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Una mare dorm tres dies al terra de
l'Hospital d'Igualada per estar amb
el seu nadó
La noia assegura que el centre li va negar una cadira reclinable per estar al
costat de la seva filla

Una noia ha hagut de dormir tres dies al terra de l'Hospital d'Igualada per estar al costat del seu
nadó recent nascut. Segons apunta al seu blog
(https://cuinaamoriciencia.wordpress.com/2016/02/18/ser-mare-a-lhospital-digualada/) , que
recull el portal infoanoia.cat (http://infoanoia.cat) , assegura que des de l'hospital la van instar a
anar a casa a descansar tot i que la seva filla encara no havia rebut l'alta.
Ella, apunta, es va voler quedar, però a l'habitació només hi havia una cadira on "ni tan sols es
podia recolzar el cap per dormir una mica". Davant d'aquest fet, la mare va demanar una cadira
reclinable per dormir, una petició que va ser negada per la responsable de l'àrea segons diu al seu
article.
Tot i aquesta negativa, Laura Corbeto va decidir endur-se un sac de dormir i passar tres dies al
centre hospitalari. En declaracions al diari de l'Anoia, Corbeto explica que no es penedeix
d'aquesta acció perquè "estar allà amb la nena, poder-la alletar, poder-la consolar i agafar quan
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plorava, poder-la abraçar, canviar-li els bolquers i, en definitiva, fer de mare, ben valia dormir a
terra".
El Consorci Sanitari de l'Anoia es defensa i diu que s'han seguit els protocols
La repercussió que ha tingut aquest fet a les xarxes socials ha obligat al Consorci Sanitari de l'Anoia
a posicionar-se. L'organisme assegura que lamenta la percepció que ha tingut aquesta mare del
centre", alhora que exposa que "s'ha seguit el mateix procediment que es fa servir en les
situacions semblants a la seva".
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