
 

 

 

 
   
   
   SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA
 

Dilluns 21 d’octubre │ 18.00 h
Casa de Cultura  (c. de Federico Garcia Lorca, 17)

Xerrada i debat sobre la Lactància Materna 
A càrrec de la pediatra i assessora de lactància materna Raquel 

Monfort. Autora del llibre “Mama, jo també vull donar teta”.  

No cal inscripció prèvia.  

Dimarts 22 d’octubre │ 18.00
Sala 2 del Centre Polivalent (pl. del Rebato, 1)

Taller de Porteig Ergonòmic 
En aquest taller coneixerem les millors opcions de porta nadons 
alhora que aprendrem a col·locar de forma correcte el fulard, les 
banderoles i/o la motxilla en diverses posicions.
Podeu venir amb el vostre porta nadons. No cal inscripció prèvia. 

 
 
Dimecres 23 d’octubre │ 18.00
Casa de Cultura  (c. de Federico Garcia Lorca, 17)

Xerrada: “Deslletament Respectuós”
La lactància és una etapa meravellosa de l’inici de la vida i de 
vincle entre mare i nadó. Iniciat pel nen/a o per la mare, el 
deslletament forma part de la lactància i és un procés que cal 
conèixer. Deslletar de manera respectuosa, tenint en compte les 
necessitats de l’infant, sabent trobar el moment i amb estratègies 
per enfrontar-ho de la millor manera. A càrrec de Gemma López, 
assessora en lactància materna.   
No cal inscripció prèvia. 

Dijous 24 d’octubre │ 17.00 h
Casa de Cultura  (c. de Federico Garcia Lorca, 17)

Musicoteràpia per a famílies amb nadons
A través de jocs de falda, cançons, descoberta de sons i 
moviment corporal gaudirem compartint una experiència rica en 
estímuls sensorials i emocions conjuntes. A càrrec de la 
musicoterapeuta Gemma Baños Dieste. Per a famílies amb 
nadons no caminants.  
Cal inscripció prèvia. Matins, de 10.00 h a 14.00 h, i tarda de 
dimecres, de 16.00 h a 18.00 h, al Centre Polivalent 
Rebato, 1- o Acció Social -Carrer Major, 3-,  
email: infancia@ajuntamentabrera.cat i T. 93 770 43 34.
 

 

SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA │ ABRERA

EMPODEREM
FEM POSSIBLE LA LACTÀNCIA

h – 20.00 h 
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Monfort. Autora del llibre “Mama, jo també vull donar teta”.   

0 h – 19.00 h 
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coneixerem les millors opcions de porta nadons 
alhora que aprendrem a col·locar de forma correcte el fulard, les 
banderoles i/o la motxilla en diverses posicions. 
Podeu venir amb el vostre porta nadons. No cal inscripció prèvia.  
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(c. de Federico Garcia Lorca, 17)  

Musicoteràpia per a famílies amb nadons 
A través de jocs de falda, cançons, descoberta de sons i 

compartint una experiència rica en 
estímuls sensorials i emocions conjuntes. A càrrec de la 
musicoterapeuta Gemma Baños Dieste. Per a famílies amb 
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Divendres 25 d’octubre
Sala B de l’Hotel d’Entitats (pl. de les

Salsa amb nadons  
T’agrada el ball i no et vols separar del teu nadó? Amb aquesta 
sessió veuràs els beneficis de la combinació del porteig i del ball. 
Calma el teu petit/a al ritme de bachata, a càrrec de Loli Blanco, 
professora de balls caribenys de l’associació Pas a Pas,
Carmen Martín, llevadora del CAP Abrera. És necessari portar 
motxilla ergonòmica o fulard.  
Recomanat per a famílies amb nadons de fins a 2 anys. No cal 
inscripció prèvia. 

Dissabte 26 d’octubre
Sala B de l’Hotel d’Entitats (pl. de les

Open Class BHealthy Postpart
Classe oberta d’activitat física especialitzades en la recuperació 
del cos de la dona després del part. Es treballa la zona abdominal 
mitjançant la tècnica hipopressiva i es realitzen exercicis de 
tonificació muscular i de resistència cardiopulmonar. 
A l’activitat es pot venir acompanyada del nadó. No cal inscripció 
prèvia. 

Diumenge 27 d’octubre
Parc de l’estació (En cas de pluja es realitzarà al gimnàs 
Municipal, c. de Salvador Espriu, 1) 

Espai Descoberta  
Comptarem amb una carpa ambulant de joc lliure pe
els seus primers anys de vida i les seves famílies. Les zones de joc 
i els materials estan curosament preparats per al seu moment 
evolutiu i per nodrir amb qualitat la seva sensorialitat, la seva 
experimentació i creativitat. 
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Divendres 25 d’octubre │ 18.00 h - 19.00 h 
(pl. de les Escoles, 1) 

T’agrada el ball i no et vols separar del teu nadó? Amb aquesta 
sessió veuràs els beneficis de la combinació del porteig i del ball. 
Calma el teu petit/a al ritme de bachata, a càrrec de Loli Blanco, 
professora de balls caribenys de l’associació Pas a Pas, i M. 
Carmen Martín, llevadora del CAP Abrera. És necessari portar 

Recomanat per a famílies amb nadons de fins a 2 anys. No cal 

Dissabte 26 d’octubre │ 10.30 h – 12.00 h 
(pl. de les Escoles, 1) 

Open Class BHealthy Postpart 
Classe oberta d’activitat física especialitzades en la recuperació 
del cos de la dona després del part. Es treballa la zona abdominal 
mitjançant la tècnica hipopressiva i es realitzen exercicis de 
tonificació muscular i de resistència cardiopulmonar.  
A l’activitat es pot venir acompanyada del nadó. No cal inscripció 

d’octubre │ 11.00 h – 14.00 h  
(En cas de pluja es realitzarà al gimnàs 

r Espriu, 1)  

Comptarem amb una carpa ambulant de joc lliure per infants en 
els seus primers anys de vida i les seves famílies. Les zones de joc 
i els materials estan curosament preparats per al seu moment 

qualitat la seva sensorialitat, la seva 


