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L’art de cuidar els fills
El col·lectiu de suport a la lactància materna Alletem té l’objectiu d’acompanyar 
les mares en el procés de criança dels seus fills i recuperar un costum ben saludable 

A.R

Productes de proximitat, roba 
feta a mà, patchwork, petits 
horts fets al balcó o compostat-
ge al pati de casa... Sembla que, 

ja sigui perquè tot torna, o bé perquè en 
els temps que corren es valora portar un 
estil de vida menys consumista, hi ha una 
tornada a la manera tradicional de fer les 
coses. Entre aquests usos i costums que 
tornen, hi ha el de que les mares donin 
el pit als nadons durant un període de 
temps més llarg. Aquesta pràctica es-
tava reduïda al màxim en els temps en 
què la dona estava plenament integrada 
al mercat laboral, especialment als 80 i 
90, però ara s’inicia una lenta i constant 
recuperació de l’alletament natural en 
detriment del biberó, a causa de l’interès 
de moltes dones per recuperar aquest 
costum que paradoxalment, tot i ser na-
tural, no sempre va sobre rodes. Preci-
sament per fer aquest acompanyament 
més reeixit existeix Alletem. 

Una cultura del biberó
Alletem el componen amigues, compa-
nyes, mares i dones, moltes treballadores, 
que volen resoldre els dubtes que poden 
sorgir en el procés de lactància dels fills. 
Així és com podríem definir el col·lectiu 
de suport a la lactància materna Alletem. 
És un grup heterogeni -totes tenen dife-
rents creences, maneres de fer i de viu-
re- però amb un objectiu comú. Mentre 
parlem, els nens i les nenes, molts petits, 
riuen, ploren, es regalen un bocí de pa o 

fan marranades, però es viu de manera 
natural el tenir-los a la vora tota l’estona. 

Alletem va ser fundat al febrer del 2011 
per un grup de mares, entre les quals 
hi havia l’assessora de lactància Raquel 
Tasa, que volien oferir un suport a les ma-
res de Sant Feliu que volguessin alletar 
els seus nadons. Es van començar a reu-
nir inicialment a la llar d’infants l’Avet i 
posteriorment es van traslladar a la seva 
ubicació actual, a l’espai Materno-infantil 
de l’Escola Arquitecte Gaudí, en un edifici 
contigu a l’edifici on sembla que residia el 
conserge. Es tracta d’un espai acollidor i 
ben equipat que van aconseguir després 
de demanar-ho reiteradament. L’espai 
disposa de lavabo, un petit pati on prenen 
la fresca si fa bo, i una sala amb una pisci-
na de boles per als més grans, entre altres 
estàncies que aprofita una altra entitat 
als matins i que es dedica a donar suport 
a les famílies.

Des del febrer, han passat per l’espai 
una setantena de mares. Algunes només 
fan una visita puntual per resoldre els 
seus dubtes, mentre que d’altres repe-
teixen i hi assisteixen setmanalment. Les 
mares i pares també poden resoldre els 
seus dubtes a través del correu electrò-
nic alletem.sf@gmail.com o telefònica-
ment al 772 200 223. La web és alletem.
wordpress.com.

El col·lectiu compta amb el consell de 
dues assessores de lactància, la tasca de 
les quals és ser allà i donar suport. La 
Sharon Santos és infermera i llevadora, 

i comenta que el més important és que 
les mares s’ajudin entre elles: “Nosaltres 
estem aquí per resoldre dubtes i pels as-
sumptes més mèdics, però són elles les 
que comenten les seves experiències”.

Les assessores han fet un curs que im-
parteix la Federació Catalana d’Associaci-
ons Pro-Lactància, com el que ha fet l’al-
tra assessora, la Mireia Artal.

 Una de les mares explica que l’ex-
periència és molt positiva: “És un grup 
on tens per una banda, l’ajuda de mares 
com tu, i de l’altra un assessorament més 
tècnic amb molta més experiència i for-
mació, cosa que es nota per les explicaci-
ons que et donen, que et fan sentir més 
segura”. Aquesta mare també explica 
que s’ha sentit molt animada i recolzada 
aquí: “Aquí trobem un espai neutre on 
desenvolupar-se sense influències massa 
properes, no són ni la mare ni la parella 
i per a mi això és molt important i va en 
benefici del nadó”, diu. A més, també és 
bo que les assessores, a més de professi-
onals siguin mares. Aquest és l’objectiu, 
resoldre angoixes i compartir experièn-
cies amb les persones que es troben en el 
mateix procés o que l’acaben de passar, 
ja que la memòria és fresca i a les compa-
nyes les reconforta saber com han enca-
rat aquella etapa.

