
 
10.00 - 10.20 h - Baby Led Weaning: importància de l'alimentació en primeres etapes de vida 

10.30 - 10.50 h - Paper de les famílies en la prevenció de l'obesitat infantil

11.00 - 11.20 h - La importància de la nutrició durant la lactància i l'embaràs

Dr. Alex Yañez de la Cal, doctor i graduat en ciències de l’activitat física i l’esport, graduat en nutrició i divulgador en
xarxes socials, TV, radio i premsa 
Sr. Pablo Zumaquero, dietista-nutricionista, tecnòleg dels aliments, formador en Experto Nutrición i Experty, i divulgador
en xarxes socials
Sra. Julia Jiménez, dietista-nutricionista, fundadora i directora de la consulta de psiconutrició No Sé Qué Cenar, escriptora i
divulgadora en xarxes socials
Sra. Magda Carlas, licenciada en medicina, posgraduada en dietètica i nutrició i divulgadora en revistes, programes de
radio i TV i assessora en empreses alimentàries. 

9.15- 9.30 h
ARRIBADA I RECOLLIDA DE LES ACREDITACIONS

 
 

9.30 - 10.00 h
OBERTURA I BENVINGUDA

 

10.00 - 11.20 h
PONÈNCIES: NUTRICIÓ MATERNOINFANTIL

 Sra. Conchi García, dietista-nutricionista pediàtrica, directora de l’ISNUT i docent

Sra. Naila Martínez, dietista-nutricionista, fundadora de My Nutritionist i directora del Programa Nereu

Sra. Laia Rovira, dietista-nutricionista especialitzada en educació nutricional durant l’embaràs, lactància i alimentació infantil.

11.30 - 11.50 h
COFFEE BREAK

11.50 - 12:05 h
Presentació “Dietistes-Nutricionistes pel canvi” - Danone

Sra. Elisabet Prieto, dietista-nutricionista i assessora de nutrició a Danone
 

12:05 - 13.15 h
TAULA RODONA: DIVULGACIÓ EN NUTRICIÓ

13.15 - 13.45 h
SESSIÓ D'ESPORT A CÀRREC DE FITLOVAS

 

MÉS VAL PREVENIR QUE CURAR
 

V Jornades ADINU BCN

El paper de la Nutrició en la prevenció multidisciplinar

30 de març. 2022. Sala de les Voltes
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MÉS VAL PREVENIR QUE CURAR
 

V Jornades ADINU BCN

El paper de la Nutrició en la prevenció multidisciplinar

 
30 de març. 2022. Sala de les Voltes

Sra. Amaia Miren, psicòloga general sanitària dins l’equip multidisciplinar de psiconutrició No Sé Qué Cenar
Sra. Cristina Suárez, nutricionista clínica i integrativa dins l’equip multidisciplinar de psiconutrició No Sé Qué Cenar
Sra Laura Villanueva, dietista-nutricionista especialitzada en psiconutrició i divulgadora en xarxes socials
Sra. Mireia Hurtado, psicóloga sanitària i dietista especialitzada en hàbits d’autocura, autoestima, imatge corporal i
trastorns alimentaris. 

 16.00 - 16.30 h - Paper de l'esport en la prevenció, implicació del coaching

16.30 - 16.50 h - Nutrició i fisioteràpia, pilars claus en l'esport amb enfocament multidisciplinar

17.00 - 17.20 h - Trenquem amb els estàndards de bellesa, prevenció sense obsessió, feminisme i esport.

 17.30 - 17.50  - Nutrició i esport. Prevenció en esportistes d'elit, recuperació, lesions…

13.45 - 14.30 h
DINAR A CÀRREC DE NORAREALFOOD

 
 

14.30 - 15.40 h
TAULA RODONA: PSICONUTRICIÓ

 
15.40 - 16.00 h 

PAUSA 
 
 

16.00 - 17.50 h
CONFERÈNCIES: NUTRICIÓ ESPORTIVA

Dr. Jaume Giménez, doctor en nutrició i responsable del servei de nutrició esportiva a Nutritional Coaching SL

Sra. Maria Abad i Aitor Romero, dietista-nutricionista esportiva i fisioterapeuta de l’equip Fitback 

Sra. Berta Font i Montse González directores i entrenadores de “Fitlovas”

Sr. Javier Aoiz, dietista-nutricionista especialitzat en nutrició esportiva, divulgador en xarxes socials i formador
 

17.50 - 18.00 h
SORTEJOS I CLAUSURA
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