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J D C
S E G O N A  C O N V O C A T Ò R I A

S A B A D E L L

Una jornada per donar visibilitat al dolor
invisible. 

 

Hi ha estudis que demostren que més de 6
milions d’adults pateixen dolor crònic al
territori espanyol i un de cada cinc europeus
es troba en la mateixa situació. Tot i això,

encara és una de les dolències més mal
enteses i els qui la pateixen sovint se senten
incompresos. 
 

La Jornada de Dolor Crònic Sabadell va
néixer fa una mica més d’un any, quan la
psicòloga i emprenedora Sara Martín va
entrar en contacte amb el Club Rotary de
Sabadell, a través d’un programa de  

mentoring per a fomentar l’emprenedoria i
la consolidació empresarial. D’aquesta unió
va sorgir la iniciativa de crear la primera
Jornada de Dolor Crònic l’any 2017. La
primera iniciativa que treballa per agrupar
professionals especialitzats en dolor crònic
amb membres d’entitats socials, particulars
afectats i els seus familiars.  
 

L’edició de l’any passat, en la qual es van
inscriure més de 80 persones, va oferir
diverses ponències de caràcter magistral,
tant de professionals com de testimonis,
amb l’objectiu de donar a conèixer què és i
què engloba el dolor crònic.  

 



The JDC Sabadell Post

En la Jornada de Dolor Crònic Sabadell de
2018, es discutirà sobre tractaments eficaços
que han aportat evidències empíriques de
millora en casos de dolor. S’analitzaran
també les pseudoteràpies o tractaments
que no ofereixen resultats demostrables i
que ofeguen econòmicament els pacients. A
més, es podran fer fins a 4 activitats
paral·leles durant la segona part de la
jornada, per tal d’aportar més dinamisme i
un apropament més pràctic al dolor. 
 

 

T R A C T A M E N T S
E F I C A Ç O S

L’objectiu principal d’aquestes jornades és
generar un punt de trobada entre
professionals i persones afectades
utilitzant la metàfora del trencaclosques.
Aquesta metàfora ajuda a comprendre
que tant les persones que treballen en
aquesta àrea com els afectats i el seu
entorn aporten peces per arribar a la
resolució del problema. Aquesta iniciativa
és també una eina més per donar visibilitat
a un dolor invisible. 

 

La jornada no seria possible sense la
col·laboració de les següents entitats (tant
públiques com privades) i els patrocinis
que permeten consolidar la JDC com un
esdeveniment gratuït i accessible a
tothom.  

 

Agraïments a La Regidoria de Salut de
l’Ajuntament de Sabadell, l’Hospital Parc
Taulí, l’ACAF (Associació Catalana
d'Afectades i afectats de Fibromiàlgia i
altres síndromes de sensibilització central),
l’AVAN (Associació del Vallès d'Amics de la
Neurologia), Club Rotary de Sabadell,
Sigma Salut, ComprarCasa, QueComOn,

Osteopatia Vallès, Women360Congres,
Artbo, Cafès Pont, Genescà, Copisteria
Garriga, Suis amb Josep Forrellat, Rotaract
Vallès, Vinalium, Gené Racing,

Lucius&Cornelia, Veltia, El Traster i Espai
Creactiu. 

O B J E T I U  I
C O M P R O M Í S


