar-vos les gràcies a totes i a tots: des de l’equip de 

 direcció, fins a cadascuna de les persones voluntàries, sòcies i socis que amb el  vostre ajut, feu possible que Som Prematurs es faci cada dia més
gran en la seva  capacitat de servei a la infància, a les famílies i als equips sanitaris i socials. 

El  vostre compromís, tothom aportant allò que li és possible, ens fa cada dia més  dignes de la nostra tasca i de la nostra contribució a una causa
sovint, massa  invisibilitzada, però que existeix i que per tant, cal atendre: la causa de la prematuritat.

Bet Farga i Carrera
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P R O J E C T E S  I  A C C I O N S

D E S E N V O L U P A D E S  E L  2 0 2 0
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Al llarg del 2020, Som Prematurs ha seguit amb els projectes que té en actiu des de fa anys als 10
hospitals amb qui té conveni i n’ha engegat de nous.

Fins al mes de març es van poder desenvolupar les activitats previstes amb completa normalitat però
amb l'arribada de la pandèmia es va haver d’adaptar l'atenció a les famílies de manera virtual i es va
haver de suprimir qualsevol acció dins els hospitals.

Malgrat tot, hem pogut seguir en contacte amb les famílies oferint el nostre suport i assessorament.

El dia de Nadal i de reis Som Prematurs
va anar als hospitals a fer entrega d’una
joguina per tots els nadons ingressats a
les UCIN i una postal de nadal amb un
poema de Xavier Simarro, poeta i avi d’un
nen prematur.
Es va fer entrega de més de 150 obsequis
i es va poder donar un xic d’alegria a les
famílies ingressades.

Som prematurs es va encarregar de tota
l’organització així com del vestuari tan de
patges reials com de ses majestats els
reis d’Orient i va oferir l’oportunitat que
fos personal de l’hospital qui es vestís de
rei mag.

Va ser una experiència màgica per a
tots/es.

Hi col·labora:

Alancar – Alondra – Andreu Toys –

Boboli – Celorama – Eco Duka toys – El
globo amarillo – Eureka kids – Joguiba –

Jugaia – Juguettos – Veleta Valiente.

1. Entrega de regals als hospitals per Nadal i reis. 



Les persones voluntàries són el motor de l’associació. Elles fan xarxa entre les famílies i són el nexe
entre l’associació i els hospitals. És per això que creiem que han de tenir una formació comuna i
específica.

Diversos professionals i persones amb vincle amb la prematuritat desenvolupen una formació
organitzada en diverses sessions al llarg de l’any.

S’està mirant de fer conveni amb la UIC (Universitat Internacional de Catalunya).

El 18 de gener es va fer la formació el dia a l’hotel Don Cándido de Terrassa.

Com cada any, Loteria Abadal d’Igualada ens va ajudar en l’organització de la venta de loteria del
nen.

Amb el número 69804 es va fer participacions de 5 euros (4€ de joc i 1€ de donatiu) i també hi havia
la possibilitat de fer la compra en línia.

Malauradament, no es va aconseguir cap premi.

Hi col·labora: 

Loteria Abadal Igualada.
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2. Venta de loteria Nacional.

3. Formació als voluntaris /es.



El dia 9 de febrer a la sala de plens de
l’ajuntament de La palma de Cervelló es va
celebrar l’Assemblea anual de socis.

Vam tenir la participació de 9 associats i es
va parlar dels convenis amb els hospitals,

formació de
voluntaris, altes i baixes de socis, es fa la
Proposta d’acord per entrar com a membre
d’EFCNI (European Foundation for the Care
of Newborn Infants) i per entrar com a
membre de la FNAP (Federació nacional
d’associacions de prematurs d’Espanya).

També s’explica l’informe de Tresoreria i
aprovació dels comptes anuals.

Hi col·labora:

Ajuntament de la Palma de Cervelló

O7| Memòria 2020  Som Prematurs

4. Assemblea de socis.

5. Participació a la Fira d'entitats de Sant Joan de Déu
 

El dia 27 de febrer es va celebrar la 1a mostra d’associacions a Sant Joan de Déu.

