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1. PRESENTACIÓ 

 

A l’inici del 2014 es va constituïr la nova Junta Directiva, que era la voluntat 

d’agafar el testimoni en aquesta cursa de relleus, en la qual el conjunt de socis estem 

compromesos per a que aquesta estimada associació pugui seguir avançant. Quan un 

rep el testimoni, sempre hi ha l’atenció pròpia que aquest no caigui a terra, i el 

compromís de seguir a bon ritme per tal que l’esforç posat anteriorment no resulti 

malmès. Si a més aquest relleu pot aprendre del trajecte anterior pot intentar 

desenvolupar mesures per intentar que aquest trajecte resulti també d’èxit.  

El punt de partida ha estat revisar quin va ser el començament d’aquest camí i 

quina finalitat i objectius té descrits en els estatuts l’Associació Nadocat. Aquest ha de 

ser l’estrella Polar, que cal vigilar per a que no hi hagi massa deriva i es segueix en la 

direcció pertinent. 

Amb aquesta intenció s’han desplegat les activitats de Nadocat, tant a nivell de les 

sessions clíniques i el Workshop, com les tasques de difusió i col·laboració. 

Havent passat aquest any, revisant el camí fet i les condicions de dur el testimoni, 

ajuda a definir els objectius de la nova etapa, el 2015. En l’etapa anterior s’han perdut 

alguns socis, i s’han incorporat de nous, el qual, a banda de les particularitats 

personals, ha de permetre fer un anàlisi; el Workshop segueix sent un bon referent de 

congregació de professionals de les diferents disciplines; la pàgina web ha assolit una 

bona estructura que permet donar-li més cos; en el camí sempre hi hagut el sostenir 

el testimoni, en moments per poques mans, i en d’altres la germanor ha permès 

assolir els trams més costosos. 

Per tant, aquest 2015 hi ha el repte de seguir al mateix ritme, buscant camins que 

ajudin a incorporar més gent interessada en els objectius, i buscant més mans que 

ajudin a sostenir el testimoni, que passaria per a que aquest fos reconegut com a 

propi també i no només com a simples observadors o animadors en la cursa. 

A seguir caminant plegats, doncs aquest testimoni que portem ens és un indicador 

de camí a nosaltres, però també porta i pot portar molts fruits als més importants: als 

nadons i les seves famílies. 

 

Marcel Cortada 
President 
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2. SECRETARIA D’ACTES 

 

2.1. Assemblea i reunions  

El dia 17 gener 2014 es va realitzar l’Assemblea General, d’on es va escollir la nova 

Junta. Això es va recollir en l’Acta i va servir per a tramitar-ho al Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es va rebre confirmació el 8 juliol de 2014 de 

que la inscripció dels canvis en la composició de la Junta Directiva estava feta. 

Aquesta nova Junta està constituïda per: 

- President: MARCEL CORTADA ESTEVE 

- Vicepresident primer: JOSEP PERAPOCH LOPEZ 

- Vicepresident segon: Mª JOSEFA CANO OCHOA 

- Secretària d’actes: MARIA SERRET SERRET 

- Secretària de temes científics: NÚRIA ESQUÉ BORRÀS 

- Tresorera: GLORIA CODINA FONTCUBERTA 

- Vocals: JORDI PONCES VERGE, JOAN VIDAL VALLS, MERCÈ LEONHART 

GALLEGO, GEMMA GINOVART GALIANA, REMEI TARRAGÓ RIVEROLA, ANNA 

RIVEROLA, CARME LÓPEZ AGUSTINA 

 

La Junta també es va reunir l’11 de juliol de 2014 per fer: Valoració del Workshop, 

treballar la pàgina web, aprovar les sol·licituds de fer-se soci, informació de la situació 

bancària i el calendari de les activitats del curs que ve i continguts de sessions 

clíniques i workshop. 

 

2.2. Informe d’altes i baixes de socis. 

El nombre de socis actuals, és de 33. 

En aquest any hi ha hagut: 

- Baixes: 4 

- Altes: 6 
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3. SECRETARIA DE TEMES CIENTÍFICS  

 

3.1. Memòria de les activitats realitzades  

Benvolguts companys,  

Abans de començar volia agrair-vos a tots la vostra assistència.  

Com cada any m’agradaria fer un breu repàs de les diferents xerrades que hem 

compartit per tal de tancar aquest curs i així donar pas aquest nou que està per venir.  

Com ja sabeu molts nenes que han necessitat incubadora tenen una evolució 

psico-física equilibrada però alguns expressen el mal estar patit en dificultats ja siguin 

tant motrius, emocionals com cognitives. Els processos de desenvolupament dels 

petits que han sofert un inici de la vida tant especial ens recordaran dificultats al llarg 

del creixement mostrant com han estat aquestes experiències corporals traumàtiques.  

Ja Freud el 1923 preocupat per la psique deia “el jo es abans que res un jo 

corporal”; avui les neurociències arriben a conclusions semblants. Damasio en el seu 

llibre “I el cervell va crear l’home” ens descriu que cos i ment estan adherits, que el jo 

es un procés i ens explica que la homeoestasi bàsica i l’homeostasi cultural funcionen 

com conservadores del valor biològic. 

Totes aquestes teories ens confirmen com d’important és la cura d’aquests petits. 

