
Campus de Ciències de la Salut
Universitat de Lleida
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Lleida: Aula Magna Joan Viñas i Salas (Carrer de Montserrat Roig, 2. 25199 Lleida)
Igualada: Aula Magna del Pla de la Massa (Av. Pla de la Massa, 8. 08700 Igualada)

Seu: Lleida
9:00 h. Inauguració de la Jornada.
Representants de la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia, del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida, del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya i del Consell de l’Estudiantat de la FIF.

9:30 h. Conferència inaugural.
“El rol de les infermeres i els fisioterapeutes 
en la gestió de la pandèmia: lliçons apreses i 
reptes futurs”.

Dra. Montse Gea, directora de la Direcció Ge-
neral de Professionals de la Salut.

10:15 h. Taula rodona.
“La resiliència del sistema de salut i sociosani-
tari. Lliçons de la pandèmia”. 

Modera:  Dra. Lorena Tejero, coordinadora del 
Grau en Infermeria a Lleida.

Ponents:
·  Sra. Anna Maria Fité, delegada de centres 
residencials de la Regió Sanitaria de Lleida.
·  Sra. Maria Dolores Gómez, fisioterapeuta 
del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Uni-
versitari de Santa Maria i de l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova.
·  Sr. Josep Anton Pérez García, director de 
l’àrea de qualitat de Sant Joan de Deu Terres 
de Lleida.

·  Sra. Cristina Farràs, cap d’Infermeria i Conti-
nuïtat Assistencial en Atenció Primària.

11:30 h. Pausa-cafè.
Seus: Lleida i Igualada
12:00 h. Presentació de les comunica-
cions orals.
Moderen: Dra. Sílvia Solé, coordinadora de la 
doble titulació:  Grau en CAFE i Grau en Fisio-
teràpia i Dr. Miguel Ángel Escobar, coordina-
dor del Grau en Infermeria a Igualada.

13:00 h. Col·loqui.
Vivències dels estudiants durant les pràcti-
ques o l’auxili sanitari. “No estàvem prepa-
rats…”.

Moderen: Sra. Sílvia Gros, coordinadora de la 
doble titulació:  Grau en Infermeria i Grau en 
Fisioteràpia i Dra. Cristina Bravo, coordinado-
ra de la doble titulació: Grau en Nutrició Hu-
mana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia.

Ponents:
·  Maria Barcenilla, infermera i fisioterapeuta, 
promoció 2016-2021;  Alba Montañés, infer-
mera, promoció 2017-2021 i Cristina Vallés, 
infermera, promoció 2016-2020. Exestudiants 
graduades a la FIF-UDL.

Ca
rte

ll r
ea

lit
za

t p
er

 @
el

la
qu

ie
re

un
pi

st
ac

ho



Seu: Igualada
13:30 h. Col·loqui.
La solidaritat dels professionals més enllà del 
deure.

Modera: Dra. Carme Campoy, vicedegana del 
Campus d’igualada.

Ponents:
·  Sra. Carol Mitjana, directora del Centre Ge-
riàtric Lleida:  Experiència del  Centre Geriàtric 
Lleida durant la COVID-19.
·  Sr. Cesc Giró, periodista de RAC1: La CO-
VID més enllà dels números.

Seus: Lleida i Igualada
14:00 h. Acte de lliurament dels premis 
a la millor comunicació oral i pòster i del 
19è Concurs de i Fotografia de la FIF.
Cloenda. 

Al llarg de la Jornada es mostraran els projec-
tes de recerca sobre la COVID desenvolupats 
pel professorat de la FIF.

Inscripcions i presentació de comu-
nicacions orals i pòsters
Les inscripcions estaran obertes fins al 4 
d’abril de 2022 als enllaços següents:

Inscripció gratuïta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfG0QFEC4Z4sTVQOVNhtqlSoa-
ME-OxSwhq9_8AhS0-gXFkkKQ/viewform

Inscripció a la jornada com a matèria transver-
sa (reconeixement d’1 crèdit de matèria trans-
versal):
h t t p : / / c a r b o n c o py. u d l . e s / b e a n s / u d l /
gcursosext /ofer taweb. jsp?code=ofer-
taweb&user=webca&dbms=gcentres&-
cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%-
2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20

Assistència al 100% de la Jornada i lliurament 
d’una activitat de treball autònom:
Opció A. Presentació a la Jornada d’un treball 
en format de comunicació oral o pòster. 
Opció B. Elaboració d’un treball de reflexió i 
anàlisi crític sobre la temàtica. Es valorarà 
com a mèrit la participació activa en l’organit-
zació de l’esdeveniment.

Presentació de comunicacions orals i pòsters:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
p Q L S e r 0 0 s A 3 M e 0 x 6 C D k i M U 1 Ys f Le -
03H05vnKnbGMwnu7eXcL4giA/viewform

Per a més informació:
Secretaria del Deganat de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia
Carrer de Montserrat Roig, 2
25199 Lleida
Telèfon : 973 702443
Adreça electrònica: 
fif.secretariadeganat@udl.cat

Comitè Organitzador
Dra. Carmen Nuin (Codirectora)
Dra. Carme Campoy (Codirectora)
Dra. Ana Lavedán
Dra. Judith Roca
Dra. María Sánchez

Comitè Científic
Dr. Joan Blanco
Dr. Carles Casanova
Dra. Laura Martínez
Dra. Lorena Lourdes Tejero
Dra. Olga Masot
Dr. Miguel Ángel Escobar
Dra. Carme Campoy
Dra. Tània Cemeli
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG0QFEC4Z4sTVQOVNhtqlSoaME-OxSwhq9_8AhS0-gXFkkKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG0QFEC4Z4sTVQOVNhtqlSoaME-OxSwhq9_8AhS0-gXFkkKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG0QFEC4Z4sTVQOVNhtqlSoaME-OxSwhq9_8AhS0-gXFkkKQ/viewform
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer00sA3Me0x6CDkiMU1YsfLe03H05vnKnbGMwnu7eXcL4giA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer00sA3Me0x6CDkiMU1YsfLe03H05vnKnbGMwnu7eXcL4giA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer00sA3Me0x6CDkiMU1YsfLe03H05vnKnbGMwnu7eXcL4giA/viewform

