El Forum ANDLab és un esdeveniment internacional on es faran conferències obertes al públic i
seminaris professionals, de la mà d’alguns dels millors del món en el seu àmbit. Una oportunitat
única pel debat i la formació, per establir les bases d’una nova metodologia de treball. Aprofitar
els coneixements i resultats adquirits durant segles, així com les investigacions més recents, per a
adaptar‐nos a les necessitats actuals i futures de les persones
Metges, quiropràctics, osteòpates, psicòlegs, filòsofs, esportistes, nutricionistes, i altres
personalitats referents, provinents d’Andorra, Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Àustria
s’uneixen per primer cop amb l’objectiu de:
– Apropar a la població a una nova forma d’entendre la salut, des de l’autoconsciència, la
prevenció, l’educació, el respecte a la individualitat, la responsabilitat individual i noves formes
de treball en equip.
– Mostrar als professionals de la salut una nova forma d’entendre la seva professió dins el treball
en equip per a millorar la salut de les persones, dins d’un enfocament preventiu, conservador i
poc agressiu, altament eficaç i sostenible tant en l’àmbit econòmic com social. Aquesta visió
d’avantguarda de la salut s’ha de veure com una oportunitat de creixement professional i
personal, i també com a un repte i adaptació necessària.

Creant junts
LA SALUT DEL SEGLE XXI

1er Fòrum

23, 24 i 25 Març 2017
" La millor manera de predir el futur és crear-lo. "
(Abraham Lincoln)
" Si canvia la forma de veure les coses, les coses que vostè mira canviaran."
(PhD. Dr. Wayner Dyer D.C.)

CENTRE DE CONGRESSOS
ANDORRA LA VELLA

" Només serveixen les conquestes científiques sobre salut si són accessibles al poble."
(Dr. Ramón Carrillo)

Organitza

Col∙laboren

INFORMACIÓ I REGISTRE

www.andlab.org

DIJOUS 23 DE MARÇ
SEMINARIS PROFESSIONALS (14:30 ‐ 17:30)
14:30 Contribució al diagnòstic i aplicacions de la Kinesiologia clínica professional
aplicada
Laurent Picard D.C. / Marc Montané D.C.

CONFERÈNCIES OBERTES (18:00 ‐ 21:00)
18:00 Inauguració: 1r Fòrum AND Lab
Govern d'Andorra

18:10 Introducció al projecte AND Lab
Angelina Llobet

18:25 Nou paradigma de la salut: la revolució del benestar
Jean Paul Pianta D.C.

19:15 Psicosomàtica: un nou repte per a la medicina
Dra. Carme Mombiedro

DIVENDRES 24 DE MARÇ
CONFERÈNCIES OBERTES (17:15 ‐ 21:00)
17:15 Medicina integrativa. Beneficis del treball en equip terapèutic multidisciplinari.
El poder de la unió mèdic – pacient.
Dra. Ángela Olaru D.C.

17:50 Obesitat, diabetis i càncer o com podem prevenir multiples patologies
modificant lleugerament els nostres estils de vida i nutrició.
Dr. Santos Martin

18:30 Quiropràctica i kinesiologia clínica professional aplicada
Laurent Picard D.C. / Marc Montané D.C.

19:10 Equips sanitaris multidisciplinaris d'alt rendiment
Jean Pierre Meersseman D.C.

20:10 Aixecant‐me cada dia
Albert Llovera

20:40 La salut del segle XXI (taula rodona)

19:50 Viure el teu somni

AO, SM, LP, MM, JPM, ALL, CE

Núria Picas

DISSABTE 25 DE MARÇ

20:40 La salut del segle XXI (taula rodona)
ALL, CE, JPP, CM, NP

DIVENDRES 24 DE MARÇ
SEMINARIS PROFESSIONALS (9:00 ‐ 13:30)
9:00 L'empresa, nou territori per a la cura de la salut

Jean Pierre Meersseman D.C.

"Coffe break" saludable (10:30‐10:50)
10:50 Maloclusió mandibular ‐ problemes dentals i efectes associats

Jean Paul Pianta D.C.

"Coffe break" saludable (10:30‐10:50)
10:50 Beneficis de tindre una empresa saludable
Claudi Egea

11:30 Salut mediambiental

Dra. Francesca Luraghi

Dinar (13:00‐14:30)
CONFERÈNCIES OBERTES (15:00 ‐ 21:00)
15:00 AND Lab: La salut del segle XXI
Angelina Llobet ‐ Claudi Egea

Dr. Josep Estrada

12:10 Ontomedicina: Nova revolució copernicana en medicina
Dra. Angels Codina

12:50 La dieta cetogènica en el tractament de malalties degeneratives: Del càncer a
l'Alzheimer. Els seus mecanismes.

15:30 La medicina del futur: Salut 4P
Dr. Josep Estrada

16:10 Noves perspectives en salut i educació
Dra. Angels Codina

16:50 L'art de menjar: desintoxicació

Dr. Santos Martin

Dinar (13:30‐15:00)
SEMINARIS PROFESSIONALS (15:00 ‐ 17:00)
15:00 Filosofia i gestió holística
Jean Jacques Chatrousse D.C.

16:00 L'intestí com a causa de la inflamació sistèmica ‐ diagnòstic i teràpia
Dr. Sepp Fegerl

SEMINARIS PROFESSIONALS (9:00 ‐ 13:00)
9:00 Efectes ascendents‐descendents i les seves implicacions en la salut general

Dr. Sepp Fegerl

17:30 Inteligencia innata: el que fa el cos per tú
Jean Jacques Chatrousse D.C.

18:10 Conclusions AND Lab (taula rodona)
CE, ALL, AC, SF, JE, JJC, JPM

Consultar www.andlab.org per a descripció de ponències/ponents
i programa d'activitats complementàries