El treball que ens van presentar l’Elisabeth Gil, la Núria Arenas i la Gloria Codina el 

mes de març ens descriu com a la xarxa pública s’ajuda als nens i a les famílies. A 

través de vinyetes clíniques confirmem el pas dels nens per la UCIN. El contacte amb 

la vida i la mort, els avanços científics i tecnològics amb l’estrès del treball diari ens 

van fer pensar en dedicar una jornada complerta al com tenir cura dels cuidadors. El 

workshop va ser molt ric en continguts, en els quals es va fer palès la necessitat del 

treball clínic en equip i els espais de reflexió grupal on es poden compartir 

experiències emocionals, plantejar-se objectius realistes i contenir les actuacions. 

Veiem que la assistència en l’Unitat Neonatal és complexa perquè és pluridisciplinaria i 

amb constant relació amb pares,  nenes i professionals.  

La Dra. Serret ens confirma la necessitat de la cura del vincle, el lligam entre pares 

i fills amb totes les seves dificultats i el paper actiu dels cuidadors en el procés 

vincular.  
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Un altre element interessant va ser la reunió dels novembre en la qual, la Maite 

Capdevila ens va presentar el programa “Ja tenim un fill” i el treball que fan en els 

espais familiars. Tot encaminat a donar suport i orientació perquè els pares puguin 

sentir-se competents.  

Esperem que aquest anys que comença puguem abordar amb el mateix rigor 

científic dels anys anteriors temes del vostre interès i que ens puguin ajudar durant el 

desenvolupament de la nostra tasca.  

 

3.2. Col·laboracions institucionals 

A l’inici de l’any passat es va constituïr el grup de recerca Pedagogia hospitalària 

en neonatologia i pediatria, i té com a finalitat pels propers tres anys incidir en la 

infància en situació de vulnerabilitat, per afavorir un model assistencial d’excel·lència, 

inclusiu, centrat en el desenvolupament de l’infant i la família (CCCF).  

El Pep Perapoch i la Gemma Ginovart participen d’aquest grup. El Pep va proposar 

que Nadocat també hi participés com a col·laborador extern. Donades les 

circumstàncies es cregué oportú que ell actués com a representant de l’Associació. 

 

També la Remei Tarragó, com a Coordinadora de Barcelona de l’Asociación para la 

Salud Mental Infantil desde la Gestación ASMI-WAIMH, ha fet d’enllaç per a que 

ambdues associacions busquem punts de trobada i fem col·laboracions. Està pendent 

que el president d’ASMI, Pascual Palau, vingui a presentar-nos l’associació. 
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4. TRESORERIA: MEMÒRIA ECONÒMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo Inicial 16/01/2014   2.797,95   

    

Ingressos Quota Nº   Socis 1.490,00  
Alta Soci Nou 60,00   1 60,00   

Alta Soci Nou inscripció Workshop 0,00   5 0,00   

Quota 2014 30,00   32 960,00   

Quota 2013 30,00   1 30,00   

Extres (Workshop) estudiants 10,00   12 120,00   

Extres (Workshop) 20,00   16 320,00   

    

Despeses   2.555,38   
Taxa inscripcio Dept. Justicia   20,00   

Pagina web   1.246,30   

Servidor Correu, web i manteniment            217,80    

Creacio nova pag. Web         1.028,50    

Esdeveniments   178,90   

Catering  reunio  xec 27/03  50,00    

Catering  reunio  xec 10/04  50,00    

Catering  reunio  xec 28/04  30,00    

Catering  reunio  xec 16/10  48,90    

Organitzacio Workshop   902,64   

Càtering            175,00    

Regals ponents            299,50    

Altres (papereri, etc)            428,14    

Gestio Bancaria BBVA   92,95   

comissio ingres 30 € 24/01/2014  1,54    

comissio ingres 240 € 29/01/2014  9,39    

comissio ingres 630 € 30/01/2014  30,73    

comissio banc 15/06/2014  23,00    

comissio ingres 30 € 04/09/2014  1,54    

comissio ingres 50 € 04/09/2014  1,54    

comissio ingres 90 € 30/01/2014  4,61    

comissio banc 15/12/2014  20,60    

Gestio Bancaria C. Eng.   53,17   

Interessos comissions i despeses 30/11/2013 20,43    

Interessos comissions i despeses 02/12/2013                0,76    

Interessos comissions i despeses 02/01/2014                0,79    

Comisio manteniment 02/01/2014                 9,00    

Interessos comissions i despeses 03/02/2014                1,16    

Comisio manteniment 01/04/2014                 9,00    

Comisio manteniment 01/07/2014                 9,00    

Comisio tancament 31/07/2014                 3,03    



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material   61,42   

Material inventariable                      -      

Material docent imprès                      -      

Tríptics                      -      

Manteniment pag. Web                      -      

Paper de carta i sobres (impremta)                      -      

Segells  61,42     

Fotocopies                      -      

BALANÇ  

Saldo BBVA  15/12/2014 1.597,31 

Maria ingrés efectiu romanent despeses Catering 55,10 

Gloria ingrés efectiu romanent Workshop 33,58 

Gloria ingrés efectiu de la liquidació de Caixa Enginyers 46,83 

  

SALDO REAL 15/12/2014 1.732,82 

  


