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PONÈNCIES 

•  La medicina, una peça clau. 

A càrrec del Dr. Jenaro Mañero i  l'equip 
mèdic de la Unitat de Dolor del Hospital 
Parc Taulí de Sabadell. 

•  Una experiència més que 
personal. 

A c à r re c d e re s p o n s a b l e s d e l e s 
Associacions ACAF Terrassa i AVAN de 
Sabadell.

ACTIVITATS 
• ACOSTA’T A LA MEDICINA 

Ansietat abans d’una prova mèdica, expectatives en el resultat d’un 
tractament, desconeixement de les causes del dolor, … Aquestes son 
algunes de les situacions quotidianes en que els membres d’una Unitat de 
Dolor viuen en el seu dia a dia. A través de les eines mèdiques  es 
treballaran solucions per afrontar la frustració, desconfiança, 
hiperfreqüentació, automedicació, entre altres dels problemes associats al 
Dolor Crònic. 

• TOCA TOCA SENSE NEUROTÒXICS 
El dolor transforma la nostra percepció de l’entorn. Sabies que hi han 
materials que produeixen inflamació? Com de saludable és el teu entorn? 
Coneixes quins elements d’interiorisme son naturals I quins químics? Podràs 
experimentar en primera persona el benestar matèries naturals provoquen 
en l’organisme, així com detectar aquells elements quotidians compostos 
per químics poc recomanables. 

• LEGO SERIUS PLAY: Construïnt solucions 
Què podem fer davant del dolor? Treballarem amb la metodologia LEGO® 
SERIOUS PLAY® donant forma i visió al Dolor Crònic. 
Lego Serious Play no ofereix solucions "prefabricades", les solucions 
sorgeixen dels participants i les situacions que experimenten. I és aquí on 
entra el teu paper primordial per donar resposta a la pregunta plantejada. 

• ESCAPA DEL DOLOR 
L’escape room és una activitat col·laborativa on les habilitats mentals i 
manuals permeten resoldre enigmes i problemes complexes. Actualment 
no hi ha cap dubte que el Dolor Crònic és un problema complicat. Durant 
l’activitat es presentarà un gran enigma a resoldre en diferents proves amb 
lógica i ingeni per escapar en menys de 60 minuts del Dolor Crònic.

INAUGURACIÓ 
Sr. Miquel Ibáñez 
Organitzador de la JDC de Sabadell. 

Sr. Ramón Vidal 
Regidor de Salut de l'Ajuntament de 
Sabadell.
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Pausa cafè CLOENDA 
Sra. Sara Martin i Sr. Miquel Ibáñez 
Organitzadors i promotors de la JDC de Sabadell.
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