Aquesta fira es va organitzar amb l’objectiu de donar visibilitat i reconèixer la col·laboració de les
associacions amb l’hospital.
Som Prematurs hi va ser present amb un estand per explicar qui som i què podem oferir a les famílies
amb nadons prematurs.
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6. Formació per famílies a Mas Pintat (Reus).

7. Acompanyament a les famílies dins les unitats neonatals 

i en temps de COVID

Els tallers amb famílies és un dels projectes que dona sentit a l’associació.

El passat 9 de març a les instal·lacions de Mas Pintat de Reus es va fer un taller de massatge infantil on
pares i fills van poder gaudir i aprendre molt de la mà de Mari Carme Cucala.

Hi col·labora:

Mas pintat (espai de suport a les famílies).

Compartir moments i experiències amb pares i mares que ja han estat a les unitats neonatals és bo
per les famílies que acaben de viure l’experiència de la prematuritat.
Som Prematurs ofereix acompanyament presencial a les famílies que estan ingressades a les unitats
neonatals .

A més es dona opció de trucades i missatges per resoldre dubtes al llarg de la setmana.

Amb l’arribada de la pandèmia Som Prematurs va 

haver d’aturar totes les accions dins els hospitals i
 es va començar a oferir acompanyaments virtuals.

Durant l’any es van rebre moltes trucades i
correus electrònics preguntant dubtes que Som
Prematurs ha ajudat a resoldre.
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8. Guia de prestacions a la prematuritat

9. Donació econòmica de "Viajes para ti".

 

Arran de la gran quantitat de dubtes entorn els
drets, prestacions, ajudes de pares i mares de
nadons prematurs, l’associació va valorar la
necessitat de fer una publicació d’una guia que
recollís totes aquestes accions i tingués tota la
informació important per a les famílies.

Des de la seva publicació el mes de juliol, hem
tingut més de cent descàrregues directes a la web.

Viajes para ti és una empresa de Reus que amb la campanya de responsabilitat social van fer una
aportació econòmica a 5 entitats sense ànim de lucre.

Som Prematurs va rebre un xec per un valor de 666€.

Hi col·labora:  Viajes para ti.
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10. Corredor solidari a la Zurich Marató de Barcelona.

 

11. Donació tirallets als hospitals

Robert Vicencio és el pare de bessons prematurs i corredor de llarga distància. Des de fa un parell d’anys
corre la Zurich marató de Barcelona com a corredor solidari per Som Prematurs a més de portar sempre
la samarreta de l’associació en totes les curses que realitza al llarg de l’any. 

Aquest 2020, a causa de la pandèmia només
ha completat, i de manera virtual, l’ultratrail
Montblanc de 100km en 7 etapes i la Marató
de Barcelona de 42km en 3 etapes.

Migranodearena.org organitza una campanya
de recaptació de fons i si s’aconsegueix
l’import pactat el corredor aconsegueix el
dorsal solidari i els beneficis són íntegres per
l’entitat que representa.

Amb la pandèmia es va haver de canviar la
modalitat de cursa i es va donar l’opció de fer
els 42 kilòmetres de la marató en 7 dies. 

Cada corredor es podia organitzar com
completar tots els quilòmetres i en Robert ho
va fer en 3!

Un dels projectes de l’Associació és aconseguir que cada incubadora pugui disposar d’un tirallets.

La lactància materna és de vital importància en el nadons prematurs i Som Prematurs ho vol aconseguir.
Al llarg de 2020 es va poder donar tirallets a famílies ingressades a l’hospital Sant Joan de Déu, Germans
Trias i Pujol, Arnau de Vilanova, Dexeus i a  l’hospital Joan XXIII.

Aquest projecte segueix en actiu any rere any i seguim
buscant subvencions i col·laboracions per dur-lo a terme.

Hi col·labora: Bebe due – MAM - Medela – Suavinex – Tigex.
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12. Celebració del dia mundial de la prematuritat.

 

 
El dia 17 de novembre cada any es commemora el Dia mundial de la prematuritat. Enguany estaven
enmig de la pandèmia i la gran trobada amb famílies va haver de reorganitzar-se.

