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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412021000016 Per  al  suport,  acompanyament  i 
reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i  neonatal. 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grup municipal PSC - 
Sant  Vicenç en Positiu i  Junts x Sant  Vicenç per al  suport,  acompanyament  i 
reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

Una de cada 4 famílies pateixen avui en dia la pèrdua perinatal, gestacional o 
neonatal.  És  una  realitat  encara  molt  invisibilitzada  socialment  i  que  pateixen 
moltes famílies en silenci. 

Es considera mort  gestacional,  perinatal  i  neonatal  les pèrdues que es donen 
durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs o en gestacions a 
partir  de  les  28  setmanes  (considerades  morts  fetals  tardanes),  durant  el 
naixement o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida. 

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la 
nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que 
pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar 
aquest dolor. 

Quan arriba el moment del part moltes famílies han de patir la falta d’empatia als  
hospitals, ja que la majoria de les vegades les famílies que han patit una pèrdua,  
han de fer front a aquest tràngol al costat de famílies que estan fent la celebració 
del o la nova vinguda sense tenir en compte el patiment i dol de les famílies que 
no han tingut  aquesta  sort.  O inclús  en el  moment  de  la  recuperació  les  fan 
compartir habitacions amb famílies amb nadons es un exemple clar de la manca 
de sensibilitat. 

Són diverses les entitats que treballen per visibilitzar aquest fet i acompanyar les 
famílies.  Aquí,  a  Sant  Vicenç  dels  Horts,  tenim  a  Petits  mapaad  tres  mares 
valentes que s´han aixecat amb tot el dolor a la seva esquena i han decidit canviar 
allò que no es just, que cap família més hagi de passar per aquesta situació amb 
aquest estat d´abandonament. 

Gràcies a aquestes iniciatives hi ha ajuntaments que, compromesos amb el fet, 
treballen  per  dotar  el  municipi  d’un  espai  de  reconeixement  per  les  pèrdues 
perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i 
per facilitar un espai de culte comú per a totes les famílies.
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Per aquestes famílies es important i necessari crear un espai col·lectiu específic 
per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill 
o filla durant l’embaràs o després del part. 

Sant  Vicenç  dels  Horts  és  un  municipi  sensible  i  compromès  i  considerem 
necessari promoure accions com un espai de reconeixement i acompanyament 
per  a  les  famílies  que  han  tingut  pèrdues  d’éssers  estimats  en  aquestes 
condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, alhora que li  
donem la importància que es mereix.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Mostrar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts  a  les 
famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional 
o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. 

SEGON.-  Treballar  per  tenir  un  espai  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  de  suport, 
reparació i memòria per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,  
gestacional o neonatal. 

TERCER.- Donar suport a l’entitat Petits Mapaad o altres associacions destinades 
a acompanyar  en el  dol  perinatal,  gestacional  o neonatal  que puguin sorgir  al  
municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en 
aquestes situacions.

QUART.- Commemorar el dia 15 d’octubre el Dia Mundial de la Mort Gestacional i  
Neonatal i desenvolupar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per 
visibilitzar i donar suport públic a les famílies d’aquests infants.

CINQUÈ: Instar al Govern de la Generalitat i al departament de Salut a oferir en 
els  casos  de  pèrdua  perinatal,  gestacional  o  neonatal  un  acompanyament 
personalitzat durant el dol , empatitzar amb la situació que esta vivint la família i  
sobretot proporcionar un espai individual per aquestes famílies als hospitals en el  
moment del part i post part.

Sant Vicenç dels Horts, 14 de maig de 2021
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