
 
1.-A l’activitat esmentada resten convidats tots 
els metges col·legiats i estudiants de Medicina. 
S’ha sol.licitat all Consell Català de la Formació 
Continuada Professions Sanitàries l’acreditació    
per  a   l’activitat núm. 09/022585-MD, crèdits 
que hi constaran al corresponent diploma, junt 
amb les hores lectives. 
El diploma de l’activitat, segons normes del 
CCFPS, es lliurarà als metges col·legiats 
inscrits  a l’activitat que acreditin  el 100% 
d’assistència i es farà un enquesta de 
satisfacció. La resta d’inscrits rebran un 
certificat on hi constaran les hores lectives. 
2.- Per a la realització de l’activitat caldrà 
inscriure’s prèviament a la Secretaria de 
Col·legi Oficial de Metges  de Lleida (Rambla 
d’Aragó 14 – pral. Lleida), mitjançant la 
butlleta d’inscripció adjunta. 
(IMPRESCINDIBLE) o bé enviant la mateixa,  
degudament escanejada,  a la següent adreça 
de correu electrònic: comll@comll.cat 
3.- La metodologia de l’activitat serà la sessió 
teòrica, casos clínics i preguntes entre els 
ponents i els participants. 
4.- El temes han estat pensats amb un caire 
eminentment pràctic, per a  metges en general 
i postgraduats i, per a tots aquells que atenen 
pacients en la seva tasca diària. 
5.- L’activitat  tindrà  una durada de 3.5 
hores lectives. En horari de 16.00h a 
19.30h. 
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PROGRAMA  
 
16.00h-16.15h.- Presentació i 
benvinguda a càrrec del Dr. Mateu 
Huguet Recasens. Gerent Territorial de l’ 
Institut Català de la Salut a Lleida. 
16.15h-16.35h.- “Abordatge multi 
disciplinar de la ELA”. 
Dra. Cristina González Mingot. Metgessa 
especialista en Neurologia. Facultativa del 
Servei de Neurologia de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 
Professora associada de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Lleida. 
Participant en la Unitat de Malaltia de 
Motoneurona de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida. 
16.35h-16.55h.- “ALS mímic 
syndrome” 
Dra. Claudia Lazo LaTorre. Neuro 
fisiòloga clínica. Especialista en 
neuromonitoritació  i malalties musculars 
neurodegeneratives: malaltia de la neurona 
motora. 
16.55h-17.15h.- “Afectació 
Pneumològica en els pacients amb 
ELA”. 
Sra. Paola Carmona. Infermera de la 
unitat de Ventilació de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
17.15h-17.35h.- “Energia, Líquids i 
Artificials, claus dels suport nutricional”. 
Sra. Cristina Moreno Castilla. Dietista-
Nutricionista del Servei d’Endocrinologia i 
Nutrició de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida. Professora associada del 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la 
Universitat de Lleida. 
17.35h-17.55.- “Cures pal·liatives en 
l’ELA, cuidant sempre a les persones”. 
Dra. Maria Nabal Vicuña. Metgessa 
especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària. Màster en Cures Pal·liatives. 
Facultativa del Servei de Cures Pal.liatives 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida. Professora associada de la 
Universitat de Lleida. 
 
17.55h-18.15h.- Coffe break. 
 
18.15h-18.35h.- “Importància del 
tractament neurorehabilitador en 
l’ELA” 
Sra. Mónica Nieves Collado. 
Neuropsicòloga. Directora del centre 
Neurorehabilitador Miquel Martí i Pol de 
Lleida. Directora del centre de referència de 
l’ELA a la provincia de Lleida. 
18.35h-18.55h.- “La recerca 
fonamental en el coneixement de 
l’ELA”. 
Dr. Josep E. Esquerda Colell. Metge 
especialista en Anatomia Patològica i 
investigador principal del  
grup de patologia neuromuscular 
experimental. Catedràtic de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Lleida. 
18.55h-19.15h.- “Genètica i ELA en 
l’actualitat: propostes per a futurs 
tractaments”. 
Sr. Pascual Torres Cabestany. 
Investigador predoctoral del grup de 
Fisiopatologia Metabòlica a l’Institut de 
Recerca Biològica de Lleida. 
19.15h-19.30h.- “Estàvem bé i ens 
diagnostiquen ELA”. 
Sra. Montse Llorens Gabandé. Infermera 
d’Atenció Primària. Coordinadora del 
Programa de Detecció Precoç del Càncer de 

Mama i Coordinadora de  Detecció Precoç 
del Càncer de Còlon. Mare de dues nenes de 
21 i 14 anys i vídua d'en Ramon, 
diagnosticat d'ELA el 22/05/2015 que va 
morir el 23/11/2017 desprès de lluitar en 
cos i ànima per viure" 
 
 
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ 
 
 
El/la Dr./a: 
_________________________________
___________________________ 
col·legiat/da núm.:   _____________ 
 
desitja inscriure’s a l’activitat 
 

JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN 
ESCLEROSI LATERAL 

AMIOTRÒFICA 
 

 
 
a celebrar  del dia 14 de juny de 2018  a 
l’Aula Magna de la Facultat de Medicina 
de  Lleida 
 
a ____ de ______________ de 2018 
   
     x    

 
                  (signatura) 

 
 
 
Aquesta activitat és gratuïta 
  

 