A Alletem, cauen mites socials i sanita-
ris. Les assessores diuen que no tot el que 
se sent s’ha de prendre a la valenta, ja que 
“hi ha diferents fonts d’informació i has 
de triar la millor vagi amb tu”.  

A.R.

Una altra mare, que està en el seu se-
gon dia de visita, explica què li suposa el 
grup: “Jo tenia problemes per donar el 
pit i tot i que encara estem començant a 
treballar veus que no et trobes estranya 
aquí”. I continua: “Saber que ho ha viscut 
tantíssima gent t’ajuda, i saber que tot so-
lució i que tot és posar-s’hi, la tranquilitat 
de veure que no és un problema només 
teu”. La nova incorporació explica que, 
per exemple, “la mare sempre et diu ‘so-
bretot dóna-li el biberó i ja està’ i alguns 
pediatres tampoc controlen o no t’expli-
quen el tema de la lactància”. 

La Mireia Artal explica que vivim en 
una cultura del biberó: “Fins i tot les ni-
nes amb què jugues de petita t’ensenyen 
només a donar el biberó, i noaltres matei-
xes, la majoria, hem estat alletades amb 
biberó i no amb llet materna”. I afegeix: 
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“Estem acostumades al patró de biberó, 
als patrons de menjar 3 hores i de quedar 
tips cada 3 hores, i la informació mèdica 
hi dóna suport”. 

Santos afegeix que és molt important 
el suport que es tingui de la família i de 
la teva parella, “una amiga que ha estat 
mare fa poc em va dir ‘Sharon, no es que-
darà  amb gana?’ i jo li vaig dir que no 
podia tenir gana si ella li donava el pit 
cada cop que li  demanava, si no li nega-
va”. I és que “nosaltres tampoc mengem 
cada 3 hores, ni sempre la mateixa quan-
titat; doncs, els infants, igual que nosal-
tres”. Apareixen molts dubtes malgrat 
que en principi, per als mamífers alletar 
és un fet natural. Una cosa més que hem 
oblidat. Sans ho explica: “tot i que la 
maternitat i la criança haurien de sor-
tir-nos de manera natural, per cultura 
hem adquirit tants vicis que arriba un 
moment que vols actuar i no saps si és 
perquè t’ho diu el cor o perquè ho has 
adquirit”. Recomanen informar-se i ac-
tuar amb el que la mare se senti més a 
gust. “Hem d’esborrar algunes de lesco-
ses que hem après, ja que l’escola dels 
nostres pares ha marcat molt la manera 
de fer de la gent i no per haver-ho fet 
abans d’una altra manera vol dir que si-
gui l’únic camí”, opina la presidenta, en 
funcions, Cristina Sans. 

Expliquen que s’ha transmès que allò 
difícil és donar el pit i que, en canvi, el 
biberó  no dóna problemes, igual que 
amb el part, amb el que l’opció natural 
es retrata sovint com la més complicada: 
“A casa no hem vist ningú alletar”. “Has 
de deconstruir el que ens han ensenyat 
i que veus natural perquè ho has après; 

estic llegint coses que són naturals i in-
formant-me de què no ho és”. Una altra 
mare ho expressa així: “Vaig anar molt 
verge a la lactància i llavors em va sortir 
de manera més innata”. Algunes expli-
quen que Alletem és “la millor inversió” 
de la seva vida, ja que casa no haurien 
après el que al grup amb l’intercanvi. Al-
gunes hi han arribat per recomanacions 
de familiars, amics, perquè n’havien sen-
tit a parlar o fins i tot,  perquè els hi van 
recomanar al CAP de Sant Feliu.

