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Moció 7.8.
CP 17-12-2021

Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal i la creació d’un espai al cementiri de Tarragona

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La mort perinatal, gestacional o neonatal són tipus de mortalitats infantils que
pateixen moltes famílies d'arreu en silenci. Segons les últimes dades de l'INE, la taxa
de mortalitat perinatal a l'Estat va ser de 4,05 per cada mil naixements l'any 2020 i
la majoria d'aquestes morts es van produir en l'última fase fetal (a partir de la
setmana 28 de l'embaràs) amb 2,81 morts per cada mil. Les morts perinatals,
aquelles que es produeixen entre la setmana 28 de l'embaràs i poques setmanes
després del naixement, són una situació invisibilitzada i que pateix els tabús de la
societat. En molts casos, moltes mares i pares sofreixen la falta d'empatia i la
incomprensió, cosa que dificulta el procés molt particular.
Es considera pèrdua perinatal, gestacional o neonatal les morts que es donen durant
l'embaràs o en el moment del naixement. D'aquesta manera, les defuncions durant
la gestació, ja sigui en les primeres setmanes de l'embaràs o en gestacions a partir
de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les
morts del nounat fins als 28 dies de vida.
La mort d'una gestant o infant nounat segueix sent un tema tabú a la nostra societat,
silenciat i minimitzat, fet que provoca que les persones i famílies que
pateixen aquestes defuncions no trobin l'acompanyament necessari a l'hora que les
famílies que pateixen una pèrdua d'aquestes característiques es trobin sovint soles
a l'hora d'encarar aquest dolor.
Gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d'entitats, que
aquest dol perinatal, o "dol no reconegut, a poc a poc disposa de més visibilitat,
reconeixement social i també mèdic davant la pèrdua d'un fill o filla. Avui hi ha
moltes persones professionals preparades que acompanyen les famílies en tot
moment i existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix provés.
El Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també
són diverses les entitats que treballen des d'arreu del territori per visibilitzar aquest
tipus de dol i acompanyar les famílies.
Nombrosos ajuntaments del nostre territori han dotat espais de reconeixement per
les morts perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement
social i facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un
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espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l'acompanyament de les famílies que
pateixen la pèrdua d'un infant o d'uns infants durant l'embaràs o després del
part. Alguns ajuntaments, també duen a terme activitats conjuntes de memòria un
cop l'any i possibiliten que les famílies que ho desitgin, pugui realitzar un
enterrament individual.
En aquest sentit, el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 preveu oferir una atenció
social i sanitària més integral i té, entre altres, el repte de donar resposta a la
necessitat d'atenció de mares i pares que han viscut la mort d'un fill o filla.
Fins al moment, a Tarragona les famílies només han pogut realitzar el dol clandestí.
Des del passat mes d'octubre de 2020, fruit de l'acord de col·laboració de la
Fundació Mémora amb l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona els pares, les
mares i les famílies que participen en el projecte Espai de Paraula han fet entrega a
professionals del Servei de Pediatria del centre hospitalari de les anomenades
"capses de la memòria". Aquests petits baüls de records han estat realitzats, pensats
i decorats per les famílies que, prèviament, han afrontat la pèrdua d'un fill o d'una
filla durant l'embaràs o les primeres setmanes de vida del nadó. Ara, són ells
mateixos qui, a través de la creació i entrega d'aquestes caixes, volen aportar el seu
gra de sorra en aquells moments difícils, tant pels pares com pels professionals, per
fer més fàcil la feina de crear records i perquè les famílies puguin sortir amb una
eina significativa de l'hospital.
A tal efecte, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona els següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Tarragona que es posa al costat
de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat per mort perinatal,
gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.
SEGON.- Fer efectiu aquest reconeixement sol·licitant a l’Empresa Mixta de Serveis
Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, SA), que estudiï i doni resposta
dins d’aquest mandat, la determinació d’un espai físic al municipi de suport i confort
per aquelles persones i les famíles que han sofert una mort perinatal, gestacional o
neonatal, preferiblement al cementiri municipal.
TERCER.- Donar a conèixer des de l'Ajuntament de Tarragona l'existència de l'espai
i fer-ne difusió.
QUART.- Donar suport s les associacions, com les famílies de l"Espai Paraula",
destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin
sorgir, així com a altres persones que es trobin en aquestes situacions.
CINQUÈ.- Realitzar un acte anual en record d'aquests infants, el 15 d'octubre, Dia
Municipal de la mort gestacional i neonatal.
SISÈ.- Traslladar aquests acords al futur Consell Municipal de Salut de Tarragona, a
EMSERFUMT, SA, a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, a l'Hospital Joan XXIII i
al Departament de Salut de la Generalitat.
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Tarragona, 10 de novembre de 2021

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tarragona
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives
que responguin a les necessitats a tots els nivells.
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