
 

 

 

 

    SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA │ MARTORELL 

 

EMPODEREM-NOS 
FEM POSSIBLE LA LACTÀNCIA 

Del 20 al 

26 

d’octubre 

2019 

Dijous 24 d’octubre │ 17.00h 

Llar de Pont d’Estels. 

Porteig de nadons 

Cal reservar plaça a unbebekoala@gmail.com 

Dijous 24 d’octubre │ 18.30h 

Llar de Pont d’Estels. 

Alimentació BLW 

Cal reservar plaça a unbebekoala@gmail.com 

Divendres 25 d’octubre │ 09.00h 

Centre Cultural de Martorell. 

Curs de patologia benigna de mama 

Dirigit a professionals. Tot el dia.   
Cal inscripció prèvia a bgil@hmartorell.es 

Divendres 25 d’octubre │ 18.00h 

Complex Esportiu La Vila.  

Matronatació en l’embaràs 

Activitat dirigida a mares embarassades. S’iniciarà l’activitat  amb 

xerrada-taula rodona i a les 19h es realitzarà la part pràctica a la 

piscina.  

Cal reservar plaça a les oficines del C.E. La Vila de Martorell.  

Dissabte 26 d’octubre │ 11.00h 

Biblioteca de Martorell.  

Cloenda 

Taula rodona sobre la lactància materna. Entrega de premis del V 
concurs de fotografia i del I concurs de dibuix.  

Del 21 d’octubre fins al 21 de novembre 

Entrada de l’Hospital.  

Exposició de fotografies i dibuixos del 

concurs 

Entrega de premis a la cloenda. 

 

Dilluns 21 d’octubre │ 17.30h 

ASSIR Torrent de Llops.  

Anticoncepció en el post part i lactància 

Cal reservar plaça a semlacmat@hmartorell.es 

Dimarts 22 d’octubre │ 11.30h 

Cal Nicolau (Escola de Música).  

Música per nadons 

Cal reservar plaça a semlacmat@hmartorell.es 

Dimarts 22 d’octubre │ 16.45h 

Complex Esportiu La Vila.  

Aigua per a nadons 

Activitat dirigida a nadons de 6 a 30 mesos d’edat. S’iniciarà 
l’activitat  amb xerrada-taula rodona i a les 17.45h es realitzarà la 
part pràctica a la piscina.  
Cal reservar plaça a les oficines del C.E. La Vila de Martorell 

Dimecres 23 d’octubre │ 11.00h 

ASSIR Torrent de Llops.  

Massatge infantil 

Cal reservar plaça a semlacmat@hmartorell.es 

Dimecres 23 d’octubre │ 12.30h 

ASSIR Torrent de Llops.  

Ball amb nadons 

Portar mocador o motxilla de porteig si es disposa d’algun 
d’aquests.  Cal reservar plaça a semlacmat@hmartorell.es 

Dimecres 23 d’octubre │ 18.00h 

Biblioteca de Martorell 

Presentació del llibre: ‘Que fan les tetes 

quan dormen?’ d’Elisa Capellades  

El moment del deslletament (nocturn, diürn o total) d’un infant  

sol ser un moment delicat tant per a la mare com per a l’infant. 

Aquest conte pretén ser un recurs didàctic però alhora dolç i 

divertit per tal d’ajudar les mares a explicar aquest procés als 

infants.  

Dijous 24 d’octubre │ 13.00h 

Aula Polivalent Fundació Hospital SJDD Martorell (1a planta) 

Hipopressius en el postpart 

Mac fisioteràpia. Cal reservar plaça al 669.218.404 

 

ORGANITZA: 


