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Girona, una ciutat 
amb bona salut

Cicle de conferències

Dimarts 6 de març del 2018 / 19 h.
Esport, el millor fàrmac per mantenir la salut 

Dr. Daniel Brotons / Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport. 
Metge de l’àrea de Medicina de l’Esport del Consell Català de L’Esport.

Està ben demostrat que l’estil de vida actiu, amb una nutrició equilibrada i fent es-
port tal com recomana l’Organització Mundial de la salut (OMS), no solament mini-
mitza els riscos cardiovasculars, sinó que també millora l’estat articular, el sistema 
metabòlic, l’estat mental, entre altres aspectes. Com a especialista en Medicina de 
l’Esport, divulguem la practica esportiva a qualsevol edat i fem molt èmfasi dels 
controls mèdics que s’han de fer abans de practicar esport, al nivell que sigui -lúdic 
o competitiu- i insistim en els aspectes preventiu per evitar lesions musculars. El 
nostre gran objectiu és fidelitzar a la població per que “es mogui” amb seny, doncs 
quedar-se al sofà és el que veritablement mata.

Dimarts 13 de març del 2018 / 19 h.
Esclerosi múltiple: la malaltia de les mil cares

Dr. Lluís Ramió / Cap del servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Dr. 
Josep Trueta i Hospital Santa Caterina.

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune i neurodegenerativa que afecta al 
cervell, nervis òptics i medul·la espinal. La causa és desconeguda, però és el resultat 
d’una complexa interacció de factors genètics i ambientals. És la principal causa de 
discapacitat d’origen neurològic en adults joves. Provoca diferents símptomes que 
provoquen una important alteració de la qualitat de vida de les persones afectades 
i del seu entorn familiar, laboral i social. Aquesta malaltia afecta més a dones que 
a homes i es diagnostica generalment entre els 20 i 40 anys d’edat. És anomenada 
també “la malaltia de les mil cares”, perquè la seva presentació, evolució, pronòstic 
i resposta als tractaments és molt variable. 

Dimarts 20 de març del 2018 / 19 h.
Novetats en el tractament del càncer de pulmó

Dr. Joaquim Bosch / Referent Clínic de la Unitat de Pulmó de l’Institut Català 
d’Oncologia de Girona.

El càncer representa la primera causa de mort en el nostre entorn, essent el càncer 
de pulmó actualment el més letal. La investigació que es realitza en aquesta malaltia 
està permetent incorporar nous tractaments: teràpies moleculars dirigides, fàrmacs 
antiangiogènics, immunoteràpies... Així mateix, es presentaran dades sobre 
l’activitat antitumoral de la silibinina, una molècula flavonoide present en l’extracte 
de les llavors del card marià, com un dels exemples de la investigació translacional 
que es realitza a Girona.

Dimarts 3 d’abril del 2018 / 19 h.
Microbiota: la baula perduda de les malalties digestives

Dr. Xavier Aldeguer / Cap de Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari 
Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina.

La microbiota, popularment coneguda com a flora bacteriana, ha passat de ser un 
conjunt de microorganismes poc coneguts del nostre budell a ésser un centre d’interès 
en el món de la recerca mèdica actual per a esbrinar el funcionament del cos humà. De 
fet, a l’actualitat ja se’l considera un òrgan més i està suposant un canvi de paradigma 
en com entenem l’ésser humà com a ésser simbiòtic, les nostres cèl·lules humanes i els 
bacteris que ens acompanyen.
Paralarem d’aquests conceptes i de com podem utilitzar aquests bacteris per a entendre 
la fisiopatologia , diagnositcar malalties i fer-ne el monitoratge.

Dilluns 9 d’abril del 2018 / 19 h.
Mites, llegendes i evidències en prevenció de la salut

Dr. Ferran Cordón / Cap d’estudis i de formació de la Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària. Direcció d’Atenció Primària de Girona. Institut Català 
de la Salut.

Es farà un repàs de les evidències que tenim sobre les mesures de prevenció que s’estan 
aconsellant  i realitzant a la nostra població.  Quines d’aquestes mesures preventives 
estan basades en coneixements científics i quines no ho estan, i si realment han tingut 
un impacte en la salut de de les persones. Intentarem resoldre preguntes com: Quin 
paper té el colesterol en la malaltia cardiovascular? Hi ha altres factors de risc més 
importants per prevenir esdeveniments cardíacs? Quines mesures hem de fer per 
prevenir les fractures osteoporòtiques, hem de prendre fàrmacs?  Com ha impactat el 
cribratge del càncer de mama a la població femenina? ... i d’altres.  En resum, que hi ha 
de cert en les mesures preventives?
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L’objectiu del cicle és sensibilitzar a la societat sobre aspectes relacionats amb la salut. 
Les conferències són impartides per experts de diferents especialitats mèdiques i 
vinculats professionalment a la província de Girona. Es tractaran patologies que 
incideixen en la nostre població així com hàbits que tenen una implicació directa 
en la nostre salut. El cicle està organitzat pel grup de recerca en Noves Dianes 
Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Programa i calendari

Les conferències s’iniciaràn a les 19h i tindran una durada de 45 minuts. 
Cada conferenciant serà presentat per la Dra. Teresa Puig o el Dr. Xavier Xifró.
-
teresa.puig@udg.edu
xavier.xifro@udg.edu
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