Cada hospital va participar fent la seva decoració i Som Prematurs va regalar un canastrell amb
diversos productes de primera infància a cada prematur ingressat.

A més, com és tradició en aquest dia, els pares i mares van penjar un mitjonet amb un targeta i una
fotografia del seu fill/a. 

És el projecte Socks for life.
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L’associació va organitzar una setmana amb actes virtuals relacionats amb la prematuritat.

Les jornades van tenir força èxit de participació i va fer que hi hagués un notable augment de seguidors i
visualitzadors a les xarxes socials. 

Va haver-hi ponències de professionals amb la Dra. Diana Salcedo, Dra. Neus Rius, taules rodones amb
professionals de la medicina com la Dra. Roser Porta, la infermera Jennifer Manjon, la Dra. Susanna
Larosa i el Dr. Carles Celis, i activitats més de caire familiar com una actuació de La capseta de música i
l’explicació del conte “L’Abril i la Paula són bessones” i “Els terranautes”.

A més la presidenta Bet Farga va participar el dia 13 de
novembre a una taula rodona que organitzava la
Fundación nene per parlar de l’impacte de la COVID en
l’atenció dels nadons prematurs.
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Es va fer també el sorteig d’un ren de fusta que va guanyar la Mònica Urgell i una samarreta de porteig
de Melic que li va tocar a la Clara Casajuana.

Al ser un any tan diferent vam pensar que havíem de donar visibilitat a la prematuritat i es va demanar a
tots els ajuntaments i organisme de Catalunya si volien col·laborar il·luminant la seva façana de color
porpra.

El resultat va ser preciós amb la il·luminació de 53 edificis de Catalunya.

A la premsa i a les xarxes socials hi va haver un ampli ressò de la jornada d’enguany.

Hi col·labora:

Alancar – Alondra – Hospital universitari Arnau de Vilanova – Aspronis – Hospital Germans Trias i Pujol – La
capseta de música - Celorama – Hospital Clínic - Hospital univeristari Dexeus – DpSg Clínic - Hospital Sant
Joan de Déu - Institut Català de la Salut – Hospital univeristari Joan XXIII – Melic - Nestlé - Sala familiar
Ronald McDonald – Hospital Universitari Sant Joan de Reus – Hospital univeristari Parc Taulí - Centro
Médico Teknon – Hospital Campus Vall d’Hebron.
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13. Conveni amb l'hospital de Manresa.

El mes de desembre es va començar a fer els tràmits per signar el conveni amb l'Hospital Sant Joan
de Déu de Manresa. És un hospital que ens ha obert les portes a col·laborar i ajudar en l’atenció de
les famílies de nadons prematurs.

14. Col·lecció de llibres de prematuritat.

Durant l’any 2020 Som Prematurs va
incrementar notablement les ventes de
llibres de la col·lecció; i en va editar algun
altre títol.

Actualment hi ha editats 6 llibres els
beneficis dels quals van íntegrament
destinats als projectes de l’associació i
ben aviat es publicarà el primer conte de
la col·lecció en llengua castellana.

La previsió és anar ampliant l'oferta de
llibres i contes per apropar la
prematuritat a tots els públics.



Aquest projecte, que l’associació té en actiu des de fa
uns anys, és un dels més especials que té l’associació i
encara més aquest any de pandèmia.

Els avis i àvies de residències d’arreu del país i altres
voluntaris teixeixen gorrets, peücs i mantes per als
nadons prematurs.

També es fan packs de dol (manta, gorret i peücs de
color blanc) per regalar a les famílies que han patit
alguna pèrdua.

És un projecte que enllaça les persones que tenen una
llarga experiència de vida amb els prematurs que
acaben de néixer.
Junt amb els gorrets i peücs les famílies reben una
targeta amb el nom de la persona que ho ha teixit i
sovint hi ha una dedicatòria ben especial. 
Al llarg del 2020 es va donar un gran nombre de packs
My little hero però amb la pandèmia es va haver
d’aturar el projecte.
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15. My little hero..

