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1. Pregunta d'investigació 

L'any 2009 es va quantificar que la taxa global de nadons nascuts morts era de 18,9 per cada 1000 

naixements, fet que equival a 2,64 milions de morts perinatals i gestacionals (Kelley et al, 2010). 

La mort perinatal és, per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquella que es produeix 

entre les vint-i-dues setmanes de gestació i els primers set dies de vida. 

 

Arran de la globalització, el capitalisme i l'augment de les noves tecnologies han aparegut 

nombroses plataformes digitals. En els darrers anys, associacions del dol perinatal han tingut un 

fort paper dins les xarxes socials. D'aquesta manera, es pretén analitzar i comprendre des de la 

vessant bioètica, quins factors són els causants de l'augment d'associacions i individus que 

reivindiquen la mort perinatal. Per aquest motiu, plantejo la següent pregunta:  

 

Quina és la causa per la qual les mares que han patit una mort perinatal a Catalunya 

recorrin a les plataformes digitals? 

 

2. Marc teòric 

Al llarg de la història, totes les cultures han elaborat normes de conducta entorn les embarassades. 

En el segle XX les atencions entorn l'embaràs es van institucionalitzar. En les societats occidentals 

el pensament il·lustrat va crear una concepció del cos humà mecanicista, aquest es pot fragmentar 

i estudiar, per tant, era sensible a controls, ajustaments i reparacions. En l'atenció obstètrica, i des 

d'aquest punt de vista, el personal mèdic ha adquirit un nou rol i ha reemplaçat la dona 

embarassada en la capacitat de definir simbòlicament l'embaràs. Es descriu un embaràs i part 

ideal, quan aquests no aconsegueixen assimilar-se se'ls etiqueta d'anormals legitimant el 

diagnòstic i el tractament (Goberna, J. 2009: 321-352). 

 

En el conjunt de l'estat espanyol, cada dia, sis nadons no arribaran a conèixer les seves famílies 

(Muntaner, 2019). El dol perinatal està influenciat per un truncament de les expectatives del 

procés natural i biològic de la vida. Aquest, requereix un equip interdisciplinari per disminuir els 

efectes lesius per a l'autoestima i seguretat dels progenitors. Es troben faltes considerables en el 

sistema de salut; no s'observa un treball integral que ofereixi a la família una adequada atenció 

diferenciada; es minimitza aquesta mort i s'assumeix com tabú (Cala & Hernández, 2019). 

 

Hem passat de concebre la mort «domesticada» (Edat Mitjana) a percebre-la «vedada» (s. XX). 

En l'actualitat, el nou escenari en què aquest tema s'insereix és en l'àmbit sanitari, ja que es 

tecnifica el procés de morir (Airès, 1975; Ramos, 2020). Actualment, «vivim en una societat 

accelerada, una societat indolora on el dolor molesta, que té molta pressa en tot i en superar els 

dols. Creant una coacció social encoberta, nosaltres et direm de qui pots doldre, de que i com» 

(Muntaner, 2019). 

 

A l'apartar la mort de la vida diària produeix la seva homogeneïtzació. Aquest fet no contempla 

que els processos de dol evolucionen de manera diferenciada segons cada individu, aquesta 

evolució depèn de les expectatives dels progenitors, la societat on viuen i la cultura a la qual 

pertanyen. No totes les cultures ni totes les religions conceben els mateixos rituals entorn la mort 

i la mort perinatal no n'és una excepció. (Martínez, 2016) 

 

 

 

 



3. Hipòtesis de la investigació 

- H1. L'allunyament de la dona en el procés de decisió mèdic causa que busqui resposta a les 

plataformes digitals. 

- H2. L'homogeneïtzació i la invisibilització de la mort perinatal per part de l'entorn i el procés 

sanitari causa una necessitat de reivindicar i explicar la seva experiència en les plataformes 

digitals. 

 

4. Metodologia 

La metodologia utilitzada en la present investigació consisteix, partint d'una revisió teòrica prèvia, 

en: 1) recopilació de les dades de dos fòrums online; 2) dos canals de YouTube; i 3) el posterior 

anàlisi de resultats. La mostra la contemplen les mares, usuàries dels fòrums, que han patit una 

mort perinatal a Catalunya. 

 

5. Conclusions 

Els resultats obtinguts mostren com la tecnificació de l'embaràs i l'apartament de la dona en els 

processos de decisió acaba causant una cosificació de l'embarassada i una subordinació d'aquesta 

al discurs mèdic. És fonamental establir una relació de confiança entre usuàries i professionals 

que permeti una presa de decisions autònomes i responsables. Sense aquesta, les pacients 

acudeixen a les plataformes digitals en la cerca d'informació, respostes als dubtes mèdics, o la 

recerca de nous professionals. 

 

La mort perinatal implica un truncament amb els imaginaris de la vida i la maternitat. Aquest fet, 

comporta que l'individu busqui reconfort en un entorn que comprengui el seu estat, el que aquest 

suposa i les seves emocions. Quan l'entorn més proper no pot proporcionar el reconeixement i 

suport que elles consideren necessari acudeixen a les plataformes digitals. Però tal com s'observa 

en la comparativa de dades d'ambdós fòrums, l'assistència per un grup de dol cobreix part de les 

necessitats (dubtes mèdics, informació o nous professionals) a més d'aportar coneixement 

emocional i sentiment de pertinença. 
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