
Benvolguts nens/adolescents/adults, pares i familiars,
El pròxim dissabte 1 de juny de 2013 organitzem una jornada FORMATIVA-

FESTIVA per presentar algunes novetats relacionades amb pacients amb

ECM. La jornada va dirigida molt especialment als pacients i pares amb fills

afectes de trastorns del metabolisme que necessiten dieta baixa en
proteïnes (PKU/ATM) i en greixos (defectes de la beta-oxidació dels àcids

grassos), però estan convidats també tots els altres pacients amb ATM
que hi vulguin participar. El programa d’aquesta Jornada es basarà en

l’anàlisi després d’un any d’experiència del Banc d’Aliments, la presentació

de la nova edició del llibre PKU? i el còmic ”El pacte dels amics PKU” i
tallers de nutrició especial. Començarem a les 10.00h del matí i està

previst acabar a les 14:00h.

Us convoquem als pares i fills amb PKU i ATM el dissabte 1 de juny a
l’Auditori de l’Edifici Docent de l’Hospital Sant Joan de Déu. Us demanem

la vostra col·laboració i participació activa en la Jornada.

Molt cordialment,

Unitat de Malalties Metabòliques, HSJD.

PROGRAMA DE LA JORNADA

CARMANYOLES ESCOLARS,  EL PACTE DELS 

AMICS PKU I LLIBRE PKU?

PROGRAMA DE LA JORNADA
1 juny de 2013.

Auditori de l’EDIFICI DOCENT, HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

(Calle Santa Rosa 39-57)

10:00h. Presentació de la Jornada: Jaume Campistol

10:15h. Un any d’experiència del Banc d’Aliments: Mei Garcia,

Lula Vila i Alejandra Gutiérrez.

10:45h Presentació del còmic: “El pacte dels amics PKU”

Mª Antònia Vilaseca, Il·lustracions: Helena Marcet,

Disseny i maquetació: Helena Marcet i Esther Zoroa.

Representació: Tina Paraire i Voluntaris Danone, Hospital Sant Joan de Déu

11:45h. Presentació de la nova edició del llibre PKU? Nil Lambruschini

12:00h. Taller demostració de menjars tradicionals catalans: Receptes amb

botifarra especial. Tere Nonnato

Menú equilibrat a la carmanyola. Eric Moncunill

13:00h. Concurs de "Menú de Carmanyola" es valorarà l’equilibri

nutricional, originalitat i facilitat a l’hora de preparar-lo. Les famílies que

participin hauran d’estar a les 9:45 a la 3ª planta de l’Edifici Docent amb la

carmanyola.

13:30h. Repartiment de premis als guanyadors del concurs

13:45h. Reconeixement al Dr. Nil Lambruschini i a la Sra.Teresa Nonnato

per la seva dedicació als pacients amb malalties metabòliques.

14:00 Comiat


