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JUSTIFICACIÓ. 

La Setmana Mundial per la Lactància Materna (SMLM) és en l'actualitat el 

moviment social més estès en defensa de la lactància materna. Instaurada 

oficialment per OMS i Unicef a 1992, celebra a 120 països, la Declaració de 

Inocentti, signada per l'OMS i el Fons de Nacions Unides per a la infància (UNICEF) 

el 1990, sobre la protecció, el foment i el suport a la lactància materna. La 

W.A.B.A. (Aliança Mundial pro Lactància Materna), entitat que treballa 

conjuntament amb OMS i UNICEF i coordina cada any la celebració de la SMLM i 

ha publicat el lema per aquest any: 

"Junts podem fer que la lactància materna sigui sostenible". 

�
Les pràctiques òptimes de lactància materna beneficien a totes les mares i els nens, inde-
pendentment d'on viuen o del seu nivell de benestar econòmic. En particular, es considera 
que la lactància materna exclusiva és la pedra angular de la supervivència i la salut infan-



                                                                                                   

til. No només proporciona tots els nutrients necessaris per al creixement durant els pri-
mers sis mesos de vida, sinó també la protecció enfront de moltes malalties infantils que 
posen en risc la vida, i protegeix enfront d'algunes malalties no transmissibles més tard en 
la vida. La lactància materna contribueix al desenvolupament del nen, l'assoliment educa-
tiu i al benestar econòmic. 
Tot i tenir tants beneficis, en el món actual no hi ha un ambient favorable perquè les mares 
alletin. 
Quan pensem en la lactància materna, pensem en la mare i el seu nadó. No obstant això, 
la lactància materna d'èxit depèn d'un esforç col·lectiu, ja que les raons per les quals una 
dona no alleta el seu nadó són múltiples. Per tant, tots tenim un paper que exercir, des 
dels membres de la família fins als encarregats de formular polítiques. 
La lactància materna ha estat vista durant molt de temps més com una qüestió de l'àmbit 
personal que com una responsabilitat social col·lectiva. No obstant això, les pràctiques de 
lactància estan influenciades per factors que van més enllà del seu abast. Per exemple, 
les dones s'enfronten obstacles per alletar causa de la limitada o inexistent protecció de la 
maternitat, així com per la implacable promoció i comercialització per part de la indústria 

de succedanis de la llet materna.

Con objeto de la celebración de la Semana Mundial per la Lactancia, el Área de Salud de 
Ibiza y Formentera (A.S.E.F.) conjuntamente con la Associació Balear de Alletament 
Matern (A.B.A.M.), organiza, con la colaboración de otras instituciones, el segundo 
concurso de fotografía sobre la lactancia materna en las Pitiusas. 

OBJECTIUS. 

• Conèixer les vivències i experiències que tenen les mares pel que fa a l'alletament 
dels seus fills. 

• Normalitzar la imatge de la dona en actitud d'alletar, per tal de mostrar a la societat 
aquest art, a través de la fotografia. 

METODOLOGIA. 



                                                                                                   

La comissió de Lactància Materna prima Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 

(A.S.E.F.) conjuntament amb altres entitats i institucions organitzarà diverses 

activitats adreçades a tota la població durant la setmana de lactància 2017. La 

comissió de lactància materna de l'A.S.E.F. s'encarregarà de difondre les bases 

d'aquest concurs per tal de fomentar la major participació per part de la població 

del A.S.E.F. 

CRONOGRAMA. 

Tema: Les fotografies han de mostrar imatges de lactància materna, en les quals apareguin 

mares alletant als seus fills o filles, en situacions de la vida quotidiana. Es valorarà la 

posició, originalitat, la creativitat i la qualitat de la foto. 

Participació: Podran participar persones majors d'edat. Les fotografies han de ser inèdites i 

no presentades en un altre concurs. 

Format: Les fotografies seran enviades en format digital jpg, amb una mida màxima de 5 

MB i una resolució de 300 ppp cadascuna. 

