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PRESENTACIÓ 

 

Aquest 2016 ha estat un any especial: Nadocat ha complert 10 anys. 

El dia a dia assistencial de cada soci fundador era una gestació d’idees i 

inquietuds, que se’ls hi donà forma gràcies al pont realitzat per la Carme Morral i en 

Jordi Ponces amb uns italians que formaven el “Grup Romà per l’assistència integral al 

nadó i a la família en la unitat de cures neonatals”, el GRANI. La trobada amb aquest 

grup d’italians al mes de maig de 2006 a l’Alguer (terra italo-catalana), va oxitocinar la 

llarga gestació, i al mes de juny d’aquest mateix any ja es realitzava l’Acte fundacional 

de l’Associació Nadocat: Iniciativa catalana per l’assistència integral del nadó i la 

família. 

Han estat 10 anys on periòdicament els socis de Nadocat ens hem anat reunint per 

compartir idees i experiències professionals i vivencials, des dels diferents àmbits 

professionals que composen aquest mosaic de savieses. A la vegada, un cop l’any 

intentem transcendir més enllà del confortable entorn de les sessions clíniques 

realitzant la jornada del Workshop. 

Han estat 10 any que ens han permès madurar com associació i constatar que les 

idees gestacionals, de mica en mica, van germinant als hospitals. 

Felicitar i agrair a tots els socis que durant aquests 10 anys han ajudat a tirar 

endavant les idees i tasques que intenta difondre NADOCAT. 

 

Marcel Cortada 
President 
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1. SECRETARIA D’ACTES 

 

1.1. Junta Directiva 

La present 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 Leonhardt Gallego, 

Gemma Ginovart Galiana, Remei Tarragó Riverola, Anna Riverola i Carme 

López Agustina 

 

 

1.2. Reunions  

El 19 de febrer va tenir lloc la primera reunió de treball per preparar el 

Wokshop, que tal com s’havia decidit a la reunió del 15 d’octubre duria el títol de 

“Derivacions UCIN-CDIAP’s”.  

Al mes d’abril la junta va decidir  aplaçar el Workshop per després de l'estiu per 

temes d'agenda i disponibilitat i per considerar que era un tema prou complex i 

amb prou transcendència com per tenir molt clar el procés i els agents que hi 

volíem implicar. 

 El 17 de juny es va fer una altra reunió on es va decidir que el Workshops 

tindria lloc el dia 18 de novembre i que duria el nom de “L’alta del prematur: un salt 

al buit o construint ponts”. El mateix dia es va fer un sopar per a celebrar el 10è 

aniversari de Nadocat. 

El 16 de setembre i el 21 d’octubre es van fer les darreres reunions i finalment 

es va consensuar el contingut i el nom del Workshop: “El nadó de risc: criteris de 

derivació”, que es realitzà el 18 de novembre, on també també es va tornar a fer 

un sopar pels 10 anys de l’associació, on hi van assistir alguns ponents del 

Workshop, els quals van valorar molt positivament tant la feina que desenvolupa 

Nadocat, com l’actitud i competències de les persones que hi participen. 
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1.3. INFORME D’ALTES I BAIXES 

S’ha produït una baixa i cal incorporar 3 sòcies noves que ja estan aprovades per 

la comissió. Així doncs hi haurà un total de 37 socis. 

 

1.4.   ACTIVITATS REALITZADES  

Aquest any només s’ha realitzat una sessió clínica i el workshop: 

       - Sessió   clínica  18  de  març: “Projecte  Germans” , Servei  de  Neonatologia  

           Hospital  Universitari  Materno  Infantil  Vall  d'Hebron, a càrrec  de l’Estrella  

           Gargallo i la Mª Emilia Dip. 

      -  Worshop 18 de novembre amb el títol: “El nadó de risc: criteris de derivació”.  

         Hi  van  participar:  Elena  Carreras,  Alfredo  García-Alix,  Merche  Becerra,  

         Marta Gavaldà  i  Gemma  Ginovart ,  Remei  Tarragó i  Joan  Vidal  com  a  

         moderadors. 

 
 
2. TRESORERIA: MEMÒRIA ECONÒMICA 

 

Any 2016 

Saldo actual                900,80   

Saldo Inicial 16/01/2015  1.016,54   

 

Ingressos Nº   Socis Quota      1.468,56   

Alta Soci Nou 0 - - 

Quota 2015 33     30,00                   990,00   

Extres (Workshop) estudiants 3     10,00                     30,00   

Extres (Workshop) 15     20,00                   300,00   

Extres (Workshop) efectiu 5     20,00   100  

Efectiu cash (21,29 Gloria i 42,5 Maria)                       48,56   

 

Despeses        1.584,30   

Pagina web   744,15   

Actualització webbApp nadocat.org -   

Servidor Correu, web i manteniment -   

Actualització trasllat servidor gestió  domini           744,15     

Sistema seguretat SUCURI             

Esdeveniments   8,20 

Catering  reunions            8,20     

Organització Workshop   695,99 

Càtering           319,00     

Trasllat ponent             83,10    

Allotjament ponent           125,21    

Àpats ponents             68,30     
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Regals ponents             59,00     

Carpetes (Paqui Montilla no ha cobrat taló Carpetes) -   

Altres (papereria, etc)             41,38    

Gestió Bancària BBVA                  135,96 

Liquidació remesa domiciliacions bancàries             51,00    

Liquidació interessos comissions talonari             49,51    

Devolució rebut             30,00    

Liquidació devolució rebut               5,45    

Material  - 

Material inventariable -  

Material docent imprès -  

 

Saldo BBVA  23/12/2016 898,92  

 


