
Benvolguts pares, 
El proper dissabte 9 de juny 2012 organitzem una jornada FORMATIVO-FESTIVA per presentar algunes 
novetats en relació als pacients amb ECM. 
Aquesta vegada va dirigida molt especialment als pacients i pares amb fills afectes de  trastorns del metabolisme 
que requereixen dieta baixa en proteïnes (PKU/ATM) i baixa en greixos (defectes de la beta-oxidació dels 
àcids grassos), però hi són convidats també tots els altres pacients amb ATM que hi vulguin participar. 
El programa d’aquesta Jornada es basarà en la presentació del llibre de receptes de l’Erik, el Banc 
d’aliments, el conte del Lleó PIM i tallers de nutrició especial. Comencarem a les 10.30 h del matí 
i està previst acabar a les 14h. 
Us convoquem, doncs, als pares i fills amb PKU i ATM el dissabte 9 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.

Ben cordialment,
Unitat de Malalties Metabòliques, HSJD

Programa de la jornada
9 Juny 2012 

Auditori  EDIFICI DOCENT  HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Carrer Santa Rosa 39-57

10:30    Presentació Jornada : Jaume Campistol
     Novetats del PORTAL www.guiametabolica.org: M.Serrano i M.A. Vilaseca 

11:00    Presentació del llibre de receptes de PASTISSERIA de l’ERIK.

11:15     Representació del conte El lleó PIM
     Il·lustradora, dissenyadora: Cristina Elias
     Representació conte: Tina Paraire i Voluntaris, HSJD  

12:00   Premiem la teva imaginació… Nosaltres et donen els ingredients i tu t’inventes el plat!!! 
     Constarà de 3 grups d’ edats: a)  4 a 6  anys; b) 7 a 12 anys i c) 13 a 18 anys afectes de PKU/ATM.

     Bases del concurs: 
     Hauràs d’ aportar molta imaginació per elaborar el que se t’acudeixi amb els ingredients que et facilitarem, només hauràs 
     de venir amb moltes ganes de divertir-te amb fruites i verdures de molts colors i amb altres ingredients permesos per a la 
     teva dieta. T’animes?
     Es prega confirmació d’assistència a l’ e-mail: gastrodietetica@hsjdbcn.org, últim dia d’ inscripció al concurs el 24 de maig.
 
12:00      Tallers per a pares i adolescents: El menú de la Puri

12:30    Tallers per a pares i adolescents: La coca de Sant Pere de l’Erik 
    
13:00    Lliurament dels premis als guanyadors dels diferents tallers

13:30    Inauguració del local del BANC D’ALIMENTS per als PKU-ATM, cedit per l’Hospital 
     Sant Joan de Déu a l’Associació Catalana de PKU/ATM. Presidiran la inauguració 
     la Il.ltre. Sra. Glòria Renom, diputada del Parlament de Catalunya i el Dr. Manel del Castillo, 
     Director  gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu.

14:00   Comiat

PASTISSERIA FINA, “ LLEÓ PIM” i BANC D'ALIMENTS 


