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PRESENTACIÓ

El trajecte d’una associació suposa el caminar d’una agermanor vers un horitzó on
hi ha un possible destí. Aquest és el repte que mai serà consumat, i heus aquí el
constant estímul d’avançar, doncs és el camí en sí el que permet conèixer nous
indrets, incorporant noves persones inquietes o acomiadant-ne d’altres, o donar a
conèixer el destí. Cada aturada suposa una trobada i nous aprenentatges, noves
experiències, ajut als altres..., i on cal reprendre forces per a seguir fent el camí. Cap
a on? Vers a l’horitzó, marcat per un estel, un relleu, una il.lusió.
En el trajecte del 2018 hem renovat part del motor de Nadocat, incorporant a la
Junta nous membres i acomiadant-nos d’altres. Com n’és d’important la sàvia nova
per alimentar i donar forces a créixer i seguir endavant, com la dels que ja no
capitanejen el projecte però sí que segueixen al costat, donant l’experiència i saviesa
del camí fet; i així, tots plegats, seguir alimentant amb il.lusió l’esforç de fer camí vers
l’horitzó que mai serà abastat però tant necessari per avançar.
Marcel Cortada
President
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1. SECRETARIA D’ACTES
1.1. Junta Directiva
La present Junta està constituïda per:
● President: Marcel Cortada i Esteve
● Vicepresident primer: Gemma Ginovart i Galiana
● Vicepresident segon: Mª Josefa Cano Ochoa
● Secretària d’actes: Maria Serret i Serret
● Secretària de temes científics: Mireia Serra i Vila
● Tresorera: Gloria Codina i Fontcuberta
● Vocals: Maria Dolores Gonzalez Moya, Mercè Leonhardt Gallego, Montserrat
Monterde Martínez, Francisca Montilla Pérez, Remei Tarragó Riverola, Joan
Vidal Valls.
1.2. Reunions
A nivell d’organització interna, s’ha realitzat:
● 18/1/2018 - Assemblea General Ordinària
● 16/3/2018 - Assemblea General Extraordinària
● 13/7/2018 - Assemblea General Extraordinària
S’ha creat unes carpetes al Google Drive per a la Junta amb informació de:
● Memòria d’anys anteriors
● Comptabilitat Nadocat
● Actes Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries
1.3. Informe d’altes i baixes
No s’ha produït cap baixa i cal incorporar 4 sòcies noves que ja estan aprovades
per la comissió. Així doncs hi haurà un total de 43 socis.
2. SECRETARIA CIENTÍFICA
2.1. Activitats realitzades
El Workshop d’aquest any es realitzà el 15/6/2018, amb la temàtica: "Patiment i
parentalitat: diferents moments, diferents professionals".
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Les sessions clíniques realitzades han estat:
● 16/2/2018: Les cançons de bressol com un element de vincle. Revisió
bibliogràfica i pràctica (Mireia Serra)
● 20/4/2018: Aspectes antropològics de la maternitat i la criança de la población
marroquina (Irina Casado)
● 19/10/2018: Programa Mindfulness i embaràs: una eina per a la prevenció de
la salut maternofetal (Lola González)
● 14/12/2018: “ADBB: Detecció precoç del retraïment en els infants” (Remei
Tarragó)
Nadocat ha seguit coordinant el grup de treball: "La derivació del prematur: de
Nounats al CDIAP" amb l’objectiu de generar una proposta de Protocol de derivació de
nounats als CDIAP’s i presentar-la a la conselleria. Està compost per membres de:
-

Associació Catalana d’Atenció precoç (ACAP)

-

Associació Nadocat

-

Grup d’Estudis Neonatals (GEN)

-

Societat Catalana de pediatria (SCP)

-

Unió catalana de Centres de desenvolupament Infantil i Atenció precoç (UCCAP)

-

Xarxa de desenvolupament i Atenció Precoç de BCN- Institut Municipal de
persones amb Discapacitat

S’ha creat un grup de Whatsaap per anar organitzant les activitats. De moment, hi
estan: Montse, Lola, Mireia i Glòria.
S’ha atès i difós diverses activitats que ens han arribat a través de socis.
2.2. Programa d’activitats a desenvolupar
● Anna de Mestres proposa a Teresa Vilardaga. Va anar a una xerrada seva
sobre “Prematuritat i llenguatge” al col.legi de Logopedes.
● Projecte “Stillbirth”, sobre dol perinatal i pèrdua gestacional a Espanya. Norma
Grau (fotògrafa de Barcelona) és la iniciadora.
● Proposta

de

convidar

a

Sanne

Storm,

musicoterapeuta.

Treballa

a

Landssjúkrahúsið - National Hospital of the Faroe Islands.
●

Proposta de convidar a Cristina Silvente, sòcia fundadora de “Dona a llum”. Fa
clases de psicología perinatal a URV. Doctorat. Co-autora de “Voces
olvidadas”, “Viajar con niños” i “Claves para mantener el equiibrio emocional”.
Pot fer: efecte psicològic del naixement prematur; reaccions normals davant
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una situació no normal; apego en situacions complicades; estrés dels
professionals; dol perinatal.
● Homenatge al Jordi Ponces i la Carme Morral: es realitzarà el 6 d’abril. S’ha
contactat amb el grup italians GRANI per a que participin. Pendent concretar
les ponències.
● Pel Workshop: Depressió post-part. El rol dona-home, no des de la
competencia. Problema de vinculació, no poder triangular. Proposar recursos.

3. TRESORERIA: MEMÒRIA ECONÒMICA

Saldo actual 31/12/2018

Any 2018

1.523,13

1.290,47

Saldo Inicial 1/01/2018

Ingressos

Alta Soci Nou
Quota 2018
Extres (Workshop) estudiants
Extres (Workshop)

Nº Socis
0
37
4
27

Quota
30,00
10,00
20,00

Despeses

Pagina web
Actualització webbApp nadocat.org
Servidor Correu, web i manteniment
Actualització trasllat servidor gestió domini
Sistema seguretat SUCURI
Esdeveniments
Catering reunions
Parquing ponent
Organització Workshop
Càtering
Àpats ponents
Regals ponents
Papereria ( carpetes, boligrafs…)
Impressió etiquetes/fotocòpies
Gestió Bancària BBVA
Liquidació remesa domiciliacions bancàries
Liquidació interessos comissions talonari
Devolució rebut
Liquidació devolució rebut
Gestions Administració
Inscripció Estatuts
Inscripció renovació junta
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1.690,00
-

1.110,00
40,00
540,00

1.457,34
744,15

744,15
21,33
11,58
9,75
486,98
319,00
20,60
45,00
48,60
53,78
150,23
60,98
53,80
30,00
5,45
54,65
32,80
21,85

