Ple ordinari
28 de setembre de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15.6.Moció que presenta el grup municipal Construïm per la defensa de
l’alletament als espais públics del poble de Sant Pere de Ribes.

Aquesta moció vol promoure un acte de sensibilització necessari cap a una acció que
rau en les bases de la nostra humanitat.
L’alletament matern assegura la supervivència de l’espècie, semblaria que no calgués
especificar-ho, però malauradament cal. Mentre es preparava aquesta moció sortia
publicat al diari La Nació de Lleida del 27 de juliol 2021, la denuncia d’una mare que
alletava al seu fill a una piscina pública. Aquesta mare va ser requerida pel monitor
amb l’argument de que “Si la llet cau a la gespa pot fer venir formigues”. Exemples
d’insults, mirades amb menyspreu, manca de resposta a demandes d’alguna mare fan
necessàries una crida d’atenció.
La OMS, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), associacions
professionals de pediatria internacionals i nacionals recomanen l’alletament matern
exclusiu com a millor aliment pels primers mesos de vida de l’infant. Més enllà dels
coneguts beneficis pel nadó, l’alletament matern assegura el restabliment integral de la
mare i exerceix una protecció mediambiental estalviant envasos, sabons, transport,
energia elèctrica, etc.Aquesta moció també vol fer palès el total respecte i suport a les
mares que per motius diversos han optat per altres tipus d’alletament.
Parlar de la lactància obertament a un ple, és encara ara innovador i pot incomodar a
algunes persones. Un acte tan natural i necessari s’ha dut a terme durant anys
d’amagat, als WC dels restaurants i bars, corrent les mares cap a casa amb el nadó
plorant per poder fer-ho fora de l’espai públic. El cartell del darrer film d’Almodovar és
la imatge en blanc i negre d’un mugró que alleta, ha estat retirat per Instagram creant
una trist polèmica. Aquest és encara el context en el qual ens movem.
Les mares cerquen els seus espais de confort pel moment de lactar però en fer-ho en
cap cas han de trobar exclusions, impediments. Ans el contrari, aquesta moció
defensa que es trobin una societat que les espera i agraeix els seu gest. Defensa que
aquestes mares trobin espais amables que afavoreixin aquests moments.
La lactància a espais públics és un dret sense limitacions de mares i nadons. No
podem tenir consideracions que puguin recolzar la idea de que lactar molesta,
incomoda, ofèn o fins i tot crea mala imatge.
Si revisem el tema veurem com a València, Iruña, Tarragona i d’altres ciutats
l’alletament està defensat en mocions o protegit en les Cartes de Drets i Deures del
Sistema Sanitari. Aquestes accions son necessàries per ajudar a donar el tomb a una
visió, no tan arcaica com pensem, que vol invisibilitzar i obstaculitzar un fet tan natural.
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També forma part d’un clàssic que no ens constin denuncies sobre un tema que en
general les dones carreguen sense fer-ho públic. El nostre Ajuntament s’ha d’avançar,
ha de tenir les normatives revisades, els funcionaris sensibilitzats i tot a punt per que
les mares es troben ben acollides i per que si sorgeix alguna incidència la resposta
sigui ràpida i eficaç.
Per tot això exposat, demanem els següents acords:
1.Que Sant Pere de Ribes es declari Espai Amic de la lactància materna.
2.Revisar les normatives municipals públiques sota aquesta mirada. Afegir text
normatiu que la faciliti i detecció d’aspectes que la puguin dificultar.
3.Oferir informació pública a l’OAC i d’altres espais sobre els suports que les mares
que alleten tenen a la seva disposició.
4.Fer arribar a tots els funcionaris la declaració d’Espai Amic de la lactància, per tal
d’aconseguir una mirada positiva sobre aquest aspecte.
5.Ajudar a la sensibilització identificant els establiments públics amb un adhesiu
recordant a les mares que poden fer us de les instal·lacions per alletar al seu nadó. No
cal un espai tancat, amagat, especial, etc. Només una cadira, aigua i una mirada
positiva sobre el tema.
6.Incloure aquesta mirada i necessitat en el pla d’igualtat i poder fer accions al
respecte.
La regidora, Sra. Quima Albalate Giménez defensa la moció.
Es produeix un debat
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint regidors presents dels vint-i-un que la composen.
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