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Introducció 
La Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili – Fundación Grünenthal es 

desenvolupa i es concreta a partir de la feina realitzada a ALGOS, un grup 

d’investigació sobre dolor vinculat a la Universitat Rovira i Virgili. La Càtedra de Dolor 

Infantil compta amb el finançament de Fundación Grünenthal.  

La Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili – Fundación Grünenthal va ser 

creada pel Consell de Govern de la Universitat el 16 de juliol de 2015 i presentada en 

societat el 17 de setembre de 2015. La Càtedra de Dolor Infantil es crea per a promoure 

l’estudi i el tractament del dolor infantil i és l’única d’aquestes característiques que 

existeix a l’estat espanyol, i de les poques al món que dediquen els seus esforços al 

dolor infantil. Compta amb un grup multidisciplinari de professionals preocupats i 

ocupats en la millora de la qualitat de vida dels joves amb dolor, i la de les seves famílies.  

Missió i objectius 

La Càtedra de Dolor Infantil compta amb  un grup multidisciplinar de professionals 

preocupats per millorar la qualitat de vida dels nens, adolescents i adults joves 

amb dolor. 

El lema de la Càtedra és “Investigar, compartir, millorar”.  Doncs, en efecte, investigar és 

l'objectiu fonamental de la Càtedra i el que tracta és  canalitzar, promoure i liderar la 

recerca en dolor infantil. Investigar per conèixer, sí, per saber què i com fer-ho, però 

sempre amb la voluntat de compartir. A la Càtedra ambdós verbs, investigar i compartir, 

es conjuguen simultàniament. El progrés, científic o de qualsevol altra mena,  en bona 

mesura depèn de compartir les experiències i els coneixements. Els més grans avenços en 

l'estudi i tractament del dolor, de fet, són fruit de la col·laboració de múltiples agents i 

actors.  

Encara que investigar i conèixer pel simple plaer de fer-ho no és l'objectiu de la Càtedra. 

El què es pretén és contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves i la de les seves 

famílies. Aquesta és la voluntat i compromís de la Càtedra i aquí hi ha la màxima que guia 

“La Càtedra és 

l’única d’aquestes 

característiques 

que existeix a 

l’estat Espanyol i 

de les poques al 

món que dediquen 

els seus esforços al 

dolor infantil.” 

http://www.fundaciongrunenthal.es/grt-fundacion/164400031.jsp
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les seves accions: millorar la qualitat de vida dels nens i joves amb dolor crònic (i la de la 

seva família) és possible. Els esforços de la Càtedra van dirigits a tal fi.  

No obstant, el compromís de la Càtedra és contribuir a millorar el coneixement sobre el 

dolor i els seus efectes en les persones. Així doncs, la Càtedra vol col·laborar també en 

aquelles iniciatives que tinguin per objectiu l’estudi i el tractament del dolor, encara que 

no estiguin dirigides exclusivament a la població infantil.  

Són objectius específics de la Càtedra: 

 Promoure, facilitar i recolzar la investigació especialitzada en dolor infantil. 

 Incentivar i ajudar a buscar finançament per a programes de recerca, docents o 

aplicats sobre dolor infantil. 

 Promoure la col·laboració amb altres centres, ja sigui facilitant l'intercanvi 

d'experiències i professionals o bé promovent accions conjuntes, augmentant la 

massa crítica d'experts per a emprendre accions de major abast. 

 Impulsar la formació de professionals sobre dolor infantil, creant tant programes 

de formació específics com jornades científiques periòdiques, amb la participació 

dels millors especialistes. 

 Afavorir iniciatives que ajudin a la sensibilització dels professionals i la població 

en general, davant el problema del dolor infantil. 

 Oferir la millor assistència sanitària i humana a qui ho necessiti.  
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Projectes de recerca 
Actualment hi ha 6 projectes que es vehiculen des de la Càtedra, relacionats amb 

l’avaluació i tractament del dolor infantil. Aquests projectes compten amb el suport 

econòmic de diferents agents, tan públics com privats: Fundació Grünenthal, Obra Social 

de La Caixa, Ministerio de Economía y Competitividad, i Universitat Rovira i Virgili. 

Tanmateix, es compta amb l’ajuda i suport de particulars interessats en ajudar a assolir 

els objectius de la Càtedra, que hi contribueixen amb les seves donacions.  

