
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Comitè de Lactància Materna de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) i 

el de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) han organitzat, pel proper dijous 14 d’abril, la 

segona jornada d’actualització en lactància materna amb l’objectiu de continuar formant els 

professionals que treballen en aquest àmbit per tal que pugin actualitzar els seus coneixements i 

proporcionar una millora continuada en termes de suport a les famílies, mares i nadons. 

 

La inauguració oficial serà a les 9 h. i anirà a càrrec de l’Il·lm Sr. Xavier Fonollosa, alcalde de 

Martorell, el Dr. Manuel Álvarez, director-gerent de la FHSJDM, el Dr. Roger Garcia, cap del Servei de 

Pediatria de l’HUMT i la FHSJDM, la Sra. Mercè Farell, directora d’infermeria de la FHSJDM, la Dra. 

Rosa Puigarnau, presidenta del Comitè de Lactància Materna de l’HUMT i la Sra. Montserrat Batlle, 

presidenta del Comitè de Lactància Materna de la FHSJDM. 

 

Seguidament, hi ha previstes un parell de conferències inaugurals: la primera anirà a càrrec de la Sra. 

Batlle i abordarà l’estat i l’evolució de la lactància materna al Baix Llobregat Nord i acte seguit 

intervindrà la Sra. Cristina Moya, responsable de l’àrea d’atenció al donant del Banc de Llet Materna 

de Catalunya, i oferirà la seva conferència sota el títol “El Banc de Llet Materna i l’Hospital de 

Martorell”. 

 

A continuació, la jornada s'estructurarà en una primera part formada per dues taules rodones                

-“Controvèrsies. Frenet lingual i lactància materna” i “Probiòtics en la mastàlgia, diferents punts de 

vista”- i una segona part on s’abordaran diversos casos clínics i on es durà a terme la ponència de 

cloenda a càrrec del Dr. Adolfo Gómez-Papí, neonatòleg de la Unitat Neonatal de l’Hospital Joan 

XXIII de Tarragona. 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Dr. Manuel Álvarez del Castillo   Sra. Anna Folch 
Director-Gerent     Directora Comunciació, RP i Protocol 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell  MútuaTerrassa 
 
 
Martorell, 12 d’abril de 2016  

 
II JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN LACTÀNCIA MATERNA  

Està organitzada pel Comitè de Lactància Materna de la Fundació Hospital  
Sant Joan de Déu de Martorell i el de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa 

 
Dijous, 14 d’abril de 2016  -  9.00 h  

 
Centre Cultural – Auditori (Plaça de les Cultures s/n). Martorell. 

 


