
Confio que aquest relat sigui útil a alguna de les dones que el llegiran. Quan jo estava 

embarassada necessitava empatitzar amb altres dones que haguessin passat ja pel part i ara jo 

intento donar-vos la meva experiència. El meu part no es va semblar res al que jo m’havia 

imaginat... suposo que la majoria pensem que ens posarem de part a casa i que aplicarem tot allò 

que hem après a les classes de preparació, sobretot per no anar abans d’hora. Realment la 

preparació pel part em va ser molt útil però no per la informació més pràctica, que també, sinó per 

acceptar el part que et vingui i intentar viure-ho amb tota la intensitat que es mereix.  

 

A l’ecografia del tercer trimestre van detectar que la nena era petita per les setmanes de gestació 

en què estava i per tant em van derivar al Taulí per fer un seguiment més exhaustiu. En les 

successives proves es va confirmar que una de les artèries que alimenta la placenta no 

funcionava bé i que era probable que el baix pes del nadó fos per això. Finalment van decidir que 

era millor induir el part per a que la nena creixés fora el que no estava fent a dins. Per tant, va 

tocar recol·locació mental per acceptar la idea de tenir un part induït a la setmana 38 i 5 dies. 

Gràcies a les classes tenia molt clar les passes que s’anirien seguint: medicació i a esperar... i va 

ser aquí quan vaig haver d’aplicar tota la paciència i la calma que la llevadora ens havia 

aconsellat per afrontar un part que seria molt llarg.  

Després de 14 hores amb contraccions suaus i amb una dilatació de 3 cm em van dir allò de “ara 

comença... anem a la sala de parts!!”. Després va venir l’oxitocina artificial però a la meva nena 

no li va agradar el canvi de ritme i cada vegada que venia una contracció a ella li baixaven les 

pulsacions. En un cert moment, fins i tot, van haver d’injectar per la via un antídot de l’oxitocina 

per recuperar les pulsacions.  

Vaig viure aquest moment amb moltíssima por, però el meu marit em va donar tot el suport i força 

que necessitava i el personal sanitari va actuar amb celeritat i a més ens van explicar tot el que 

havia passat. Tot això va fer que la nena remuntés ràpidament.  



A partir d’aquest moment va venir una llevadora que va controlar en tot moment el monitor amb 

les constants del futur nadó i això em va donar tranquil·litat. Poc a poc van anar augmentant la 

dosi d’oxitocina per poder aconseguir contraccions de part i aquí van venir els dolors de veritat.  

Em van fer un tacte i quan em van dir que estava de només 4-5 cm, vaig pensar que no podria 

aguantar la resta del part sense l’epidural i la vaig demanar. Un cop posada em vaig poder 

concentrar en respirar i enviar l’oxigen que la meva petita necessitava per aguantar la contracció. 

Em va ajudar tant poder concentrar-me en la respiració que en 2 hores vaig dilatar fins els 10 cm i 

quan em van fer l’últim tacte ja van dir que el cap de la nena ja es veia... tres “pujos” i la meva 

nena estava fora!!  

L’emoció tan intensa no val la pena descriure-la ja que no trobaria les paraules i vosaltres ja la 

viureu i l’hi posareu les vostres. Es va confirmar el diagnòstic i la nena va venir amb un pes 

inferior al calculat... 2 kg i 100 g, per tant va ser un total encert que els metges decidissin treure-la 

abans de temps.  

Com podeu imaginar un part lluny del desitjat però estic molt contenta del tracte que em van 

dispensar i que em va fer sentir protagonista del meu moment i no d’actriu secundària. La 

sensació que em queda és que es va lluitar per un part vaginal i ho vam aconseguir.  