D ATA L Í M I T P R E S E N TA C I Ó D E 
FOTOGRAFIES

Últim dia : 22/09/2017

PRIMERA FASE: JURAT FOTOGRÀFIC 27/09/2017

S E G O N A FA S E : E X P E R T S E N 
LACTÀNCIA IREPRESENTANTS DE 
C O I B A , A B I C , C O N S E L L D E 
FORMENTERA I ASEF

29/9/2017

ACTE PÚBLIC D’ENTREGA DE PREMIS 02/10/2017



                                                                                                   

L'organització descartarà totes aquelles fotografies que no reuneixin o no d'puguin valorar 

els requisits tècnics exigits (qualitat i adherència). Així mateix es valorarà: posició, 

originalitat i creativitat. 

QUANTITAT: Cada participant podrà presentar 1 fotografia. 

Com inscriure: 

S'enviarà la foto impresa en paper fotogràfic, juntament amb el full d'inscripció farcida, 

a la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Can Misses c / Corona s / n d'Eivissa, i la la foto, 

en format digital, serà enviada per correu electrònic a l'adreça:  

concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es 

A Formentera: es podrà dipositar el sobre tancat amb les anteriors indicacions al taulell de 
seguretat de l'hall de l'Hospital de Formentera de 8 a 20h. 

Tots dos formats són imprescindibles per a la participació en el concurs. 

** IMPORTANT: en les fotografies impreses no ha de figurar cap informació escrita ni en 
l'anvers ni al revers de la fotografia. 

Jurat: 
Primera Fase Jurat fotogràfic, format per: 
• Lluna Alcántara, fotògrafa i videografa professional. 
• Raquel Broza, fotògrafa professional. 
• Pablo de Frutos, responsable comunicació ASEF. 
Segons Fase Jurat: 
Expertes en lactància: 
• Antonella Chiandetti, pediatre CS Sant Josep i membre de la Comissió de Lactància. 
• Thais Puig, representant de la A.B.A.M. a Eivissa i membre de la Comissió de Lactància. 



                                                                                                   

• Marilina Serra, supervisora del Servei de Pediatria i Neonatologia de l'HCM i membre de 
la Comissió de Lactància. 

Representants d'institucions i d'ASEF: 
• Carolina Giménez, directora d'Infermeria de A.S.E.F. 
• Carmen Santos, directora d'Atenció Primària de ASEF. 
• Maria Antònia Vaquer, infermera CS Es Viver i representant de la A.B.I.C. 
• Mònica Yern, infermera de CS Sant Josep i representant del C.O.I.B.A., membre de la 

Comissió de Lactància. 

• Clara Lucia Nieto, llevadora a Hospital de Formentera, membre de la Comissió de Lac-
tància i coordinadora de ABAM Formentera. 

• Un membre del Consell de Formentera.  

Premis: Cada fotografia optarà a tots els premis als quals tingui opció segons la temàtica, 
però cap autor o autora podrà obtenir més d'un premi. 

Els premis seran: 
• Primer premi a la millor fotografia (aquesta foto s'utilitzarà per al pòster de la Setmana 

de Lactància Materna de 2018). Atorgat pel Col·legi d'Infermeria per un valor de 250 €. 

• Segon premi: Lactància Prolongada. Atorgat per l'Associació balear d'Infermeria Co-
munitària (A.B.I.C.) per un valor de 150 €. 

• Premi Lactància Materna de les Pitiüses: 500 € repartits en 5 premis per un valor de 
100 €. Atorgats pel Consell de Formentera. 

Drets i acceptació de les bases. 

La participació en el concurs comporta la cessió a favor de l'organització (ASEF i ABAM), 
per part dels concursants, dels drets de reproducció i exposició sobre les obres fotogràfi-
ques, sempre que s'utilitzin per a la promoció, protecció i suport a la lactància materna, i 
sempre sense ànim de lucre. 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases 
del concurs i de la decisió del jurat.


