
MEMÒRIA DEL TALLER DE
LACTÀNCIA D’ALBAIDA 2015

Tots els dijous de 17 a 19h realitzem el taller de lactància al Centre

de Salut d’Albaida. El taller compta amb el suport incondicional d’Helena

Gandia, comare del Centre de Salut d’Ontinyent, que de manera

totalment desinteressada rep a la seua consulta les mares que li derivem

amb símptomes de mastitis o qualsevol altre problema que necessite la

intervenció d’un professional sanitari. També està sempre disponible via

whatsapp per resoldre qualsevol dubte que ens sorgisca. Agraïm

profundament la seua generositat.

Resum de les nostres activitats durant l’any 2015
Vam començar l’any amb la xarrada itinerant sobre el pell amb pell,

realitzada per Natascha Bellver, que ens va explicar de manera

exquisida, la importància del contacte. Des d’ací volem agrair-li la seua

presència i la de la seua família entre nosaltres, i l’esforç realitzat en

desplaçar-se tan lluny de casa seua.



Més endavant, al mes d’abril, vam fer un berenaret per acomiadar

una mare que s’incorporava al seu lloc de treball i ja no podria assistir

regularment.

Al mes de maig vam encetar un cicle de documentals sobre el

naixement i la lactància per tal de captar l’atenció de les embarassades

que acudeixen a la consulta de la comare del centre de salut i a les quals

no tenim accés directe. La iniciativa va valdre la pena perquè, malgrat no

tindre l’èxit desitjat, va atraure a alguna futura mare.



El 2 de juliol, Sole Gilabert ens va acompanyar per explicar-nos tot

sobre els portabebés i els beneficis que comporta el fet de portar els

nostres fills ben a prop del nostre cor. Agraïm també la seua presència.



Ja al desembre, vam fer la celebració dels dos anys de taller al

centre de salut d’Albaida, amb berenaret inclòs, i vam aprofitar l’ocasió

per realitzar la foto de grup per felicitar els Nadals.

L’assistència de mares al taller no és molt nombrosa, i un tant

irregular, però cada setmana acudim amb la mateixa il.lusió i els braços

oberts per a acollir a qualsevol mare (i pare) que acudisca al taller amb el

seu bebé.


