
La nostra associació està oberta a 
professionals del sector prenatal i 
neonatal, a families i a qualsevol persona 
interessada en les cures pal·liatives. 

Posem en contacte families, associacions i 
professionals per treballar de forma 
conjunta en els processos pal·liatius.

Promovem la formació a professionals, 
difonent els cursos ja existents. 

Fomentem l’atenció a families, facilitant-
los l’accés als recursos disponibles. 

Abans, durant i després del diagnòstic, 
volem facilitar les ajudes a les families i 
oferir-los informació i acompanyament 
en la presa de decisions.

Assesorem i acompanyem en 
els processos pal·liatius de què 
disposen les famílies de nadons 
ingressats en unitats neonatals 

(UCIN) a Catalunya. 

www.cupane.org

CONTACTE:

WEB: www.cupane.org

FB: www.facebook.com/pg/cupaneassociaciocatalana

INSTAGRAM: @associaciocupane

TWITTER: @cupane_org

EMAIL: info@cupane.org 

COM COL·LABORAR:

Fes-te Soci: info@cupane.org

Difon aquest tríptic entre qui creguis que pot estar 
interessat

Demana’ns una xerrada al teu centre de treball / 
entitat
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OBJECTIUS:

• Facilitar informació, suport i assessorament, i 
acompanyament a les families abans, durant i 
després del diagnòstic, durant i després de la seva 
estada al hospital. 

• Assessorar families i acompanyar en la presa de 
decisions relatives al procés pal·liatiu.

• Acompanyament en el dol a families que han 
viscut una mort gestacional o una interrupció. 

• Col·laborar amb altres associacions i entitats 
relatives al dol per l’actualització de protocols i 
pautes sobre l’atenció a families que viuen un 
procés pal·liatiu. 

• Facilitar assessorament legal a families i 
professionals sobre els tràmits, els seus drets 
(baixa laboral, prestacions, ajudes) 

• Difusió de testimonis de pares i mares en dol 
sobre les seves vivències, per normalitzar i 
difondre el dol gestacional i neonatal. 

• Facilitar el treball multidisciplinar entre 
professionals sanitaris de tots els perfils, per 
ajudar la familia i el propi equip a encarar i 
transitar el procés pal·liatiu i el seu desenllaç.

• Posar en contacte a entitats, professionals i 
families.

• Promoure recursos i referències disponibles 
sobre pal·liatius i dol (llibres, documentals, 
revistes, pel·lícules) 

• Facilitar informació a professionals sobre 
formacions especialitzades.

QUI SOM:
Anna Ropero: Infermera a la UCIN de Sant Joan 
de Déu des del 2009, i a la clínica CIMA desde 
2016 tenint cura del petits que ens demostren 
que mai ens hem de rendir. 

Carlota Collazos: Infermera i fotògrafa 
aficionada. Tenint cura de petits grans herois a la 
UCIN de Sant Joan de Déu des de 2005. 

Clàudia Alonso: Mare i Infermera Especialista en 
Pediatria. Treballo a la UCIN de Sant Joan de 
Déu des del 2008.

Elena Blanco: Alegre i activa, infermera a la 
UCIN de Sant Joan de Déu desde 2006. 
Aprenent dels petits nadons per què la seva vida 
ens faci seguir creixent i millorant en la nostre 
feina.

Marta Periago: Infermera a la UCINde Sant Joan 
de Déu des del 2012, tenint cura dels petitons i 
les seves families. Cada dia compta, i cada canvi 
és una fita.

Mireya Escudero: Mare i Infermera a la UCIN de 
Sant Joan de Déu des del 2006. Els petits valents 
i les seves famílies em fan créixer com a 
persona dia a dia. 

Norma Grau: Psicòloga i Fotògrafa Dedicada al 
Projecte Stillbirth des de 2010, treballant per a 
que les families tinguin el millor comiat possible 
dels seus nadons.


