
 

 

 

 

 

TERCER CONCURS DE FOTOGRAFIA PER PROMOURE LA 

LACTÀNCIA MATERNA ORGANITZAT PER L’HOSPITAL GENERAL 

DE GRANOLLERS I PLAY S.A  

 

Granollers, 19 de setembre de 2012 – Per tercer any consecutiu, el proper dia 3 d’octubre la 

Comissió de Lactància de l’Hospital General de Granollers, amb la col·laboració de l’empresa 

PLAY S.A., ha organitzat un concurs de fotografia obert a tots els usuaris i professionals de 

l’Hospital amb l’objectiu de promoure i sensibilitzar als futurs pares i mares sobre els beneficis 

de la lactància materna. 

 

L’equip de l’àrea maternoinfantil i pediatria de l’Hospital General de Granollers promou la 

lactància materna des de l’any 1999, tasca que ha estat reconeguda amb el guardó de l’IHAN 

(Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància). Els 

professionals volen aprofitar la diada de Lactància Materna per explicar a aquelles mares i 

pares que tenen dubtes sobre si donar el pit als seus fills i els beneficis que aquest tipus de 

lactància té en la salut del nadó. Algunes de les preguntes que sovint tenen els pares són: la 

llet materna conté els nutrients suficients que necessita el meu nadó? El protegirà 

d’infeccions, al·lèrgies i altres malalties cròniques? Augmenta el vincle mare-nadó? Millora la 

recuperació de la mare després del part i ajuda a eliminar els greixos i retornar a la silueta 

habitual? Disminueix el risc de la mare de tenir anèmia o càncer de mama? Totes les 

respostes a aquestes preguntes les donaran els professionals el proper 3 d’octubre a les 

taules situades a l’entrada de l’edifici de consultes externes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC: 

Per participar només cal enviar una fotografia per correu electrònic o físicament al Gabinet de 

Comunicació de l’Hospital (comunicacio@fhag.es) indicant el títol de la fotografia i un 

telèfon de contacte, abans del proper 1 d’octubre. Les fotografies s’exposaran al vestíbul 

de l’edifici de consultes externes. La participació en el concurs implica l’acceptació per part de 

l’autor de que les fotografies enviades seran incloses en els arxius de la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers que podrà exposar-les públicament ja sigui a través del portal web, 

en suport paper o en publicacions de l’organització. Les dades caràcter personal seran 

guardades en el fitxer de comunicació que esta registrat a l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades (EPD) i que compleix amb totes les mesures de seguretat que obliga la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 

 

Les fotografies han de tenir la temàtica de la lactància materna i no cal que siguin actuals ja 

que el jurat no valorarà tant la qualitat de la fotografia sinó la capacitat de la imatge per 

sensibilitzar i animar a la promoció dels beneficis de la lactància. 

 

PLAY S.A. empresa de referència en el sector de la puericultura, reafirmant  el seu 

compromís amb la seguretat dels infants ha volgut donar suport a aquesta iniciativa 

promocionant el concurs amb el lliurament dels següents obsequis:   

  

1r premi: Cadireta de passeig Dadá    2n premi: Hamaca bed&go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3r premi: Sac CasualPlay 

 

 

 


