
                               
 
 
 
El dilluns 10 d’abril de 2017, a les 16.00, el Grup d’Estudis de Trastorns del Moviment de la Societat 
Catalana de Neurologia (GETM-SCN), l’Associació Catalana de Pacients de Parkinson (ACAP) i la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya celebraran la sessió científica que tindrà lloc a l’Amfiteatre Gimbernat 
de la Reial Acadèmia de Medicina (carrer del Carme, 47 -08001 Barcelona), en ocasió del Dia Mundial del 
Parkinson i en el decurs de la qual es celebraran les següents efemèrides: 
 
El Bicentenari de la descripció de la malaltia de Parkinson a càrrec del propi Dr. James Parkinson (1817);  
 
El Cinquantenari dels estadis de progressió de la malaltia proposats per la Dra. Margaret Hoehn i el Dr. 
Melvin Yahr (1967);   
 
El Cinquantenari  de la demostració per part del Dr. George Cotzias i els seus col·laboradors de la gran 
eficàcia de la levodopa en el tractament simptomàtic  de la malaltia de Parkinson (1967);  
 
El Vintè aniversari de la descoberta de la rellevància en la malaltia de Parkinson de la proteïna neuronal 
anomenada alfa-sinucleïna (1997). 
 
Programa: 
 
16:00-16:15: Benvinguda (Amfiteatre Gimbernat) 
 
 16:05-16:15 “Breu  revisió  històrica  de la malaltia  de Parkinson a Catalunya”   
   Dr. Romà Massot (membre de la RAMC i l’SCN) 
 
16:00-17:45: Conferències magistrals  (Amfiteatre Gimbernat) 
 
 16:15-16:45:  “20 years  of alpha  synuclein  in PD -  the  key  to  understanding    
   Parkinson's  Disease” Prof. Werner Poewe (Innsbruck, Àustria) 
   
 16:45-17:15:  “Cinquantenari dels estadis de la malaltia per Margaret Hoehn &  
              Melvin Yahr” Prof. Jaume Kulisevsky (Hospital de Sant Pau) 
 
 17:15-17:45:  “Cinquantenari de la publicació de  l’eficàcia de la levodopa a la   
   malaltia de  Parkinson per George Cotzias i col·laboradors” Prof.   
   Eduard Tolosa (Universitat de Barcelona) 
  
17.45-18.00: Pausa cafè (Sala Turró) 
 
18.00-18:30: Conferències magistrals  (Amfiteatre Gimbernat) 
 
 18.00-18:30 “James Parkinson his disease and his lessons for modern doctors” Prof.  
    Andrew J. Lees (Londres, Regne Unit) 
  
18:30-19:40: Sessió de vídeos (Amfiteatre Gimbernat) 
 
19:40-19:45: Cloenda (Amfiteatre Gimbernat) 
 
20:00-22:00: Còctel-sopar per als assistents (Sala Turró) 
 
L’acadèmia us obre les portes i agrairà̀ cordialment la vostra assistència.  
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