
Jornada d’actualització en
MALALTIA DE MOTONEURONA: 
la nutrició i la genètica, dos plats 

importants a la malaltia
Dimarts, 19 de juny de 2018 · Hospital Universitari de Bellvitge

Programa

Introducció

La malaltia de motoneurona és una malaltia neurodegenera-
tiva amb una patogènesi complexa que implica múltiples fac-
tors: neuroinfl amació, autofàgia, estrès oxidatiu, alteracions 
mitocondrials i exitotoxicidad, entre d’altres.

En els últims 10 anys s’han identifi cat més de 20 gens rela-
cionats. Les noves descripcions de gens faciliten conèixer 
nous mecanismes implicats amb la malaltia, alhora que es 
categoritza millor la patologia.

D’altra banda, sabem que hi ha un augment de la supervivèn-
cia dels malalts si són atesos per equips multidisciplinaris. 
Dins el ventall de disciplines que integren aquests equips, els 
nutricionistes juguen un paper rellevant. L’hipermetabolisme, 
la desnutrició i la disfàgia que apareixen al llarg de la malaltia 
tenen un paper rellevant en la seva evolució.

Programa

9.30 h
Benvinguda i inauguració
Dra. Encarna Grifell, directora de Planifi cació Estratègica, 
Innovació i Avaluació de l’Àrea Metropolitana Sud 

Dr. Marius Rubiralta, catedràtic Professor del Departament 
de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia; Facultat 
de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Director del  Campus 
de l’Alimentació de Torribera (UB) (2012-2016).

Sr. Enric Maria Valls, president del Patronat de la Fundació 
Miquel Valls

Dra. Núria Virgili, Endocrina nutricionista, Servei d’Endocri-
nologia- Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona Hospi-
tal Universitari de Bellvitge.

10.00 h
De la seqüenciació del genoma humà cap a la troballa de 
las causes de l’ELA
Dr. Alberto García Redondo, coordinador del Laboratorio 
Investigación en ELA del Instituto de Investigación Sanitaria 
Hospital 12 de Octubre “I+12”.

10.50 h
Factors nutricionals. Factors de risc o protectors.
Impacte en l’evolució de la malaltia. 
Dra. Mònica Povedano, Cap de secció de neurofi siologia. 
Servei de neurologia. Coordinadora de la Unitat Funcional de 
Malaltia de Motoneurona HUB-IDIBELL.

11.30 h
Un plat combinat: dieta i disfàgia
Elisabet Romero, Farmacòloga nutricionista, Unitat Fun-
cional de Malaltia de Motoneurona, Hospital Universitari de 
Bellvitge. 

12.15 h
Estratègies gastronòmiques aplicades a la disfàgia 
Xavier Torrado Prat, Departament de Nutrició, Ciències de 
l’Alimentació i Gastronomia, Campus de l’Alimentació de 
Torribera, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, 
Universitat de Barcelona.

13.00 h
Debat obert amb els ponents

13.30 h
Sala Vicente Ferrer. Degustació de plats menú elaborat 
per Clece en base a les receptes incloses al projecte Con 
Gusto, de la Fundación Luzón i en el qual ha col·laborat la 
Unitat de Malatia de Motoneurona de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge.
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