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InscripcionsInscripcions
1. Faciliteu-nos  les dades següents:

a) per e-mail: secretaria@donallum.org
b) per telèfon: 699 176 533 

Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Professió:
Organització:

Quota d’inscripció:
- Ordinària: 20 euros
- Associats/ades de DONA LLUM: 5 euros
El dinar no és inclòs. 

2. Feu l’ingrés de la quota d’inscripció al 
compte bancari: 

2013-1607-70-0200103666 
(Caixa de Catalunya)

Indiqueu clarament el vostre nom i cognoms i 
l’assumpte “Pell amb pell”. 
La inscripció no serà efectiva fins que es faci el 
pagament de la quota d’inscripció. Conserveu 
còpia acreditativa del pagament o transferència. 
Places limitades segons capacitat de la 
sala, per rigorós ordre d’inscripció.

De conformitat amb la LOPD, us informem que les vostres 
dades s'enregistraran en un fitxer amb dades de caràcter 
personal, amb la finalitat de tenir-vos informats de les 
nostres activitats. El responsable del fitxer és l’associació
DONA LLUM. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o 
cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit a 
l’entitat (correu postal o electrònic). 

Data:
Dissabte, 17 de maig de 2008
Horari:
De 10.30 a 18 h
Lloc: 
Centre Cívic Vil·la Florida
C. Muntaner, 540-548
Barcelona (Sarrià-Sant Gervasi)
Metro/FGC: Putxet
Bus: 17, 22, 58, 64, 75

Organitza:

www.donallum.org

Agraïments:



ProgramaPrograma

10.30 h Benvinguda i presentació
Acollir als nostres fills i filles: un 
desig i un dret.
Evarista García-Peña. Assoc. DONA LLUM.

11 h Conferència inaugural
El poder de les carícies
Dr. Adolfo Gómez Papi. Neonatòleg. 
Hospital Joan XXIII (Tarragona).

12 h PAUSA
12.15 h Aspectes fisiològics del contacte

immediat mare-nadó
Inma Marcos. Llevadora.
Centre de Salut Familiar Marenostrum.

12.30 h El tall prematur del cordó umbilical
Mireia Marcos. Llevadora.
Centre de Salut Familiar Marenostrum.

12.45 h Experiències pell amb pell
Núria Torras. Llevadora.
Associació Catalana de Llevadores.

13.15 h VideoFòrum
Selecció comentada de vídeos, a càrrec de 
Rosa Sorribas. Crianza Natural. 

13.45 h Col·loqui
14.30 h DINAR
16 h Aspectes psicològics del contacte pell 

amb pell
Cos i cor de mare
Cristina Silvente, Psicòloga.
Centre Titània-Tascó.
El bebè emocional
Enrique Blay. Dpat. Psicol. Desenvolupa-
ment. Plataforma pro Drets del Naixement.

17.30 h Col·loqui
18 h Comiat

La Setmana Mundial del Part La Setmana Mundial del Part 
RespectatRespectat
Cada any, es celebra a diversos països 
una setmana mundial de reflexió
sobre un tema específic relacionat amb 
el naixement, a iniciativa de diverses 
entitats ciutadanes. 
En aquesta ocasió, la Setmana Mundial 
del Part Respectat, del 12 al 18 de maig 
de 2008 vol sensibilitzar sobre la 
importància del contacte immediat i 
continu mare-nadó, a partir del 
mateix moment del naixement.

Pell amb pell,Pell amb pell,
des del primer momentdes del primer moment

No obstant això, un bon nombre de 
pràctiques que al llarg del temps s’han fet 
habituals als nostres hospitals interfereixen 
en aquestes necessitats bàsiques. 

Les primeres cures al nadó (per tallar el 
cordó umbilical –sovint massa aviat–, per 
pesar, per mesurar...) es podrien fer molt 
bé en contacte amb la mare; la separació
per a aquests primers gests rutinaris sovint 
interfereix en aspectes com la creació
del vincle afectiu i l’establiment de la 
lactància materna. 

“Es recomana que tots els nadons, siguin prematurs o no, 
estiguin en contacte pell amb pell ininterromput amb les 
seves mares (Mètode Mare Cangur)”.
Organització Mundial de la Salut

“Tots els infants tenen dret a estar acompanyats dels seus 
pares, o de la persona que els substitueixi, el màxim de 
temps possible, durant la seva estada a l’hospital”.
Carta Europea de Drets dels Infants Hospitalitzats 

El naixement és un moment únic
per a la vida afectiva dels nostres fills, i 
és fonamental per a la seva salut. 
Els nadons neixen amb la necessitat 
imperiosa de trobar-se amb la seva 
mare, que és l’entorn més segur, el seu 
hàbitat natural. 
El contacte immediat pell amb pell
del nadó amb la seva mare després del 
naixement regula la temperatura, el 
ritme cardíac, la glucosa en sang i el 
sistema immunitari del bebè. La 
separació fa que el nadó pateixi estrès 
i se senti desemparat, i també pot ser 
perjudicial per a la salut física i 
emocional de la seva mare.


