
Dimecres, 25 de novembre, 19 hores 
Día internacional per a l'eradicació de la violencia masctsta 
Lectura del manifest, a carree de Nuria Roure Miró , regidor a de lo C 
l'Ajuntament d'Alpicat, i presentació de la guia Recurso s o* teu aoast í Guia 
de servéis per o les dones d'Alpicat. 
A continuació, 
"Llevadora, un suporí en la vida de la dona 
A carree de María José Garrofé Peiron, coorü^oaz'z ze . ? . ; : : ' = : ze 
l'ICS de Lieida. 

Dimecres, 2 de desembre, 20 hores 
Día internacional de les persones amb discapacüat 
Emmarcat en el Programa Pilot Professional de Referencia per a Persone s 
amb Discapacitat, el Consell Comarcal del Segriá organitz a un segui t 
d'actes. Entre altres, les següents xerrades: 

"Salut Mental en positiul" 
A carree de: 
 Gemma Fleta Zaragoza, diplomada en Treball Social per la Universita t de 

Lieida i gerent de l'Associació Salut Mental Ponent, amb experiencia en 
l'ámbit de les persones discapacitades. 
 Sara Amigó Muñoz, llicenciada en Psicología per la Universitat Autónoma 

de Barcelona, especialitat en l'ámbit de la Psicología Social i Laboral, amb 
experiencia com inseridora laboral en l'Associació Salut Mental Ponent. 

"El Servei de Psicología al CAP d'Alpicat" 
A carree de: 
 Silvia Campanera Reig, llicenciada en Psicología Clínica, amb experiencia. 

entre altres, en psicólogo clínica de Gestíó de Servéis Sanitaris al consultori 
d'Alpicat. 
Posteriorment, presentació de l'exposició fotográfica "ONE WAY... MY 
DREAM", a carree de la seva autora, Carme Ollé. 
L'entitat col-lab-oradora en aquesta Jornada ha estat el laboratori Daüchi-Sankyo Espanya, 
S.A. 

Cloenda de les Jornades a carree de NITm. Sr. Ricard Pons Pico, president 
del Consell Comarcal del Segriá i del Dr. Caries Roca Burillo, metge de familia 
del consultori d'Alpicat, i director medie ABS Lieida Rural Nord. Gestió de 
Servéis Sanitaris de Lieida. 

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

xerrades, de forma gratuita. 

L'orgariització es reserva el dret de canviar o 

modificar aquest programa. 
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Ja estem davant les sisenes Jornades de Salut, aquest cicle de 
conferencies setmanals que l'Ajuntament d'Alpicat, amb la col-
laboració deis professionals del consultori medie, organitza per poder 
atansar ais alpicatins informació sobre temes medies, sempre actuáis 
i on aprenem quelcom de nou. 

Dedicarem una jornada a la celebració anual del Dia internacional 
de les persones amb discapacitat, que té com a finalitat fomentar 
la comprensió deis assumptes relatius a la discapacitat i mobilitzar 
el suport a la dignitat, els drets i el benestar de les persones 
discapacitades. Pretén aconseguir que gaudeixin deis drets humans i 
participin en la societat de forma plena i en condicions d'igualtat i la 
seva integrado a la vida política, social, económica i cultural. 

Davant les malalties mes conegudes en l'actualitat, com son les 
cardiovasculars, el cáncer, la sida, la fibromiálgia o la fatiga crónica 
i altres, queden relegades aquelles de qué ningú no parla, com és 
la polio. Fa ara 50 anys es va descobrir la vacuna contra aquesta 
malaltia incurable. Una lluita que ara fa mig segle va comencar a 
ser fructífera, pero que no ha acabat. S'hi está a prop, pero encara 
no es pot dir que ha passat a la historia. En la Jornada Solidaria ens 
explicaran en quina situació es troba en l'actualitat aquesta malaltia 
que només aquelles persones que la pateixen afectades de per vida 
i les seves famílies no obliden. 

Estem segurs que aquests Dimecres de Salut tindran una excellent 
acollída, com les edicions anteriors. Us recomano teñir a la vista 
aquest programa. Son 5 setmanes de conferencies forga interessants i 
val la pena no oblidar-se deis dies i les hores en qué es desenvolupará 
cadascuna d'elles. 

Us hi esperem! 

Roser Llinás Ibáñez 
Regidora de Sanitat i Salut 

PROGRAMA 
Dimecres , 4 de novembre , 19 hores 
Inaugurad o de les Jornades , a carree del Sr. Gerard Ferrer Valdés, 
gerent territorial de l'lnstitut Cátala de la Salut a Lleida, i Nl-lm. Sr. Pau 
Cabré Roure, alcalde d'Alpicat. 
Conferenci a inaugura l 
"Evolució  del  mefg e de capea/er a fíns  ais  nostres  dies",  a carree 
áel Dr. Jaime Casasús Alegret, llicenciat en Medicina i Cirurgia per 
la Universitat de Saragossa l'any 1975, especialista en Medicina de 
Familia i Comunitaria per la Universitat áe Barcelona l'any 1982, 
diplomat en Sanitat per I'Escola Nacional de Sanitat de Madrid l'any 
1985. 
En acabar se servirá un petit refrigeri, per deferencia de farmacia Pratdepadua 

d'Alpicat. 

Dimecres , 11 de novembre , 19 hores 
"Parlen  els  metges  de familia" 
A carree de l'equip de professionals sanitaris de medicina familiar del 
consultori d'Alpicat, ABS Lleida Rural Nord. Gestió de Servéis Sanitaris 
de Lleida. 

Dimecres , 18 de novembre , 19 hores 
"Parla  l'equip  de Pediatría" 
A carree deis professionals sanitaris de l'equip de pediatría áel 
consultori á'Alpicat, ABS Lleiáa Rural Nora. Gestió de Servéis Sanitaris 
de Lleida. 

Jornad a de Salut Solidari a 
Divendres , 20 de novembre , 19 hores 
"La  polio:  una epidemia  d'ahir,  l'oblit  d'avui" 
"La  postpólio:  del  que mai  ens van informar" 
A carree de: 
 Dra. Mercé Matute, metgessa adjunta del Servei d'Anestesiologia i 

Clínica áel Dolor. Hospital Universitari Arnau áe Vilanova áe Lleiáa. 
« Sr. Juli Selles, presiáent á'APPCAT (Assocíats áe Polio Postpólio 
Catalunya), afectat áe polio i SPP. 
 Sra. María José Moya, associaáa á'APPCAT, afectaáa áe polio i SPP 

i véína á'Alpicat. 
La Jornaáa está organitzaáa per Assocíats áe Polio Postpólio Cata
lunya, amb la col-laboració á'Alpicat Solíáari. 