Hi col•labora: Katia – Sumar – Celorama –

Embamat – B_barcino -  Llanes Travessera –

Rosas Crafts – Valeria lanas - IAIA Asociación
de labores solidarias.
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Al llarg del 2020 hem tingut moltes empreses que de manera desinteressada han col•laborat amb Som
Prematurs.

Volem agrair enormement la seva ajuda.

E M P R E S E S

C O L · L A B O R A D O R E S



Amb l'arribada de la pandèmia i la conseqüent falta de contacte físic amb les famílies ingressades a les
unitats neonatals s'ha desenvolupat sessions d'acompanyament online en les que hi han participat una
trentena de famílies.

Pares de prematurs, professionals de la medicina i la psicologia i membres de l’associació són els
encarregats d’acompanyar a les famílies en aquestes sessions.

Es resolen dubtes i es dona tot el suport que necessiten les famílies.

F A M Í L I E S  A T E S E S

S Ò C I S / E S  I  V O L U N T A R I S / E S

Actualment Som Prematurs compta amb una xarxa de 50 persones voluntàries arreu de Catalunya.

Per tal de donar la millor atenció a les famílies, cada any s'ofereix una formació a les persones que
faran voluntariat a l'associació.

La formació presencial de 2020 va ser a l'hotel Don Cándido de Terrassa amb una participació de 16
voluntaris/es.
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Des de la creació de l'associació l'any
2015 hi ha hagut un notable increment
de persones associades.

En l'actualitat tenim un total de 144
socis/es.

A la gràfica adjunta es mostra
l'evolució de les altes de socis que hem
tingut al llarg dels anys.



La situació epidemiològica d’enguany ha provocat que la nostra activitat hagi minvat i alguns dels
projectes que ens generaven més ingressos no s’hagin pogut dur a terme.  

A la gràfica els mostrem els blocs
d’ingressos i despeses:

M E M Ò R I A  E C O N Ò M I C A
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I un detall més concret dels ingressos i despeses per projectes: 



Som Prematurs ha estat present als diversos mitjans de comunicació:

- Programes de televisió. 

     Rtve "Nadons prematurs". https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-metro/metro-nadons-prematurs-

calendari-pagesos-lutier-david-bague/5740114/ el 16/12/2020
      Entrevista a la Xarxa TV pel dia mundial de la prematuritat
http://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/alex-bosch-quan-no-saps-si-el-teu-fill-sobreviura-evites-

posar-li-nom-per-no-crear-lligams 

- Programes de ràdio. Radiostar Terrassa. "El café de los sueños" el 19/11/2020

- Publicacions en premsa. Revista Fer salut núm. 101. http://www.fersalut.cat/2020/10/26/llet-materna-

per-prematurs-un-regal-que-els-dona-vida/ i 
https://www.youtube.com/watch?v=UX9ao6yK8WY&feature=emb_logo

- Suplement Criatures del diari ARA el dia 18/11/2020
https://www.ara.cat/hemeroteca/edition/ara/publication/cri/date/2020-11-28 

C O M U N I C A C I Ó
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A les xarxes socials (Facebook, Twitter
i Instagram) hi ha hagut un augment
notable tant pel que fa a
publicacions, com als seguidors i a les
visualitzacions:

També hem col·laborat en algun treball de recerca i en un treball de fi de grau que es poden veure a la
nostra web https://somprematurs.cat/recerca/

- Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb enterocolitis necrosant (ECN), ostomia i nutrició
parenteral. Lucia Vilalta Llauradó
- L’escolaritat, un repte per als infants prematurs. Ensenyament de mestres Educació infantil. Treball de fi
de grau. 2020. Silvia Oliván Pérez.



Amb les estadístiques també podem observar un augment de països des dels quals en tenim
seguiment. Espanya en un 93,5% seguida d'Argentina, Mèxic, Perú, Andorra, Xile, Colòmbia,

Equador, els Estats Units i Itàlia.
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Pel que fa a les xarxes socials hem tingut un augment de visualitzacions, seguidors i publicacions.



ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA
SOM PREMATURS

C. Santa Maria 69, baixos
08756 La Palma de Cervelló
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www. somprematurs.cat

info@somprematurs.cat     i       direcció@somprematurs.cat
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