iniciativa catalana per l’assistència
integral del nadó i la família
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PRESENTACIÓ
El proper mes de juny l’Associació Nadocat farà 10 anys que va néixer. Aquests
anys han estat un temps on l’assistència als neonats amb risc per al seu
desenvolupament ha anat progressant i millorant a molts nivells. En aquest procés,
Nadocat ha intentat acompanyar, donar contingut i enteniment aquells canvis
vinculats amb l’entorn que acull, atén i cuida aquest tendre infant: els pares, la família
i l’equip assistencial.
Que les unitats de neonats hagin fet aquest procés, d’una intervenció més global,
ha suposat que es treballés més conscientment dels beneficis d’aquesta intervenció,
però a la vegada amb més esforç personal pel que això suposa exercir; i això cal
tenir-ho present i desenvolupar més estris per a preservar o sanejar aquestes
meravelloses tasques.
També, aquest camí d’una visió més amplia i transversal ha permès que els equips
que posteriorment s’ocuparan de l’atenció d’aquests infants i les seves famílies s’hagin
sentit en un espai d’intersecció i no pas com una acció posterior. En aquest aspecte,
Nadocat, al llarg d’aquests anys, penso que ha anat treballant, mostrant, destacant i
enfortint aquest espai d’intersecció entre els diferents serveis o equips que atendran
aquests infants i les seves famílies. D’aquí el molt interès que desperta Nadocat en
aquests equips, en tant que l’Associació i els seus socis representen aquesta
intersecció.
Així doncs, aquests anys ja proporcionen una maduresa que permet que els seus
membres que en formen part puguin ser uns bons transmissors d’aquestes àrees de
les que Nadocat se n’ocupa i preocupa.

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.

Assemblea i reunions

El dia 16 de gener de 2015, a l’Assemblea General, es va fer una revisió i
reflexió de la trajectòria de l’Associació des del relleu de la Junta Directiva en relació
als objectius definits en els estatuts, animant a una major cohesió i participació per
part de tots i així omplir de contingut l’aportació de l’Associació pel que fa al tenir cura
dels nadons i les seves famílies.
Durant aquest any, la Junta Directiva ha atès diferents aspectes via mail, i
presencialment es va reunir el 16 d’octubre de 2015 per aprovar les noves sol·licituds
per a ser soci, definir les properes sessions clíniques i l’organització del Workshop.
1.3.

Informe d’altes i baixes de socis.

El nombre de socis actual és de 35, havent 2 socis més respecte a l’any
passat.
S’ha de sumar la sol·licitud d’alta que ha fet l’Alícia Gómez i que està pendent
d’aprovar i la de la Marta Valentin que properament ens farà arribar la seva
sol·licitud.
No s’ha produït cap baixa.
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2. SECRETARIA DE TEMES CIENTÍFICS
2.1.

Memòria de les activitats realitzades

Les activitats científiques -sessions clíniques i workshop- s’han realitzat
trimestralment, quedant el calendari de la següent manera:
- Sessió clínica del 20 de març – “Problemes ètics en l'atenció del nadó de
risc”, a càrrec de Sabel Gabaldón (Psiquiatra i membre del Comitè d'ètica
del Hospital de Sant Joan de Déu).
-

7è Workshop del 19 de juny – “Seguiment del nadó de risc”, que varen
participar Joan Vidal, Marina Mestres, Lourdes Busquets, Carme Masip, Rosa
Coca, Roser Pinyol, Maite Mañosa i Marta Bello.

- Sessió clínica del 18 de setembre – “La paternitat incipient”, a càrrec de
Leandro Carmona i Joel Audí (Psicòlegs de l’Espai de Criança).
- Sessió clínica del 20 de Novembre – “Estimulació auditiva perinatal i el
Mètode Tomatis”, a càrreg de Carles Alós (Psicòleg del Centre Neival).
2.2.

Col·laboracions institucionals

- Grup de recerca Pedagogia hospitalària en neonatologia i pediatria
- Recolzament per la Creu de St. Jordi a la Dra. E. Torras
2.3.

Treballs científics i publicacions dels socis

- El març de 2015 va sortir publicat el llibre “Morir cuando la vida empieza:

Conocer y despedir al hijo al mismo tiempo” (Editorial Circulo Rojo), essent
autores la Sílvia López García i la Maria Teresa Pi-Sunyer Peyrí.
- El maig de 2015 va sortir publicat el llibre “Un cambio de mirada. Bebé

prematuro, familia y profesionales” (Editorial Circulo Rojo), coordinat per
Mercè Leonhardt, i les autores en són Maria Teresa Pi-Sunyer, Estrella
Gargallo, Cristina Bel, Lucía Sánchez, Belén Rodríguez i Mercè Leonhardt; el
pròleg és obra del Dr. Josep Perapoch.
- El divendres 11 de desembre de 2015, la Gemma Ginovart Galiana va
defensar la seva Tesi Doctoral titulada “Evolución durante el ingreso de

recién nacidos de muy bajo peso alimentados al inicio exclusivamente con
leche humana”; dirigida per la Dra. Isabel Badell Serra i pel Dr. Sergi Verd
Vallespir.
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3. TRESORERIA: MEMÒRIA ECONÒMICA

Saldo actual

Any 2015

1.016,54

Saldo Inicial 16/01/2015

Ingressos

1.732,82
Nº Socis

Alta Soci Nou
Quota 2015
Extres (Workshop) estudiants
Extres (Workshop)
Extres (Workshop) efectiu
Efectiu cash (21,29 Gloria i 42,5 Maria)

Quota

0
32

30,00

960,00

9

10,00

30
2

20,00
20,00

90,00
600,00
40,00
63,79

Despeses
Pagina web
Actualització webbApp nadocat.org
Servidor Correu, web i manteniment
Actualització trasllat servidor gestió domini
sistema seguretat SUCURI
Esdeveniments
Catering reunions
Organització Workshop
Càtering
Regals ponents
Carpetes (Paqui Montilla no ha cobrat taló Carpetes)
Altres (papereria, etc)
Gestió Bancària BBVA
Liquidació interessos comissions talonari
Liquidació remesa domiciliacions bancàries
Material
Material inventariable
Material docent imprés
Tríptics
Paper de carta i sobres (imprenta)
Segells
Fotocòpies
BALANÇ
Saldo BBVA 24/12/2015
Taló pendent de cobrar

SALDO REAL 24/12/2015
4

1.753,79

2.470,07
1.958,27
544,50
208,12
925,65
280,00
140,12
140,12
249,88
116,00
64,00
35,57
34,31
108,80
60,60
48,20
13,00
13,00

1.052,11
-35,57

1.016,54