Diverses opcions
I davant dels i les qui pensen que es tracta 
d’un grup tancat que defensa una única 
manera de fer, Mireia Artal ho aclareix: 
“La nostra tasca no és ser un canal per 
reivindicar una única manera de fer ni 
volem defensar o atacar res, ja siguin les 
vacunes o els hàbits del son, la nostra 
funció és compartir experiències entorn 
a tot el que surt durant les converses, ja 
siguin els bolquers o les relacions sexuals. 
“Nosaltres som aquí per ajudar les mares 
que volen alletar, no som unes talibanes 
que volem adoctrinar el món per obligar 
la gent a alletar”, aclareix la presidenta, 
Cristina Sans, ja que molta gent té una 
idea equivocada d’aquest tipus de grups. 
La Mireia explica que “no s’obliga ningú 
a donar la teta, nosaltres preguntem què 
vol fer si natural o mixta, i l’ajudarem en 
el camí que ella vulgui.

Conciliació: alletament i feina
A la pregunta de si en la societat actual és 
fàcil conciliar la vida laboral amb la deci-
sió d’alletar el fill en un període de temps 
llarg, la resposta és que cada cop és més 

fàcil. “Les nostres mares 
ho han tingut més difícil 
que nosaltres”, diu Sans, 
ja que pel que sembla 
és una qüestió cada cop 
més visibilitzada. Si bé 
no totes treballen, mol-
tes altres ho fan a mit-
ja jornada sense haver 
de renúnciar al procés, 
d’altres a jornada com-
pleta i algunes han dei-
xat la feina per tenir 
cura dels fills, ja que al 
col·lectiu hi ha cabuda 
per a diferents opcions. 

Una política de salut
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
i l’Associació Espanyola de Pediatria 
(AEP) recomanen la lactància exclusiva 
del nadó amb llet natural fins als 6 me-
sos, mixta fins als 2 anys com a mínim 
-un canvi que es pot fer gradualment-, i 
a partir d’aquí, quan la mare i el nadó de-
cideixin. De fet, abans es donava la teta 
dins als 2 i 3 anys. “Ens basem en l’evi-
dència científica, en el que diu UNICEF, 
que va recomanar que els països implan-
tin unes pautes perquè l’alletament es-
tigui instaurat ja que els beneificis en la 
salut són múltiples: redueix risc de càn-
cer de mama, no està tan comprovat el 
d’ovaris, el greix de l’embaràs s’elimina 
més fàcilment, es redueix el risc de patir 
osteoporosi, depressió post-part, hi ha 
menys anèmia a causa de les contracci-
ons uterines que et causa l’alliberament 
d’occitocina i contribueix a  prevenir 
malalaties del nen i, per tant, redueix la 
compra de medicaments i els ingressos 
hospitalaris i urgències pediàtriques, en 
reduir les al·lèrgies, la diabetis, reduir 
el risc d’hipertensió, de colesterol, de 
malalties cardiovasculars i d’infeccions. 
Vaja, que en definitiva, ajuda a les soci-
etats a estalviar en despesa sanitària i 
farmacèutica. “Totes les organitzacions 
mundials saben que alletar és una polí-
tica de salut ”. I per a alguns, la imatge 
més bonica que han vist mai. 

En tot cas, es tracta d’un fet que passa 
de no fer-se mai a estar-hi a temps com-
plet. Una altra dificultat afegida és la 
política de maternitat: hi ha països que 
tenen 1 any per dedicar-se a la mater-
nitat, el que canvia molt les coses: “No 
vivim en una societat preparada perquè 
estar assegudes en una cadira donant-li 
el pit als fills i aquest és el principal 
inconvenient”, diu la Sharon. “A més, 
la societat et pressiona perquè donis a 
llum i estiguis estupenda als deu dies. A  
les revistes, als mitjans de comunicació, 
no es publicita el fet d’alletar el fill, no-
més el fet d’aprimar-se i tornar a estar 
com abans i fer vida normal; no mostren 
la realitat”.

Les dones expliquen que malgrat que 
es pugui veure com un sacrifici, per a 
elles  és un regal: “No és per sempre i val 
la pena fer aquesta inversió d’esforç i de 
temps, com una carrera a llarg termini, 
perquè encara que els 2 primers mesos 
costin, estaràs 2 anys perfectament”.