Els projectes actualment en marxa són:  

 Fibroline 

FIBROLINE és un projecte que desenvolupa un programa d’intervenció 

cognitivoconductual (TCC) per a la fibromiàlgia en adolescents i adults joves, auto 

administrat mitjançant tecnologia mòbil intel·ligent. L’objectiu principal és 

comprovar si aquest tractament és eficaç per a millorar la qualitat de vida 

d’aquestes persones.  

 Dolor post-quirúrgic en nens i adolescents 

L’objectiu de l’estudi és analitzar quins factors poden influir en el manteniment 

del dolor després d’una operació quirúrgica, més enllà del què es podria esperar. 

La informació recollida servirà per a desenvolupar programes de prevenció 

secundària del dolor i la discapacitat crònics població associats a intervencions 

quirúrgiques.   

 Neurofeedback per al tractament del dolor crònic  

El neurofeedback és un dels tractaments neuromoduladors que ha mostrat bons 

resultats en el tractament del dolor crònic en adults, però es desconeix com i sí 

podria funcionar en els joves. Amb aquest projecte es pretén avaluar i comparar 

els efectes de diferents protocols de neurofeedback en la intensitat del dolor, i 

d’altres variables relacionades, en la població juvenil amb dolor crònic. 
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 Educ@dol 

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar i contrastar l’eficàcia d’un 

programa d’ajuda a distància, administrat a través de dispositius mòbils 

intel·ligents, per a millorar el maneig del dolor crònic infantil en el context 

educatiu.  

 Red Española de Dolor Infantil (REDIN) 

REDIN (Ref.: RED2018-102546-T) és una xarxa de recerca en dolor infantil que agrupa 

grups de recerca i experts de diferents àrees i especialitats entorn al dolor infantil.  

Els objectius de REDIN van dirigits a facilitar estudis de major abast del que 

podrien aconseguir els grups en solitari. A més d’ una major disseminació dels 

resultats de dites recerques. REDIN pretén contribuir també a un millor 

coneixement dels problemes que persisteixen a Espanya en relació al tractament 

del dolor infantil, a més de situar l’estudi del dolor infantil dins de les línies 

prioritàries de les  agències de recerca, facilitant-ne la internacionalització.  

 UNIDOL 

UNIDOL és un estudi sobre la formació sobre el dolor que reben els professionals 

de la salut en l’àmbit universitari. Disposar d’aquesta informació és 

imprescindible per identificar possibles àrees deficitàries, si és que n’hi ha. Fins i 

tot, pot permetre valorar possibles alternatives que ajudin a millor en aquest 

àmbit. 

Nous projectes d’investigació 

Concedits 

 CROSS-SECTIONAL AND PROSPECTIVE STUDY OF CHRONIC PAIN IN YOUNG 
PEOPLE (EPI-DOL-2018) 
 
IP: Jordi Miró; Convocatoria Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  



Pàg. 07 
 

 

 

 

 

 

   

 

 Ayudas Personal Técnicos de apoyo. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 1/12/2018-30/11/2021.  
 

 Red Española de Investigación en Dolor Infantil (renovada) 
 

IP: Jordi Miró; Convocatoria Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 

Acciones de Dinamización, “Redes de investigación” 2018 

 
 Cátedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal 

 
IP: Jordi Miró 

   
 Estudi i tractament del dolor crònic infantil. Fundació Bancària “la Caixa” – 

Obra Social “la Caixa”;   
 
IP: Jordi Miró 
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Activitats de recerca 

III Jornada Nacional sobre Dolor infantil 

 

La III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil organitzada l'1 de febrer de 2019 al 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per la Càtedra de Dolor Infantil Universitat 

Rovira i Virgili - Fundació Grünenthal, l'Hospital Universitari La Paz i el Grup de Treball 

de Dolor infantil de la Societat Espanyola del dolor (SED), va posar en relleu la necessitat 

de buscar mesures que facilitin l'abordatge del dolor infantil alhora que es van presentar 

les novetats farmacològiques i es va actualitzar el coneixement sobre el maneig del dolor 

neuropàtic, entre altres aspectes. 

