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Fins fa molt poc temps ningú no s’havia plantejat què han de 
menjar els nadons; quan naixia un nen, la mare se’l posava 
al pit i ell mamava.
A mitjan segle xx, la indústria farmacèutica va introduir les 
llets artificials i es va posar de moda el biberó. Aleshores 
les mares van anar perdent l’art d’alletar els fills, fins al 
punt que moltes dones no havien vist mai donar el pit a 
un nadó i que una mare que ho fes al mig del carrer podia 
ser malvist.
En els últims anys, els responsables de la salut dels 
infants han tornat a aconsellar l’alletament matern com 
l’alimentació ideal per als més petits. Actualment l’OMS fa 
recomanacions que les veus de la Lliga de la Llet van donat 
des de fa mig segle.
La Lliga de la Llet (La Leche League International) és una 
organització internacional, assistencial, apolítica, aconfes-
sional i sense ànim de lucre. La van fundar set dones l’any 
1956 i actualment és present en més de seixanta països. 
L’OMS i la UNICEF la reconeixen com a organització no 
governamental. És representada per les seves monitores, 
mares que han alletat almenys un fill i que han estat acura-
dament preparades per a ajudar altres mares a alletar els 
seus. Ofereixen un servei complementari del que fan el 
metge i el personal sanitari, basat en l’ajuda gratuïta que una 
mare pot oferir a una altra. La Lliga de la Llet de Catalunya 
és una associació constituïda legalment, que agrupa les 
monitores d’alletament catalanes acreditades per La Leche 
League International. 
Les dones amb fills tenen ara la sort de rebre informació 
adient sobre la conveniència d’alletar els seus infants 
amb la pròpia llet, tot i que hi ha molts professionals que 
encara plantegen el tema com a opcional: llet materna o 
llet artificial. La recomanació de metges i llevadores hauria 
de ser contundent, ja que la lactància materna té impor-
tants avantatges per a la salut i el desenvolupament físic i 
emocional dels nadons: és l’alimentació adequada durant 
els primers sis mesos de vida i molt important en els se-

güents, acompanyant la introducció de la resta d’aliments. 
La lactància materna no es pot considerar mai una opció; 
és l’alimentació natural dels bebès; així ho han comunicat 
experts de la Unió Europea.    

Consens de la Unió Europea per a l’alimentació 
durant el primer any de vida. Recomanacions es-
tàndard per a la lactància 

• Alimentar amb llet materna exclusiva durant els pri-
mers sis mesos de vida garanteix un creixement, un 
desenvolupament i una salut òptims en els nadons.

• L’alletament matern és la forma natural d’alimentació 
dels lactants i els infants.

• Després del naixement, cal eixugar el nadó i col·locar-
lo sobre el pit de la mare, pell amb pell, dues hores o 
fins a la primera presa. Es recomana ajornar totes les 
cures no destinades a salvar la vida del nen.

• El nadó busca instintivament el mugró i s’hi enganxa; 
els professionals no han de forçar-lo. En les preses 
següents cal observar, i si l’alletament és correcte no 
convé intervenir-hi. En cas de dificultat, cal assessorar 
en la posició i en l’acoblament, sense tocar.

• La mare aprèn a conèixer els senyals de gana.

• L’alletament ha de ser per demanda, sempre que el 
nen busqui el pit o plori. Mare i fill han d’estar junts les 
vint-i-quatre hores del dia.

• Molts infants fan dotze preses al dia en les primeres 
setmanes de vida.

• N’hi ha que tenen prou amb un pit; d’altres buiden 
tots dos pits.

• El procés de producció de llet és regulat pel nadó: 
com més en pren, més se’n produeix. 

S a l u t

La lactància materna, la millor alimentació per als nostres fills



44 Juliol 2008

S a l u t

• La freqüència i la durada de les preses són regulades 
pel nadó.

• Si no és per raons mèdiques, no s’han d’administrar 
altres fluids.

• Cal evitar el xumet durant les primeres setmanes.

• El nen tindrà períodes de creixement més intensos, 
en els quals demanarà el pit amb més freqüència, fins 
que la producció de llet s’adapti a la nova demanda.

• La mare requerirà una alimentació correcta.

