
Dia mundial del Ronyó
Malaltia renal i obesitat

Institut Català de la Salut

10 de Març
Organitza

Grup de Recerca en Malalties d’Afectació Renal (REMAR)
Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol

Servei de Nefrologia de l’Hospital Germans Trias

Comitè organitzador
Dra. Maru Navarro, metgessa especialista de Nefrologia de l’Hospital Germans Trias

Dra. Marcel·la Franquesa, investigadora del grup REMAR de l’Institut Germans Trias i Pujol
Dr. Josep Bonet, cap de Servei de Nefrologia de l’Hospital Germans Trias

Dr. Francesc E. Borràs, coordinador del grup REMAR de l’Institut Germans Trias i Pujol 

Lloc
Centre Cultural El Carme

Aula 2.2
C/ Francesc Layret, 78-82

08911 Badalona

Com arribar
Metro L2 Pompeu Fabra (final de línia)

Bus B27, B24, B1

Confirmar assistència via email: 
nefrologia.germanstrias@gencat.cat

Places limitades

Tu també pots contribuir: 
pots realitzar una donació a través del compte bancari. Posa’t en contacte 

amb nefrologia.germanstrias@gencat.cat i t’explicarem com fer-ho. 



El grup de Recerca en Malalties d’Afectació Renal (AGAUR-REMAR) és un equip 
de professionals integrat per metges i investigadors, tant de l’Hospital Germans 
Trias com de l’Institut Germans Trias i Pujol. El REMAR es dedica a l’estudi de les 
malalties renals, abraçant des de la recerca bàsica en laboratori fins als assajos 
clínics a l’Hospital. El compromís del REMAR és el de treballar perquè els malalts 
renals millorin la seva qualitat de vida.

La malaltia renal crònica és una patologia molt prevalent que constitueix un          
important problema de salut pública ja que afecta 15 de cada 100 persones. A 
més, la malaltia renal té un impacte negatiu en el dia a dia de les persones que 
la pateixen fins al punt de tenir conseqüències emocionals importants. Les seves 
causes són múltiples, i entre les més freqüents es troben la diabetis i la hipertensió 
arterial. 

Recentment, s’ha descobert que l’obesitat és també una de les causes de la 
malaltia renal crònica. L’activitat investigadora al Campus Can Ruti ha permès   
estudiar la malaltia renal que es pot trobar oculta en els pacients obesos i 
aprofundir en nous mètodes de detecció.

Enguany, el Dia Mundial del Ronyó està dedicat a l’obesitat i la malaltia renal     
crònica. Des del grup AGAUR-REMAR s’organitza aquesta jornada divulgativa per 
donar a conèixer la tasca de recerca que es fa al Campus Can Ruti als pacients i 
a la població en general. La jornada també permet abordar alguns dels problemes 
que més afecten els malalts renals, com la nutrició o l’exercici físic, d’una forma 
planera i entenedora.

Us hi esperem!

 
Benvinguda, a càrrec de la Dra. Bayés, Directora de l’Hospital 
Germans Trias.

Iniciació al ioga pel malalt renal, a càrrec de Sol Antu,                 
professora titulada de ioga Hatha Vinyasa i testimoni 
d’insuficiència renal crònica.

Pausa-cafè.

Obesitat i malaltia renal, a càrrec de la Dra. M. Navarro, 
nefròloga de l’HGT especialitzada en la malaltia renal en 
pacients obesos.

Aspectes emocionals de la malaltia renal crònica, 
a càrrec del sr. Felipe Yagüe, psicòleg col·laborador de 
l’associació de malalts renals de Catalunya ALCER.

L’obesitat i la malaltia renal en primera persona, a càrrec 
de la sra. Silvia Expósito, pacient.

Nutrició en el malalt renal i el pacient obès, a càrrec de la 
sra. Montserrat Cachero, dietista de l’HGT.

Taller gastronòmic: receptes fàcils, saludables i apetitoses 
per pacients amb malaltia renal, a càrrec de la sra. Cristina 
Viader, diplomada en Nutrició humana i dietètica i directora del 
Taller de gastronomia www.tallerdegastronomia.com (es cuinarà 
un menú saludable in situ).

Clausura a càrrec del comitè organitzador: la Dra. Navarro 
(Nefròloga de l’HGT) i la Dra Franquesa (Investigadora de 
l’IGTP).

9.30 h

9.45 h

10.30 h

11.00 h

11.30 h

12.00 h

12.30 h

13.00 h

14.00 h

ProgramaPresentació


