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PROGRAMA 

Per 
t e r c e r a n y 

consecutiu organitzem els 
Dimecres de Salut, amb la 

col-laboració de molts professionals 
d'aquest ámbit. Intentem apropar ais 

nostres ve'íns i veínes la realitaí d'unes 
malalt ies que tenlm al costaí de casa. 

Quelcom está canvlant en la nostra societat. Estem 
escoltant contínuament les excelTéncies de la dieta 

mediterránla, com n'és de saludable fer una mica 
d'esport. Així matelx, aplaudim noves ¡niciatlves per millorar 

el nostre nivell de vida ¡ el d'aquelles persones que estimem. 
Darrerament, una prestigiosa passarel-la de moda va decidir 

que les seves models havien de reunir unes característiques 
diferents, que les dotes d'un aspecte mes saludable. Per ti sembla 

que les tesis deis professionals de la salut s'escolten. Desitgem que 
siguí el principi del camí. 

Segurament, tots els pares amb filis adolescents parlen amb ells deis 
efectes de les drogues. Actualment, el món de la toxicologia, per 

desgracia, genera drogues que els pares no acostumen a saber distingir. 
En aqüestes jornades dediquem un dia a parlar de drogues, pero dirigit 

ais pares, per tal d'orientar-los tant en les línies educatives a seguir, com 
possiblement a detectar un possible problema. També gaudirem de la 

companyia deis experts del eos deis Mossos d'Esquadra, que ens faran 
una presentació práctica i amb material real de les drogues que actualment 

els nostres filis poden trobar al mercat. 

Aquest any, i buscant la impl icado de professionals del nostre poblé, 
comptarem amb la presencia d'una traumatólogo de prestigi, filia del 
nostre poblé. 

Per tal que aqüestes jornades puguin arribar a un major nombre de gent, 
necessitem la vostra ajuda: si us interessa algún tema en particular, feu-
nos-ho saber. Enguany, i perqué molts pares ens ho han demanat, canviem 
l'hora de les jornades. La finalitat és que els pares amb ¡nfants puguin 
assistir a les jornades i puguin deixar els seus filis o filies a la nostra ludoteca 
municipal i poder gaudir, així, del servei gratu'ít que per a aqüestes 
jornades proporcionará l'Ajuntament. 

Us agraeíxo en nom de tots els que col-laboren en la realitzacíó 
d'aquests Dimecres de Salut l 'acceptació que de ben segur tíndrá 
aquest cicle de conferencies. 

Robert Queral ¡ Roure, regidor de Sanitat 

Dimecres, 25 d'octubre 

Inauguració de les Jornades a carree de I' l'lllm. Sr. Pau Cabré Roure, 
alcalde d'Alpicat. 

Trastorns de la conducta alimentaria: anoréxia, a carree de la Sra. Laura Bosa 
López, psicólogo clínica del Programa de trastorns de la conducta alimentaria 

de I Hospital de Santa María. Gestió de Servéis Sanitaris de Lleida. 

Dimecres, 8 de novembre 

El colesterol, a carree del Dr. Jaime Casasús Alegret, metge de familia del consultori 
d'Alpicat. ABS Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris de Lleida. 

Mal d'esquena al nen i a l'adolescent, a carree del Dr. César Cornejo Echegaray, 
pediatre del consultori d'Alpicat. ABS Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris de 
Lleida. 

Dimecres, 15 de novembre 

Accidents infantils,xa carree de la Sra. Carme Estela Abad, DUI pediatría del consultori 
d'Alpicat i la Sra. Angeis Poch Escuer, DUI pediatría del CAP Santa Maria. ABS Lleida 
Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris Lleida. 

Accidents de la gent gran, a carree del Sr. Albert Asensio Maials, DUI del consultori 
d'Alpicat. ABS Lleida Rural Nord. Gestió Servéis Sanitaris, Lleida. 

Dimecres, 22 de novembre 

Consum de drogues, a carree del Dr. Xavier Samper Villar, metge del servei 
de Toxicomanies de l'Hospítal Santa Maria. Gestió Servéis Sanitaris de Lleida. 

Conseqüéncies legáis del consum i del tráfic de drogues, a carree del 
sergenf Alex Ordoñez Palau, cap de l'Oficina de Relacíons amb la 
Comunitat de la Comissaria deis Mossos d'Esquadra de Lleida. 

Dimecres, 29 de novembre 

Traumatísmes i fractures, a carree deja Dra. Laura Prats Gispert, 
metge especialista en cirurgia ortopédica i traumatología de 
l'Hospítal Uníversitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

Cloenda de les jornades a carree del Dr. Caries Roca 
Burillo, metge de familia del consultori d'Alpicat. ABS 
Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris de Lleida. 

Durant el mes de novembre es fará una sessió 
de titelles sobre Accidents infantils adrecada 
ais nens i les nenes de 2 a 5 anys de la Llar 
d'lnfants Municipal l'Estel i del CEIP Dr. 
Seres, a carree del Dr. Caries Roca Burillo. Lloc : Sala d'Acte s del Casal 

(carre r deis Farraginals , 1) 

Horari : 17.30 hore s 