• Perquè la mare treballadora pugui alletar el nadó de 
manera exclusiva fins a sis mesos, ha de comptar amb 
un lloc de treball solidari amb la lactància materna i 
també amb el suport social i familiar.

• Després dels sis mesos, cal iniciar l’alimentació 
complementària.

• Hi ha contraindicacions permanents i temporals de la 
lactància materna en una minoria de casos, a causa de 
determinades malalties de la mare o del nen.

• L’alimentació amb llet artificial pot comportar riscos 
i inconvenients per als nens: augment de diverses 
malalties infeccioses o més incidència de malalties 
cròniques (diabetis, al·lèrgies o hipertensió arterial), així 
com l’augment de la freqüència d’alguns càncers. 

• L’alimentació amb fórmules pot comportar també 
riscos i inconvenients per a la mare: augment de 
l’hemorràgia post part i involució uterina més lenta, 
reducció dels intervals entre parts i augment de pèr-
dues menstruals, retard en la recuperació del pes previ, 
augment del càncer de mama i d’ovaris, augment del 
risc d’osteoporosi i fractura de fèmur després de la 
menopausa. També s’ha de tenir en compte el cost de 
les fórmules i de la compra de biberons, tetines, etc. Cal 
més temps per a preparar el menjar i hi ha menys temps 
per a dedicar als germans i a altres tasques. Augmenta 
el cost sanitari i hi ha més absentisme laboral per part 
dels pares. Finalment creix la despesa d’energia i resi-
dus en la fabricació (efectes mediambientals). 

Posicions adequades per a l’alletament 

Hi ha diverses posicions adequades per a donar el pit. 
El nen ha d’estar sempre enganxat a la mare i encarat 
a ella. S’ha de col·locar el nadó amb el nas a l’alçada del 
mugró; d’aquesta manera, en introduir el mugró i part de 
l’arèola dins la boca, el mugró quedarà a la part superior 
d’aquesta i la llengua del bebè podrà situar-se sota el 
mugró. Ho podeu observar en les i·lustracions.

Els mugrons

Als pits i als mugrons no els cal cures especials. Si 
apareixen molèsties o clivelles als mugrons, és senyal 
que cal millorar la col·locació del bebè.

Els mugrons es renten amb aigua sola, però no es 
necessari fer-ho abans de cada presa. En cas que s’hi 
facin clivelles, no s’hi han d’aplicar cremes que s’hagin 
de treure abans de donar el pit; el més adequat és 
aplicar unes gotes de la pròpia llet sobre el mugró i 
l’arèola després de les preses i deixar que els mugrons 
s’eixuguin amb l’aire o bé amb un eixugacabells.
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L’ús de mugroneres de silicona no és recomanable, 
ja que pot confondre la succió del bebè i el pit no 
s’estimula amb la mateixa intensitat.

Extracció de la pròpia llet

Quan la mare no pot donar la llet directament al nadó, 
la pot extreure manualment o mitjançant un aparell. 
No és complicat, però requereix una certa pràctica. 
De vegades és imprescindible, com en el cas d’alguns 
nens prematurs o quan la mare comença a treballar 
abans que el fill tingui sis mesos. Les dones s’aturen 
una estona durant la jornada laboral per extreure la seva 
llet i guardar-la en una nevera de transport.

El MELA

La lactància materna pot espaiar els naixements. Un 
comitè d’experts va proposar en 1988 el mètode de la 
lactància i amenorrea (MELA, en anglès LAM) com a 
fórmula de control de la concepció durant els primers 
mesos de la lactància. La dona té menys d’un 2% de 
probabilitats de quedar-se embarassada si compleix els 

tres criteris seguents: el fill té menys de sis mesos; fa 
lactància exclusiva o gairebé exclusiva; no ha tingut la 
primera regla després del part. Si alguna d’aquestes 
condicions canvia, el risc augmenta.
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Adreces d’interès

http://www.lalligadelallet.org/

http://www.laligadelaleche.es/

Llibres per a mares

• Un Regalo para toda la vida. GONZÁLEZ, Carlos (pe-
diatra). Editorial Temas de Hoy. 2006.

• El arte femenino de amamantar. LA LIGA DE LA LE-
CHE INTERNACIONAL. Editorial Mexico Pax. 2001.
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