20 anys de Jornades de Divulgació Pediàtrica del Berguedà. Resum de temes a
través dels anys:
1987:
Educació a la maternitat
Cura i alimentació del nadó
Psicomotricitat i estimulació precoç
Prevenció d’accidents
Higiene dental
Patologia neonatal
Fracàs escolar (Dra. J. Judez)
Adolescència i sexualitat (Dr. Maideu)
1988:
Maternitat (diferents punts de vista) N .Vendrell
El nen maltractat
Malalties exantemàtiques
Avantatges i desavantatges de les llars d’infants (Carme Amorós)
El nen al·lèrgic (al·lergòleg, homeòpata,reflexoterapeuta)
Trastorns ortopèdics (Dr. Ullot)
Trasllat del nen malat (Dr. Traveria).
Desenvolupament de la sexualitat infantil (Dra. Judez)
1989:
Seguiment i preparació al part (Dr. Claude-Emile Tourner)
Ginecologia pediàtrica
Contracepció en l’adolescència.
Consell genètic (Dr. Krauel).
Detecció de la sordesa, defectes visuals,el nen asmàtic, el nen dislèxic.
Actitud dels mestres davant el nen amb patologia (N. Vendrell).
Convulsió febril
Infeccions urinàries. Intolerància alimentaria.
Sida Infantil (Dr. S. Nevot).

1990:
Prevenció d’accidents
Dolor abdominal
El nen oncològic
Asma bronquial, retard de creixement.
Cromosomopaties, diagnòstic prenatal, Síndrome de Down.

1991:
Calendari de vacunacions
Diabetis en el nen
Trastorn de la son (Dr. E. Estivill).
El nen i l’esport

1992:
Malalties cutànies
Hàbits alimentaris.
Hepatitis infantil,
Obesitat,
Tuberculosis.
1993:
Medi ambient i salut (Dr. Argemi)
Altercacions de la son (E. Estivill)
Adolescència (Dra. J. Judez).
La por dels nens, la por dels pares (Dr. Joan Corbella)
1994:
La mare s’angoixa, perquè? (Dr. Simeó Selga)
Atenció precoç a les comarques de Catalunya.
La gelosia en els nens (N. Vendrell)
Fracàs escolar: causes pediàtriques.(Dr. J. Argemí)
Fracàs escolar: altres causes (Dr. Lluis Folch i Camarasa).

1995:
L’adolescència, alteracions del comportament, alteracions de l’alimentació.
Alteracions de la son . (Dr. E. Estivill).
El nen i la TV. (Ramòn Vilalta).
Problemes dels fills de parelles separades (Paulino Castells, Magda
Oranich,Núria Vendrell).
1996:
La violència en els nens i els adolescents.
L’adquisició del llenguatge en els nens.
L’adopció:una alternativa a la paternitat?.
L’ansietat en els nens i els adolescents.(Dra. Roser Perez Simó)

1997:
Alteracions menstruals en les adolescents (Prof. Rafael Jimenez).
Signes d’alerta en el desenvolupament psicomotor del nen.
L’autisme, un diagnòstic difícil
Agressions sobre l’embarassada, amb repercussió fetal (DR. Romà Baraibar i
Dr.Vicente Molina).
Factors de risc i de protecció a la drogoaddicció de l’adolescent.(Dr. Paulino
Castells) .
Actitud dels pares amb els nostres fills adolescents (Prof. Salvador Cardús).

1998:
Son importants els tics en els nens? (Dr. Esteve Amigó).
El temperament en els nens (Prof. Carme costa)
El nen al·lèrgic i el seu entorn (Dr. Santi Nevot).
Dislèxia i Societat ( Neus Buisan).

1999:
Vacunacions i salut infantil ( Dr. Lluis Salleras , Director General Salut Pública)
Abusos sexuals en la infància i l’agressor ( Dr. Eudald Maideu)
L’autoestima del nen i l’adolescent ( Núria Vendrell, Esteve Amigó,Anna
Verdaguer).
L’alimentació del nen i adolescent
La depressió i la tristesa en els nostres adolescents (Meritxell Camp i Boj)
Atenció als maltractaments infantil a Catalunya (Ramón Buscallà.Director
General d’Assistència a la Infància).
2000:
Trastorns de la son en la infància.(Dr. Eduard Estivill).
Els pares i educadors davant de la violència infantil i
juvenil (Dr. Josep Cornellà)
L’esport infantil i juvenil: salut o risc (Dr. Esteve Amigó)
Mitjans de comunicació i patologia pediàtrica (DProf. Josep Argemí).

2001:
Prevenció de les malalties mitjançant les vacunacions (Josep
Taberner,Subdirector General de Promoció de la Salut).
La pell dels nens:perills, cures i protecció (Dra. Dolors Vila).
Podem preveure la talla dels nostres nens ? (Dr. Ramón NOsas).
Com iniciar i estimular l`hàbit de la lectura ? (Isabel-Clara Simó)
Dificultats de la infància en risc: a l’escola,família i societat (Magda
Oranich,Núria Vendrell, Esteve Amigó).

Tres anys de descans..................

2005:
Trastorns de conducta a la primera infància i l’adolescència.
Al·lèrgies alimentàries.
Quan,per què i contra quines malalties hem de vacunar els nens?.
Lactància materna.
Violència a les aules. El fenomen del Bullying. (Dr. Paulino Castells).

2006:
El nen amb diabetis: una epidèmia del primer món ?
Problemes immediats i de futur dels fills de pares separats o divorciats:que
podem fer? (Magda Oranich, Núria Vendrell, Esteve Amigó).
L’alimentació a traves de la historia (Antoni Massanes).
La importància de l’esport en el desenvolupament del nen.
Excel·lències i perills de les noves tecnologies (Prof. Josep Argemí).
2007:
Perquè els nostres nens pateixen mes al·lèrgies? Es poden prevenir? (Dr. Santi
Nevot).
El nen amb càncer. Hi han noves esperençes? ( Dr. Josep Sanchez de Toledo,
Sra.Carme Cerdà).
Camps electromagnètics de les línies elèctriques,estacions de telefonia,etc..,
son un perill per a la salut dels nostres nens?
La dislèxia,que em sabem? (Neus Buisan,Roser Colomer,Carme Martin).
2008:
El joc i la joguina, son importants en el desenvolupament del nen? ( Montserrat
Ferraro).
La malaltia celíaca ( Carme Ferrer, Patricia Duràn).
Salut dental (Dr. Xavier Sitges)
Actuació de l’entorn del nen esportista:pares, escola, entrenadors,...(Marta
Giner,Joan Carles Monje).

