
Maria, mare de Gemma,  27 setmanes, 520gr 
 
Durant un passeig per la platja em vaig marejar i vaig veure com focs artificials. Em 
vaig mirar la pressió i estava pels núvols. Vaig acabar ingressant per preeclàmpsia el dia 
que complia 25 setmanes d’embaràs. 
 
M'havia informat sobre la preeclàmpsia quan em van dir que tenia risc de patir-la en el 
tercer trimestre. I sabia que l'única cura és el part. Quan vaig saber que la meva filla, a 
més d’immadura, només pesava 500gr, vaig pensar que no se'n sortiria, o encara pitjor, 
que podria tirar endavant amb seqüeles. Em va fer molta por, i en aquell moment, vaig 
preferir no seguir amb l'embaràs. Jo estava amb la tensió molt alta, no se'm controlava, i 
hi havia també perill per la meva salut. Ningú em podia garantir que la meva filla se'n 
sortiria i els metges em deien que havíem d'intentar aguantar fins la setmana 28 per 
minimitzar el risc de seqüeles. Veia gairebé inviable aguantar 3 setmanes en aquella 
situació. 
 
M'anaven fent analítiques cada dia i també ecografies per anar controlant que no ens 
passés res, ni a ella ni a mi. Finalment, en una de les ecografies es va veure que ella 
començava a patir dins meu i van haver de fer-me la cesària. Era la setmana 27 + 5, i la 
meva filla va pesar 520gr. 
 
La cesària va ser bastant traumàtica per mi ja que em van haver de sedar i no la vaig 
poder veure... i a més, se'm va complicar amb un hematoma a la paret abdominal i van 
haver de tornar a intervenir, així que vaig trigar dos dies més en conèixer a la meva filla. 
 
Són molts sentiments que costa expressar-los, però sobretot vaig tenir molta por. Por a 
que la meva filla no se'n sortís bé, por a que em pogués passar alguna cosa a mi i no 
pogués disfrutar-la... També vaig sentir molta impotència, ja que no hi havia res que jo 
pogués fer per millorar la situació. I com a mare, et sents culpable. El fet de que la teva filla 
estigui millor a la incubadora que al teu ventre és molt decepcionant. Tot allò tan maco del 
"piel con piel" després del part, començar la lactància a la sala de parts, etc... i totes les 
idees preconcebudes que tens de com t'agradaria que fos el teu part, se'n 
van en orris. Al final acabes amb una cesària gairebé d'urgència, sedada, i no veus a la 
teva filla fins dos dies després, mentre tu ets a la UCI enxufada a un tirallets, perquè al 
menys fas l’esforç de donar-li l'únic que està a les teves mans, que és la teva llet. 
 
 
A nounats ens vam sentir molt ben acollits, les infermeres i pediatres van ser sempre molt 
amables i ens van ajudar molt a aprendre a ser pares prematurs. Encara ens faltaven 3 
mesos per anar-nos fent a la idea de que anàvem a ser pares! 
 
La veritat és que del meu company no n'he parlat però ell va tenir un paper molt important 
tant per mi com per la nostra filla. Em va recolzar moltíssim i els primers dies quan jo 
encara no podia sortir de la UCI va ser ell qui va fer el mètode cangur. 



 
Recordo perfectament el dia que la vaig conèixer. Una infermera de la UCI em va venir a 
buscar amb una cadira de rodes i em va portar a nounats. Era el torn de nit, estava tot fosc 
i tranquil.. el moment en què em van posar a la meva filla al pit va ser molt emocionant. 
 
Quan em van donar l'alta a mi va ser bastant dur perquè tornàvem a casa amb les mans 
buides i la nostra filla estava allà, a la incubadora.. Anàvem tots els dies pel matí i 
tornàvem a la tarda, i els caps de setmana ens quedàvem també per les nits. Però sempre 
tenia la sensació de que no passava prou temps amb ella, i això em feia sentir malament. 
 
Es viuen històries molt maques i d'altres molt dures. Si una cosa té Nounats és que a més 
de compartir la sala, comparteixes també els sentiments. Arribes a empatitzar moltíssim i 
la veritat és que vam viure moments que cap pare hauria de viure mai. 
 
I també hi ha la part positiva. Hem conegut molts pares amb els qui tenim molt bona 
relació, de fet encara estem en contacte i ja tenim data per una trobada entre tots. 
Aquesta és la millor part, poder veure créixer a tots els nostres fills. 
 
Per sort, la meva filla no va fer cap complicació durant el seu ingrés, gairebé un miracle. Va 
anar tot molt bé, i ens van poder donar l'alta quan ella tenia 38 setmanes, amb un pes de 
1760gr. Va estar ingressada 2 mesos i mig. 
 
La veritat és que ens hem sentit molt recolzats amb tots els professionals de la Dexeus, des 
dels ginecòlegs i equip de la uci fins a l'equip de nounats. 
 
 
No cal dir-ho, estem més que agraïts. Ha estat gairebé un miracle. 
 


