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M E M Ò R I A

D ' A C T I V I T A T S



ASSOCIACIÓ
LACTAMATER

Reunió de grup de suport a la maternitat

INTRODUCCIÓ

Som un grup de famílies compromeses amb la criança i l'educació
dels nostres fills i filles.

Treballem per donar suport a les famílies, en especial a les mares, en
la criança i alletament de les seves criatures.

Volem oferir informació, formació i suport a la criança sobre la base
de la informació més actual, veraç i lliure de prejducis, estereotips i
discriminacions.

Oferim informació, suport i formació també a professionals. Volem
que el nostre missatge arribi també a aquelles persones que a
traves de la seva activitat professional tracten amb famílies.

PRINCIPIS I
VALORS

Feminisme
Lactivisme
Nutrició saludable
Salut mental i física
Perspectiva de Drets
Diversitat i inclusió
Evidència científica i
veracitat



FINALITATS DE
L'ASSOCIACIÓ

1.     Acompanyar a les famílies, en especial a les mares, en les seves
lactàncies (artificial o materna) i criances
2.     Promoure la lactància materna
3.     Promoure la nutrició saludable
4.     Promoure la criança respectuosa
5.     Promoure el respecte pels Drets Humans, en especial, pel que fa
a la no discriminació per raó de sexe i a la igualtat formal i material
entre homes i dones.
6.     Promoure la salut mental i física, en especial, pel que fa als
drets del bebè i de la mare.
7.     Promoure el respecte per la diversitat i la inclusió, en totes les
seves formes.
8.     Oferir informació, formació i suport sobre la lactància i la
criança dels infants des del rigor de l’evidencia científica a famílies i
agents implicats en l’atenció a les mateixes: professionals de la
salut, de l’educació, agents d’oci local, etc.

Durant aquest 2019 hem ofert
grups de suport a la maternitat
i la lactància, grups de suport a
la criança diversa i una Tribu
Virtual de suport a la
maternitat i la lactància.

Hem organitzat formacions i
tallers. 

Alguns han sigut realitzats per
professionals aliens a
l'associacio i d'altres han sigut
realitzats per membres de la
junta.

Hem participat al Congrés de
Fedalma 2019 i en diversos
esdeveniments anuals com la
celebració de la Setmana
Mundial de la Lactància
Materna.

També hem col·laborat amb
entitats del nostre territori
organitzant activitats
conjuntes.

RESUM D'ACTIVITATS

Assamblea sòcies 2018

Taller Límits i rebequeries



Suport a la plataforma Petra,
maternidades feministes en les
reivindicacions dels drets de
les dones i els nadons en les
polítiques públiques de suport
a la maternitat.

Promoció del Dia Internacional
de la Criança respectuosa per
l'entitat privada Criar con
sentido común.

Suport al grup Madres
guerreras en la reinvindicació
d'una baixa maternal digna.

ADHESIONS A D'ALTRES
MOVIMENTS AFINS:

Junta actual de l'Associació

Participació al Congres Fedalma 2019

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

La Junta està formada per tres persones: Noelia Morales, tresorera;
Laia Pinilla, secretària; i Silvia Ramírez, presidenta.

La comunicació entre les membres de la Junta es produeix a través
d'un grup de wapp, reunions presencials i reunions virtuals.

S'estableixen dos reunions grans a principi i a final del curs escolar i
la resta de l'any la periodicitat de les reunions varia en funció de la
quantitat d'esdeveniments programats. 

Les reunions de junta tenen una periodicitat mínima d'una al
trimestre. Es realitzen tant de forma presencial com virtual.

Fitxa tècnica
CIF: G67353268
TIPUS D'ENTITAT: Associació sense ànim de lucre.
ÀMBIT TERRITORIAL: Catalunya.
POBLACIONS ACTUALS EN LES QUE TREBALLA: Viladecans.
POBLACIONS PROJECTADES: Gavà.
DOMICILI FISCAL: Doctor Reig, 78 àtic Viladecans 08840
SEU SOCIAL VILADECANS: Ateneu Pablo Picasso.
REGISTRE I DATA D'INSCRIPCIÓ: Núm.64964 Data 01/02/2019



ESTADÍSTIQUES

Us oferim aquí les dades estadístiques de la nostra entitat

Reunions grups de suport a la
maternitat: 13 reunions
(primera reunió 11 de març)
Reunions grups de suport a la
criança diversa: 2 reunions
(primera reunió 11 d'octubre)

Mitjana de 70 participants

Mitjana de 50 participants.

ACTIVITATS PRESENCIALS

Reunions de grups de suport,
formacions pròpies i externes,
participació en esdeveniments
diversos.

ACTIVITATS VIRTUALS

Tribu Virtual de suport a la
maternitat i la lactància

Grup de Facebook: 

SÒCIES

26 famílies sòcies

GS Maternitat
50%

Formacions pròpies
15.4%

Esdeveniments
15.4%

GS Criança Diversa
11.5%

Formacions externes
7.7%

Una imatge de la campanya a xarxes socials per la SMLM2019

Imatge corresponent a la dinàmica de grups
preparada per l'acte de cloenda d'activitats  de
l'estiu de 2019



DADES ECONÒMIQUES

Actualment, l'entitat disposa de 218,98 euros d'efectiu.

L'entitat es de recent creació. El
2018 es va sol·licitar la inscripció
al Registre i vam iniciar activitats
durant el 2019.
L'únic moviment comptable al
2018 és la taxa de registre de
l'entitat a Justícia per un import
de 60,12 euros.
A finals del 2019 vam viure un
canvi de tresorera que ens va fer
haver de baixar el ritme
d'activitats.
L'arribada de la Covid19 al març
del 2020 ens va acabar d'obligar a
aturar màquines.
Les despeses que hem tingut han
sigut una factura d'una tallerista
(primers auxilis), taxes de la
Generalitat i material de
copisteria.
Actualment, tota l'activitat es basa
en la participació de persones
voluntàries.


