
Dimecres, 28 de novembre 

"EQUI P PADES" 

A carree deis professionals de lequip PADES de Gesrió de 
Servéis Sanitaris de Lleida. 

Dimarts, 4 de desembre 
(19.30 hores) 

"Parl a lequip de Pediatría" 

A carree deis professionals sanitaris de lequip de pediatría del 
consultori dAlpicat, ABS Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis 
Sanitaris de Lleida. 

Cloenda de les jornades a carree del Dr. Caries Roca Burillo. 
director d'Atenció Primaria, Gestió de Servéis Sanitaris de 
Lleida. 

Els pares que ho desitgin, poden deixar  els nens, 
a la ludoteca El Tren Mágic, 

durant les xerrades, de forma gratuita . 

Lloc: Sala d'actes del Casal 
(carrer  deis Farraginals, 1) 

Horari : 19 hores 
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SALUTACI O 
Benvolguts/des vei'ns i veínes, 

Ens trobem davant les quartes Jornades de Salut i es pot 
dir que ja están ben consolidades i cree que será important 
mantenir-Ies en el futur. 

La salut és cosa de tots, deis professionals que ens atenen 
quan anem a les seves consultes i de nosaltres mateixos, 
seguint els seus consells i fent cas de les seves indicacions. 

Aqüestes Jornades ens poden ajudar per recordar tot alió 
que potser ja sabem i per aprendre alió que desconeixem, 
per cuidar-nos nosaltres mateixos i per teñir cura d'aquelles 
persones que depenen de nosaltres, o simplement, 
d'aquelles persones a les quals estimem. Per poder gaudir 
d'una bona qualitat de vida, hem de teñir els coneixements 
básics necessaris i dur-los a terme. 

Durant aquests anys hem comptat amb la presencia d'una 
desena de professionals que han volgut compartir amb 
nosaltres un temps fora de la seva consulta. Els estem molt 
agraíts. També hem pogut teñir la sort de comptar en 
alguna d'aquestes Jornades amb metges, fili s d'Alpicat, 
que tot i no desenvolupar la seva tasca a casa nostra, no 
deixen de sentir-se implicáis en tot alió que ens pertany. 

Segur que comptarem amb la vostra companyia en tots 
aquests dies i amb la vostra collaboració i interacció en 
les conferencies, fent les preguntes que calgui per resoldre 
els vostres dubtes. 

Salut! 

Roser  Lunas Ibañez, 
regidora de Sanitat 

PROGRAMA 

Dimecres, 7 de novembre 

Inaugurado de les Jornades a carree del Sr. Armand Arill a 
Almunia, gerent de Gestió de Servéis Sanitaris de Lleida, 
i 1'11-lm. Sr. Pau Cabré Roure, alcalde d'Alpicat. 

Conferencia inaugural 

"El sol i la pell" , a carree del Dr. Xavier Soria Gili, especialista 
en dermatología medicoquirúrgica i venerologia, adjunt de 
dermatología i responsable de la Unitat de Dermatología 
Pediátrica a l'Hospital Uníversitari Arnau de Vilanova i 
professor collaborador a la Facultat de Medicina de la UdL. 

Dimecres, 14 de novembre 

"Etapes de la Dona" 

"Consells d'infermeria " 

A carree de la llevadora i deis professionals d'infermeria 
del consultori d'Alpicat, ABS Lleida Rural Nord. Gestió de 
Servéis Sanitaris de Lleida. 

Dimecres, 21 de novembre 

"Parlen els metges de familia" 

A carree deis professionals medies del consultori d'Alpicat, 
ABS Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris de Lleida. 


