
 

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LACTÀNCIA 
2016. 
 
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: 

 

"Lactància Materna: clau per al desenvolupament sos tenible". 

 

La SMLM 2016 es centrarà a la relació de l´alletament matern amb la sostenibilitat i més 

important encara, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

El desenvolupament sostenible  significa  el desenvolupament que satisfà les 

necessitats del present sense comprometre les capacitats de les generacions futures de 

satisfer les seves pròpies necessitats. La lactància materna és clau per al 

desenvolupament sostenible ja que vincula la lactància materna amb la nutrició i la 

seguretat alimentària; la salut amb el desenvolupament i la supervivència; aconseguint 

una productivitat econòmica i un potencial educatiu complet ja que l´alletament matern és 

una pràctica ambientalment sostenible d'alimentació en comparació amb altres 



 

 

alternatives. 

 

Amb motiu de la cel-lebració de la Setmana Mundial per la Lactància Materna, l'Àrea de 

Salut d'Eivissa i Formentera, (A-S-E-F.), conjuntament amb l´Associació Balear 

d'Alletament Matern (A-B-A-M.), organitza, amb la col.laboració d´altres institucions, un 

concurs de fotografia sobre la lactància materna a les Pitiuses.  

  
 

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 de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (A.S.E.F.) 

conjuntament amb la col.laboració d´altres entitats i institucions, organitzarà diverses 

activitats adreçades a tota la població durant la setmana de lactància 2016. La comissió 

de lactància materna de l’Àrea de salut  s'encarregarà de difondre les bases d'aquest 

concurs per tal de fomentar la major participació per part de la població d’A.S.E.F. 

 

CRONOGRAMA. 
 

DATA DE PRESENTACIÓ DE 
FOTOGRAFIES 

Últim dia : 19/09/2016 

REUNIÓ DEL JURAT 21/09/2016. 

ACTE PÚBLIC DE LLIURAMENT DE 
PREMIS 

26/09/2016 

 



 

 

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 tècnica d´alletament, originalitat, 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 s'enviaran en format digital jpg, amb una mida màxima de 5 MB i 

una resolució de 300 ppp cadascuna. És condició indispensable per participar enviar les 

fotografies impreses en paper fotogràfic a mida 20 x 25. No s'ha d'escriure en les 

fotografies ni ha d'aparèixer cap nom, marca o data a la cara anterior. 

L'organització descartarà totes aquelles fotografies que no reuneixin els requisits tècnics 

exigits.  

Quantitat:  Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. 

Cóm inscriure’s:  

Les fotos, en format digital, s'enviaran per correu electrònic a la següent adreça:  

concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es 

A més, les fotos es remetran en format imprès, juntament amb el formulari d'inscripció 
emplenat amb les dades del concursant, a la següent adreça postal: 

Concurs de Fotografia sobre Lactància Materna.   
Direcció d'Infermeria de l´Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 

Hospital Can Misses. Edifici J. 
C / Corona s/n. 
07800 Eivissa. 

 
Jurat: 

El Jurat estarà format per: 

� Un membre de l´equip directiu d´A.S.E.F.  
� Un membre de la Comisió de Lactancia d´A.S.E.F.  
� Un representant d’A.B.A.M  a Eivissa 

� Un membre d’ A.B.I.C. 

� Un membre del C.O.I.B.A. 

� Un membre de l’Associació Balear de Comares 



 

 

� Un membre del Consell de Formentera 

� 1 o 2 Experts en fotografia. 

 

 
 
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: 

1. Primer Premi a la millor fotografia (aquesta foto s'utilitzarà per al pòster de la 

Setmana de Lactància Materna de 2017). Lliurat  pel Col.legi d Enfermeria de  

les illes Balears, per un valor de  250 €  

2. Segon Premi: Lactància Prollongada. Lliurat per l´ Asociació Balear de 

Comares, per un valor de 200 € 

3. Tercer Premi: Lactància a les Pitiüses. Lliurat per l´Associació Balear 

d´Infermeria Comunitaria (A.B.I.C.) per un valor de 150 €. 

4. Categoria lliure: 500 €, dividits en 5 premis per un valor de 100 € 

cadascun. Lliurat pel Consell de Formentera 

 

 
Drets i acceptació de les bases. 
 
La participació al concurs comporta la cessió a favor de l'organització (A.S.E.F. i A.B.A.M.), 

per part dels concursants, dels drets de reproducció i exposició sobre les obres 

fotogràfiques, sempre que s'utilitzin per a la promoció, protecció y suport  de 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. 

 

 

 
 


