
El grup de recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia 

i Neurociència (NEOMA) de la Universitat de Girona 

(UdG), és un grup de recerca multidisciplinari for

mat per professors i investigadors del Departament 

de Ciències Mèdiques de la UdG. Els objectius de 

NEOMA són la docència, la recerca, la divulgació 

científica i la difusió de la recerca a la ciutadania 

d’una manera didàctica i entenedora. 

En aquesta tercera edició de La Tardor amb NEOMA 

que porta per títol «La ciència del dolor, una visió 

multidisciplinària», es parlarà no només de la pato

logia del dolor i del seu tractament farmacològic 

habitual, sinó també dels seus efectes sobre la 

salut i de les teràpies potencials no farmacològi

ques que podrien ajudar a minimitzarlo i millorar 

així la qualitat de vida dels qui el pateixen.
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Totes les conferències tindran lloc a l’Aula A de la Casa de Cultura a les 7 de la tarda. Entrada lliure. L’organització es reserva 
el dret de modificar el programa i els horaris o de suspendre algunes de les conferències anunciades per causes imprevistes.
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El dolor és una experiència sensorial i emo
cional desagradable sovint associada a la 
lesió d’un teixit corporal. Clínicament és 
una entitat que cal avaluar i tractar, tant si 
es presenta com a símptoma o com a ma
laltia. Existeixen diferents tipus de dolor i 
és important realitzar un bon diagnòstic 
per establir un abordatge terapèutic ade
quat que inclou diversos procediments, 
tractaments farmacològics, rehabilitació 
i higiene sanitària. És important avançar 
en el coneixement i el tractament del dolor 
perquè té una afectació multidimensional 
de la qualitat de vida dels qui el pateixen.

Carlos Hugo Salazar Zamorano. Llicenciat 
en Medicina i Cirurgia i especialista en Anes
tèsia, reanimació i teràpia del Dolor (Uni
versitat de valle, Colòmbia). Visiting Fel-
low al Pediatric Anaesthesia (the Children’s 
Hospital, Birmingham, UsA). Col·laborador 
i tutor als cursos d’Anestèsia regional dels 
hospitals Clínic i de la santa Creu i sant Pau 
de Barcelona, Clínic de valència, Príncipe de 
Asturias d’Alcalá de Henares i del 12 de Oc-
tubre de Madrid. Adjunt d’anestesiologia 
amb dedicació principal a l’anestesia regio
nal i al tractament del dolor a l’Hospital de 
figueres.

iNtroduCCiÓ 
a L’avaLuaCiÓ 
CLÍNiCa deL doLor
CArLOs HUGO sALAzAr zAMOrANO

| diLLuNs, 7 de Novembre | 19 h |

Els fàrmacs utilitzats pel tractament del 
dolor tenen uns efectes específics moti
vats per l’efecte que tenen en els targets 
o dianes terapèutiques pròpies de cada 
droga. De la mateixa manera existeixen 
uns efectes no específics que són produc
te de com i en quin context s’administren 
aquests medicaments. Aquest efecte/res
posta anomenat també placebo o nocebo 
són d’una intensitat molt considerable i 
actua per les mateixes vies i dianes tera
pèutiques que els fàrmacs.

Josep Vilaplana Birba. Metge especialista 
en Anestesiologia, responsable de la Unitat 
del dolor de l’Hospital Josep trueta de Giro
na. redactor en cap de la Revista Española 
de Anestesiologia y Reanimación del 1996 
al 2004. Professor pel CEEA per la obtenció 
del Diploma Europeu d’Anestesio logia. Pro
fessor associat a la facultat de Medicina de 
la Universitat de Girona (2012) i professor 
per a la docència del postgrau als Mir de 
l’especialitat d’Anestesiologia i reanima
ció des de 1989. Membre de les socie tats 
científiques de l’especialitat (sEDAr, EsA, 
ACMCB, sCArtD, iAsP) i vocal de la socie
tat Catalana del Dolor. Membre del Con
sell d’Administració de l’institut Català de 
la salut (20122014). President del Col·legi 
Oficial de Metges de Girona des del 2014.

eFeCtes No esPeCÍFiCs 
deL traCtameNt 
eN eL PaCieNt 
amb doLor
JOsEP viLAPLANA BirBA

| diLLuNs, 14 de Novembre | 19 h |

segons estudis recents el sedentarisme és 
la causa de moltes malalties del segle XXi. 
L’exercici físic té una gran transcendència 
en el tractament del dolor crònic o de llar
ga durada. Diversos estudis han demos
trat que alleuja el dolor que acompanya a 
trastorns com la disfunció lumbar i les ma
lalties reumàtiques, i pot millorar la quali
tat de vida a persones que pateixen càn
cer o fibromiàlgia. És de vital importància 
la prescripció d’exercici físic adequat a les 
necessitats de cadascú.

