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El Caixa Fórum acogerá las jornadas “Lactancia materna: clave para 

un desarrollo sostenible”  

El Col·legi Oficial d’Infermeria y la Associació Balear de Comares celebran este encuentro multidisciplinar 

para profesionales el miércoles 5 de octubre, coincidiendo con la Semana Mundial de Lactancia Materna 

Palma, 3 de octubre 2016.- El Col·legi Oficial d’Infermeria y la Associació Balear de Comares organizan el 

próximo miércoles, 5 de octubre, unas Jornadas con motivo de la Semana Mundial de Lactancia Materna 

(SMLM) 2016, cuyo título es “Lactancia materna: clave para un desarrollo sostenible”. 

La jornada, que tendrá lugar en el Caixa Forum de Palma desde las 9:30 de la mañana, analizará la 

lactancia desde una óptica multidisciplinar, con la participación de matronas, enfermeras, pediatras, 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y osteópatas, odontólogos y madres lactantes.  ¿Qué pueden 

hacer otros profesionales (no matronas ni enfermeras) por la lactancia materna? Es una de las preguntas 

clave que se debatirá en esta jornada.  

Otros temas a tratar son la lactancia materna en prematuros tardíos, el calostro como “vacuna” protectora 

contra las enfermedades o la alimentación complementaria y baby led weaning. Además, se analizará el 

papel de los grupos de apoyo entre madres lactantes, los grupos post-parto coordinados por matronas y la 

lactancia materna en el medio hospitalario.  

La SMLM 2016 se centra en la relación de la lactancia materna con la sostenibilidad. “La alimentación con 

leche materna proporciona la mejor nutrición en la infancia temprana. Esto es determinante para reforzar el 

sistema inmunológico del bebé, reducir la mortalidad infantil y prepararlo para un crecimiento sano” explica 

Araceli Navas, vocal de Matronas en la Junta del Coiba. De hecho, la ONU destaca la importancia de la 

lactancia materna para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se refieren a la supervivencia 

infantil, como reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años, 

erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

Esta jornada está organizada en colaboración con la Obra Social La Caixa, la Associació Balear 

d’Alletament Matern, l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària y la clínica dental Joana Rosselló. 

Programa Adjunto.  

  



 
 

C. Almirall Gravina, 1 - 07014 Palma de Mallorca. Tels. 971462728/460612 - Fax. 971770496 
coiba.pm@infermeriabalear.com - http://www.infermeriabalear.com 

 

El Caixa Fòrum acollirà les jornades "Lactància materna: clau per a un 

desenvolupament sostenible" 

El Col·legi Oficial d'Infermeria i l'Associació Balear de Comares celebren aquesta trobada multidisciplinària 

per a professionals el dimecres 5 d'octubre, coincidint amb la Setmana Mundial de Lactància Materna 

Palma 3 d'octubre 2016.- El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears i l'Associació Balear de Comares 

organitzen el proper dimecres, 5 d'octubre, unes Jornades amb motiu de la Setmana Mundial de Lactància 

Materna (SMLM) 2016, el títol és "Lactància materna: clau per a un desenvolupament sostenible". 

La jornada, que tindrà lloc al Caixa Fòrum de Palma des de les 9:30 del matí, analitzarà la lactància des 

d'una òptica multidisciplinària, amb la participació de comares, infermeres, pediatres, terapeutes 

ocupacionals, fisioterapeutes i osteòpates, odontòlegs i mares lactants . Què poden fer altres professionals 

(no comares ni infermeres) per la lactància materna? És una de les preguntes clau que es debatrà en 

aquesta jornada. 

Altres temes a tractar són la lactància materna en prematurs tardans, el calostre com a primera "vacuna" 

protectora contra les malalties o l'alimentació complementària i baby led weaning. A més, s'analitzarà el 

paper dels grups de suport entre mares lactants, els grups postpart coordinats per comares i la lactància 

materna en el medi hospitalari. 

La SMLM 2016 se centra en la relació de la lactància materna amb la sostenibilitat. "L'alimentació amb llet 

materna proporciona la millor nutrició a la infància primerenca. Això és determinant per reforçar el sistema 

immunològic del nadó, reduir la mortalitat infantil i preparar-lo per a un creixement sa" explica Araceli Navas, 

vocal de comares en la Junta del Coiba. De fet, l'ONU destaca la importància de la lactància materna per 

assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que es refereixen a la supervivència infantil, com 

reduir en dues terceres parts la taxa de mortalitat entre els menors de cinc anys, eradicar la pobresa 

extrema i la fam. 

Aquesta jornada està organitzada en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa, l'Associació Balear 

d'Alletament Matern (ABAM), l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària (ABIC) i la clínica dental Joana 

Rosselló. 

Programa Adjunt. 


