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En Josep Bracons i Oliach, actuáht en nom ¡ representado del Gmp Municipal
d'ERC-AM a 1'Ajuntament de Sant Joan Despí, presenta la següent modo, per
tal que sigui votada i debatuda en el proper Pie Municipal

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'UN ESPAI DEDICAT A LA MORT
GESTACIONAL I PERINATAL AL CEMENTIRI DE SANT JOAN DESPÍ.

La mort d'un fill o filla durant 1'embarás, el part o poc després de néixer es una
realitat present en for^a famílies. Segons les ultimes dades del departament de
Salut 254 nadons van néixer morts 1'any 2017 a Catalunya i un centenar no van
arribar al mes de vida. Es el que es coneix com a mort perinatal o neonatal en
fundó de si la mort es a partir de la setmana 22 de 1'embarás o en el primer
mes de vida. Tot i així, les dades no comptabilitzen les pérdues que es poden
produir en les primeros setmanes de gestado.
Un fet devastador per a una familia, sens dubte una de les pitjors experiéncies
que 1¡ podría passar a una mare o pare. Es comú, que no rebin el suport que
necessiten en el sistema sanitari o en 1'entom social.
Avui en dia el dol IIigat a la mort d'un infant segueix sent un tema tabú en la
nostra societat, un tabú que invisibilitza aquestos famílies i el seu dolor, aTilantles ¡ menystenint les seves pérdues.
En els últims anys s'han estés per Catalunya espais de record, el primer va ser
a Calaf ¡ de mica en mica altres localitats com Cervera, Tárrega, Artes, Vic,
Sant Cugat i altres municipis están en procés ct' oferir-ne.
Per aquest motiu creiem que oferint al cementiri municipal un espai dedicat a
tots els nadons que van morir al ventre de les seves mares o al poc de néixer,
tindrien el reconeíxement que es mereixen i ajudarien ais famiiiars a poder teñir
un racó especial de record.

Aquest espai tindria les dues funcions de les quals hem parlat: un espai
simbólic on les famílies puguin anar a recordar els seus infants i alhora un
espai que doni visibilitat a la realitat de la mort gestacional i perinatal.
Per tots aquests motius, el grup Municipal d'ERC-AM proposa al Pie i'adopció
deis següents acords:
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ACORDS.
1r. Facilitar, en la major brevetat possible, un espai amb elements naturals
(arbres, vegeíació, pedres) on es creT un element memorial placa o monólit
que incorpori la possibilitat que cada familia pugui afegir- hi una estrella o altra
símbol amb el seu nom.

2n. Si cal, assignar-hi pressupost per la doíació i manteniment d'aquest espai
í/o les xerrades referenciades al punt 4.
3r. Dffondre a les famílies de la nostra ciutat aquest servei a través del servei
d'obstetrícia deis CAP de la ciutat així com ais coordinadors de 1'área
maternoinfantil deis centres hospitalaris: Hospital Sant Joan de Deu
d'Esplugues de Llobregaí, Hospital matemoinfantil Valí d'Hebrón, Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona Maternitat, Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Hospital Dexeus Barcelona, Centre Medie Teknon i altres de la ciutat de
Barcelona..

41 Agendar el día 15 Octubre día internacional de la mort gestacional i perinatal
en les xarxes socials i promoure xerrades ¡ exposicions sobre la mort ¡ ei dof
gestacional i neonatal i perinatai a través de la regidoria de sanitat.
5é. Crear a les bíbiioteques municipais un fons de llibres sobre avortaments,
dol i mort perinata! així com de fíimografia específica.
6é. Trameíre copia d'aquests acords a les associacions

ANHEL VALLES , PETITS AMB LLUM, COR A COR, ESPAI PSIKOS,

MATERNIDAD ARCOIRIS, RED EL HUECO DE MI VIENTRE, UMAMAN1TA,
ESPAI DE PARADLA, RENACER BARCELONA, GESTDOL, LITTLE STARS
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Generalitat de Cataiunya.

EL PLE DECIDIRÁ