Lluís Sala Pérez. Llicenciat en Ciències de 
l’Activitat física i de l’Esport per la Univer
sitat de Lleida. Diploma de Postgrau en 
readaptació a l’Activitat física i a l’Esport 
per la Universitat de Girona. readaptador 
del primer equip del Girona fC, i preparador 
físic especialista en entrenament de la for
ça i l’acondicionament físic; i re adaptador 
de lesions al centre de fisio teràpia i entre
nament sportclínic de Girona.

L’eXerCiCi FÍsiC 
Com a traCtameNt 
i PreveNCiÓ 
deL doLor
LLUís sALA PÉrEz

| diLLuNs, 21 de Novembre | 19 h |

El dolor és una experiència individual, sub
jectiva i complexa que no sempre és pro
porcional a la lesió que ha patit la persona. 
Hi intervenen altres factors que poden es
tar modulant la sensació de dolor. Un dels 
elements que s’ha estudiat, és com la re
gulació de les pròpies emocions i la res
posta d’estrès d’una persona pot afectar a 
la percepció del dolor. Així doncs, les cre
ences que cada persona té sobre el fet de 
tenir dolor influencien de manera signifi
cativa a la vivència del propi dolor. Estudis 
recents demostren com algunes tècniques 
de relaxació i de consciència plena podrien 
ser d’utilitat per afavorir la regulació cons
cient del dolor i del benestar emocional.

Marta Portero Tresserra. Llicenciada en 
Psicologia, màster i doctora en Neuro
ciències, especialista en Psicobiologia. Pro
fessora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, col·laboradora de la Universitat 
Pompeu fabra i Consultora de la Universi
tat Oberta de Barcelona. Coordinadora del 
Màster en Neuroeducació de la Universitat 
de Manresa. formadora en tècniques de 
gestió emocional.

tÈCNiQues de 
miNdFuLNess 
i emoCioNs: 
doLor vs PatimeNt
MArtA POrtErO trEssErrA

| diLLuNs, 28 de Novembre | 19 h |

Noves estratÈGies 
teraPÈutiQues PeL 
traCtameNt deL 
doLor NeuroPÀtiC eN 
modeLs PreCLÍNiCs
ENriC vErDú NAvArrO

| diLLuNs, 19 de desembre | 19 h |

Les lesions del sistema nerviós a més de 
ser invalidants causen l’aparició de dolor 
neuropàtic, que esdevé crònic i disminu
eix la qualitat de vida dels pacients. Els ac
tuals tractaments analgèsics proporcionen 
només un 50 % d’alleujament del dolor i re
sulten eficaços en només un 30 % dels pa
cients amb dolor neuropàtic. Així doncs, és 
necessari fer recerca biomèdica en dolor 
per descobrir i desenvolupar noves estratè
gies terapèutiques que proporcionin major 
alleujament del dolor neuropàtic. La confe
rència revisarà els mecanismes neurobio
lògics del dolor, i la recerca biomèdica en 
aquest camp de coneixement a la UdG. 

Enric Verdú Navarro. Doctor per la Uni
versitat Autònoma de Barcelona. Profes
sor titular de fisiologia al Departament de 
Biologia Cel·lular, fisiologia i immunologia 
de la UAB, on va treballar com a docent i 
investigador. L’any 2009 s’incorpora com 
a professor titular de fisiologia al Depar
tament de Ciències Mèdiques de la UdG. 
Codirector del grup de recerca NEOMA. La 
seva recerca estudia la neuroplasticitat i la 
regeneració del sistema nerviós després de 
lesions, i actualment es focalitza en l’estu
di dels processos neurobiològics implicats 
en el dolor neuropàtic i la utilització de no
ves estratègies terapèutiques.

En les darreres dècades les ciències de la 
salut han avançat en la valoració i en el 
tractament del dolor des d’un punt de vis
ta biològic i psicològic, però no tant des 
d’una perspectiva antropològica. tanma
teix, l’anàlisi de la dimensió social i cultu
ral del dolor pot ajudar als professionals 
de la salut a disminuir la variabilitat as
sociada a la seva valoració i tractament i, 
en conseqüència, millorarne els resultats. 
El dolor és una experiència viscuda i me
diatitzada –en forma de significats, inter
pretacions, explicacions– per la cultura i la 
subjectivitat individual.

Alícia Baltasar Bagué. Diplomada en in
fermeria per la Universitat de Barcelona. 
Llicenciada en Antro pologia social i Cul
tural per la Universitat Autònoma de Bar
celona i doctora per la Universitat de Giro
na. Participa en cursos i congressos sobre 
el tractament del dolor en el malalt pal
liatiu. Actualment és professora d’infer
meria Comunitària a la facultat d’infer
meria de la Universitat de Girona i membre 
del grup de recerca Llengües i immigració 
de la mateixa universitat.

eL doLor: 
uNa PersPeCtiva 
soCiaL i CuLturaL
ALíCiA BALtAsAr BAGUÉ

| diLLuNs, 12 de desembre | 19 h |


