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InscripcionsInscripcions
1. Faciliteu-nos les dades següents:

a) per e-mail: secretaria@donallum.org
b) per telèfon: 699 176 533 

Nom i cognoms:
Adreça:
CP i població:
Telèfon:
Correu electrònic:
Professió:
Organització:

Quota d’inscripció (s'hi inclou el dinar):
- Ordinària*: 35 €
- Associats/ades de DONA LLUM: 20 €

* La quota anual d’associació a DONA LLUM 
per l’any 2009 és de 15 €. 

2. Feu l’ingrés de la quota d’inscripció al 
compte bancari: 

2013-1607-70-0200103666 
(Caixa de Catalunya) 

Indiqueu clarament el vostre nom i cognoms i 
l’assumpte “Jornada cesària”. 
La inscripció no serà efectiva fins que es faci el 
pagament de la quota d’inscripció. Conserveu 
còpia acreditativa del pagament o transferència. 
Places limitades segons capacitat de la 
sala, per rigorós ordre d’inscripció.

De conformitat amb la LOPD, us informem que les vostres 
dades s'enregistraran en un fitxer amb dades de caràcter 
personal, amb la finalitat de tenir-vos informats de les 
nostres activitats. El responsable del fitxer és l’associació
DONA LLUM. Si hi voleu accedir, oposar-vos, rectificar o 
cancel·lar qualsevol dada, us podeu adreçar per escrit a 
l’entitat (correu postal o electrònic). 

Organitza:

www.donallum.org

Amb el suport de:

El Departament d'Acció Social i 
Ciutadania no ha de compartir 
necessàriament les opinions

expressades.

Amb la col·laboració de:

Data:    Dissabte, 16 de maig de 2009

Horari:  De 10.30 a 19 h

Lloc:     Centre Cívic PatiLlimona
C. Regomir, 3
Barcelona (Ciutat Vella)

Metro:  L4 Jaume I - L3 Liceu

Bus:     14, 17, 19, 36, 40, 45, 120



ProgramaPrograma
10.30 h Benvinguda i presentació

11.00 h Cesàries: com i quan. 
Dra. Arianna Bonato. Ginecòloga-obstetra.

12.00 h  Pausa

12.30 h Néixer per cesària: efectes en el 
bebè
Dr. Adolfo Gómez Papi. Neonatòleg.

13.30 h Del foro Apoyocesáreas a l’associació
El Parto es Nuestro. El moviment de les
dones pel part respectat
Sra. Marta Parra. Presidenta
de El Parto es Nuestro. 

14.00 h BUFET

15.30 h La cesària: un tall a l’ànima
Sra. Gabriella Bianco. Psicòloga. 

16.30 h La lactància després d’una cesària
Sra. Rosa Sorribas. Consultora de 
lactància certificada IBCLC.

17.00 h Pausa

17.15 Viure i acompanyar un part vaginal 
després de cesària
Sra. Inma Marcos. Llevadora.

18.00 h L’experiència de les mares
Sra. Mireia Muñoz. Sra. Albania
Castellblanque. Sra. Noemí Pérez

18.30 h Col·loqui

19.00 h Comiat

Per què es fan tantes cesàries? Són totes 
necessàries? En quins casos estan justificades i 
en quins casos es podrien evitar? 

La Setmana Mundial del Part Respectat ens 
dóna l’oportunitat de reflexionar al voltant de:

- les pràctiques d'atenció al part que poden 
augmentar les possibilitats que acabi en 
cesària, i el concepte de cesària innecessària;

- les possibilitats de fer més humanes les 
cesàries i el concepte de cesària respectada, 
considerant que el naixement és un dels 
moments més importants de la vida de les 
persones;

- les repercussions de les cesàries en la salut 
física, emocional i psicològica de les mares, els 
nadons, i les fam ílies.

Enguany, la Setmana Mundial del Part Respectat, 
de l'11 al 17 de maig, té com a tema principal la 
cesària i, més concretament, l’augment inquietant 
de la taxa de cesàries arreu del món.

Els Indicadors de Salut Maternoinfantil a 
Catalunya, que publica periòdicament el 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, mostren aquesta tendència, ja que  
durant el període 1993-2007, els parts per cesària 
han passat del 22,8 % al 28 %. 

Aquest augment és encara més alarmant als 
centres privats, on l’any 2007 un 40 % dels 
naixements van ser per cesària. És evident que 
aquestes dades superen de manera molt 
preocupant el 10-12 % de cesàries que l’OMS
considera justificable. 
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