
QUAN ENS POTS TRUCAR;

� Si necessites ajuda durant l´embaraç,
si t’han prescrit repòs…

� Si vols acompanyament en el part.
� Si et sents desorientada, insegura, cansada…
� Si tens dificultats amb l´alletament.
� Si el nadó és prematur, o part múltiple.
� Si tens dubtes amb la criança
(plors, postures, massatges…)

� Si tens altres fills/es per atendre.
� Si vols sentir-te acompanyada.
� Si vols viure un part i una criança
conscients.

SILVIA MONTALBÁN (TARRAGONA CIUTAT)
620 413 236

GEORGINA FLOREJACHS
(TARRAGONÉS, BAIX PENEDÈS I BAIX CAMP)

977 655 020
HELENA LÓPEZ (TARRAGONA I PROVÍNCIA)

619 014 354
PILI CARMONA (ZONA ALT CAMP I MONTBLANC)

661 80 44 48
MAR TORRES (REUS)
609 912 690

MÓNICA JIMÉNEZ (ALT CAMP I BAIX PENEDÈS)
679 41 68 34

PEPITA FARNÓS (PRADELL DE LA TEIXETA, PRIORAT)
660 54 74 22

BELÉN ALONSO (CONCA DE BARBERÀ I BAIXA SEGARRA)
629 02 09 39

CARME MARÉ (REUS I BAIX CAMP)
630 138 322

Doula (o també Paramana que en grec
significa “amb la mare”): DONA QUE
ACOMPANYA una altra dona durant
l’embaràs, el part i/o el postpart,

ocupant-se del seu BENESTAR GENERAl,
de les SEVES NECESSITATS: emocionals,

domèstiques, familiars…

doules de
Tarragona



Doula
LA TASCA FONAMENTAL DE LA DOULA
és acompanyar la mare amb una atenció acu-
rada, oferir un suport continuat i sense valo-
racions i mantenir-se atenta i sensible per
poder compendre les necessitas reals de cada
dona mare.

En el part la doula es manté al costat de la
mare en tot moment amb discreció, atenta a
les seves necessitats, la recolza i acompanya
emocionalment, fins que acaba el procès de
naixement.

En el postpart, la doula acompanya la mare
a casa seva, la visita amb la freqüència que
sigui acordada. S’ocupa de l’estat de la mare
i de tot el que pugui sostenir-la i ajudar-la si
és necessari en l’alletament, la criança..., i
col·labora, si convé, en les tasques domésti-
ques o en l’atenció a altres fills/es.

DOULES DE TARRAGONA som un grup de
dones de la província de Tarragona, formades
específicament com a doules (formació a
Mares Doules, a Fedecata, a AEMI…) que
optem per treballar acompanyant altres dones
en el seu part i/o postpart, mogudes per la
convicció que tota mare pot viure aquesta
etapa amb respecte, suport i contenció amo-
rosa; creiem que les xarxes femenines entorn
de fets vitals com la maternitat són necessà-
ries i protegeixen les nostres vivències.

Volem divulgar la tasca que desenvolupem dins
del creixent moviment de dones que reclamen
canvis en l’atenció a la maternitat, oferim els
nostres serveis a la província de Tarragona, i
contribuir a ampliar i enfortir el conjunt de
doules que traballem al nostre país.

Desitgem aportar el nostre esforç per tal que
la gestació, el part i el postpart puguin ser vis-
cuts amb consciència, amb confiança i amb
alegria.

doules de
Tarragona


