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Presentació
La millora de la qualitat en l’abordatge de la diabetis té un lligam 
directe amb la formació i actualització permanent dels professio-
nals d’atenció primària.

L’experiència de les edicions prèvies, amb una assistència massi-
va, així com els resultats de les avaluacions, mostren la necessitat 
de mantenir aquesta jornada d’actualització any rere any.

Després d’un temps abocats a la virtualitat per les circumstàncies 
de la pandèmia, aquest any volem reprendre la presencialitat i 
tornar a compartir plegats totes les novetats en la millora del con-
trol i la transformació terapèutica de la diabetis. I ho farem de la 
mà d’excel·lents ponents que ens aproparan els nous paradigmes 
d’aquesta síndrome metabòlica.

Així, el primer dia a la tarda, dirigit exclusivament a les genera-
cions en formació (MIR) ens reunirem a la seu de la CAMFiC per 
compartir les primeres sessions d’actualitzacions.

El segon dia, obert ja a totes les generacions mèdiques primaris-
tes, es farà presencialment al World Trade Center, on ens acompa-
nayaran i guiaran en la formació experts de l’eix cardiorenal en di-
abetis, de la monitorització continua de la glucosa, de les darreres 
novetats de l’Associació Americana de Diabetis, seguint amb els 
canvis en el tractament no farmacològic i l’enfocament del tras-
torn de l’hepatopatia metabòlica en diabetis.

Sou benvinguts a la 7ena Jornada d’Actualització en Diabetis en 
Atenció Primària de Catalunya!
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Pre-jornada per a Residents MIR.
29 de juny de 15:30 a 20:30h  
Seu de la CAMFIC 

Jornada d’Actualització.
30 de juny de 8:30 a 14:30h  
World Trade Center

Benvinguda Xavier Mundet i Laura Romera

Prediabetis Alberto León

Insulinització Carlos Gómez

Descans- Cafè

Monitorització continua de la glucosa  
Gabriel Cuatrecasas

Nous fàrmacs ADNI Manel Mata

Conclusions i missatges per endur-se a casa  
Àngels Molló

Recepció i entrega de documentació 

Benvinguda i Inauguració de la Jornada  
Xavier Mundet i Antoni Sisó

Eix cardio-renal i Diabetis tipo 2
Moderador: Josep Franch
Ponents: Xavier Garcia Moll i Josep Mª Galceran 

16:00 a 16:15h 

16:15 a 17:00h 

17.00 a 18:00h

18:00 a 18:30h

18:30 a 19:15h 

19:15 a 20:00h 

20:00 a 20:30h

8:30 a 9:00h 

9:00 a 9:15h 

9:15 a 10:30h
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Monitorització continua de la glucosa 
Moderador: Olga Gómez
Ponents: Núria Casado

Descans- Cafè

Novetats al Congrés de l’ADA 2023  
Moderador: Belén Benito
Ponents: Xavier Cos

Actualització en el tractament no farmacològic
Moderador: Joan Barrot
Ponents: Serafín Murillo i Felipe Isidro Donate 

De l’adipòcit al hepatòcit. Esteatosi hepàtica  
en la Diabetis tipo 2 
Moderador: Àngels Molló
Ponents: Núria Alonso

Conclusions i cloenda

10:30 a 11:15h

11:15 a 11:45h

11:45 a 12:15h 

12:15 13:30h 

13:30 a 14:15h

14:15 a 14:30h

7a Jornada 
d’Actualització 
en Diabetis en 
Atenció Primaria.

29 i 30 de juny  
de 2023

Jornada d’Actualització.
30 de juny de 8:30 a 14:30h  
World Trade Center



7a Jornada 
d’Actualització 
en Diabetis en 
Atenció Primaria.

29 i 30 de juny  
de 2023

Patrocinadors Or: Patrocinadors Plata:

Col·laboradors:



GRUPO RIC
Avda. Diagonal 511, 4-3 · 08029 Barcelona
diabetes@gruporic.com · www.gruporic.com


