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           Nota de premsa  
 

               

L’Hospital Arnau celebra la Setmana Mundial de la 

Lactància Materna 
 

La iniciativa ha estat impulsada per la WABA (Aliança Mundial Pro 

Lactància Materna) de manera conjunta amb l’OMS i UNICEF 

 

Des de l’1 d’agost fins al 7 del mateix mes, se celebra la Setmana Mundial de la 

Lactància Materna que és una iniciativa impulsada per la WABA (Aliança Mundial 

Pro Lactància Materna), de manera conjunta amb la OMS i UNICEF, que fa de 

coordinadora en la celebració anual d'aquest esdeveniment. Actualment és el 

moviment social més estès en defensa de la lactància materna.  

 

Aquest 2017 se celebra el 25è aniversari d’aquesta Setmana, que amb el lema 

“Construint aliances per protegir la lactància: pel bé comú, sense conflictes 

d’interessos”, vol dur a terme l'acció conjunta necessària per protegir, promoure i 

donar suport  a  l’alletament natural.  

 

La lactància materna és un dret humà que s’ha de garantir perquè és 

responsabilitat de tothom. Les institucions i els particulars han de prendre part 

activa en la seva defensa a fi de donar un missatge clar a la societat sobre què 

implica la lactància natural. 

 

A més, és un dels mitjans més eficaços i menys costosos per assegurar que 

mares i fills assoleixen el nivell de salut "més alt possible". Entre tots hem de 

conjuminar esforços perquè sigui l’alimentació exclusiva durant els sis primers 

mesos de vida i continuar-la, amb l’alimentació complementària adequada, durant 

2 anys o més, mentre mare i fill/a ho desitgin. 

 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha volgut sumar-se als actes 

d’aquesta celebració, amb la creació d’un punt de llibre que es repartirà als 

nens i nenes ingressats durant aquesta setmana, i amb l’ajut de “Vadepopes”, el 

grup de suport a l’alletament del CAP d’Almacelles, s’ha organitzat  

l’exposició  “Mare vull Popa!” que estarà oberta des del dia 2 d’agost fins al 

dia 31 del mateix mes a la sala d’exposicions de l’Hospital Arnau, la 

inauguració de la qual tindrà lloc el dia 2 a les 12.00 h.  

   

Esteu totes i tots convidats! 

 

1 d’agost 2017 
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