http://www.dolorinfantil.urv.cat/ca/catedra/
http://www.dolorinfantil.urv.cat/ca/catedra/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.sedolor.es/
http://www.sedolor.es/
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Durant la jornada es va posar l'accent en la figura del pacient pediàtric com a agent actiu 

en el seu tractament. Les primeres experiències doloroses e  n nens poden contribuir 

significativament als mecanismes d'afrontament quan són adults. Per aquesta raó "han 

d'aprendre a responsabilitzar-se de seu estat de salut des d'edats primerenques. Això és 

particularment important en el cas del dolor crònic, en el qual s'han de conèixer les formes 

més adequades d'afrontament, actituds alternatives i un funcionament personal més 

dinàmic", va assegurat el director de la Càtedra i coordinador del Grup de Treball de 

Dolor Infantil de la SED, el professor Jordi Miró. Per ajudar a que assumeixin aquest rol, 

en els programes de tractament per al dolor crònic es promou la figura dels cuidadors 

com a responsables de facilitar aquest procés i de reforçar el canvi d'actitud. 

 

 

Nota de premsa 

El pacient pediàtric ha d’assumir un rol actiu en el tractament del dolor crònic 

 III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil (vídeo notícia) 

 

  

http://www.fundaciongrunenthal.es/fundacion/notaPrensa_01022019.html
https://youtu.be/wJKw31u_Tp4
https://youtu.be/wJKw31u_Tp4
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Publicacions 

Publicat 

1. Roy, R., Sánchez-Rodríguez, E., Galán, S., Racine, M., Castarlenas, E., Jensen, M.P., 

Miró, J. (2019). Factors associated with migraine in the general population of 

Spain: results from the cross-sectional European Health Survey 2014. Pain 

Medicine, 20(3), 555-563.  

 

2. Expósito-Vizcaino, S., Burjalés-Martí, D., Miró, J. (2019). Factores  psicosociales en 

el dolor crónico oncológico: un estudio Delphi. Revista de la Sociedad Española 

del Dolor, 26(1), 21-30. 

 

3. Miró, J., de la Vega, R., Gertz, K., Jensen, M.P., Engel, J.M. (2019). The role of 

perceived family social suport and parental solicitous responses in adjustment to 

bothersome pain in young people with disabilities. Disability & Rehabilitation, 

41(6), 641-648.   

 

4. Galán, S., Roy, R., Solé, E., Racine, M., de la Vega, R., Jensen, M.P., Miró, J. (2019). 

Committed action, disability and perceived health in individuals with 

fibromyalgia. Behavioral Medicine, 45(1), 62-69 

 

5. Aragonés, E, Caballero A, Tomé-Pires, C, Rambla, C, Sánchez-Rodríguez E, López-

Cortacans, G, Miró J. (2019). Effectiveness of a collaborative care intervention for 

managing major depression and chronic musculoskeletal pain in primary care: a 

cluster-randomised controlled trial. Journal of Affective Disorders, 252(1), 221-

229.  
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6. Miró, J., Brijaldo, S., Sánchez-Rodríguez, E., Jensen, M.P. (2019). The Silhouettes 

Fatigue Scale: comprehensiblity  and validity in older invididuals. Disabiltiy & 

Rehabilitation. doi: 10.1080/09638288.2018.1539129. 

 

7. Solé E, Castarlenas E, Sánchez-Rodríguez E, Galán S, de la Vega R, Jensen MP, Miró 

J. (2019). The reliability and validity of the Spanish version of the Fear of Pain 

Questionnaire. Journal of Health Psychology, 24(8), 1134-1144. 

 

8. Solé, E., Galán, S., de la Vega, R., Castarlenas, E., Sánchez-Rodríguez, E., Jensen, 

M.P., Miró, J. (2019). Psychometric properties of the Functional Disability 

Inventory for assessing pain-related disability in children from the community. 

Disability & Rehabilitation, 41(20), 2451-2458. 

 

9. de la Vega, R., Molton, I.R., Miró, J., Smith, A.E., Jensen, M.P. (2019). Changes in 

perceived social support predict changes in depressive symptoms in adults with 

physical disability. Disability and Health Journal, 12(2), 214-219. 

 

10. de la Vega, R., Racine, M., Castarlenas, E., Solé, E., Roy, R., Sánchez-Rodríguez, E., 

Jensen, M.P., Miró, J., Cane, D. (2019). The roles of sleep quality and fatigue on the 

benefits of an interdisciplinary treatment for adults with chronic pain. Pain 

Practice, 19(4), 354-362.  

 

11. Miró, J., de la Vega, R., Gertz, K.J., Thong, I.S.K., Jensen, M.P., Engel, J.M. (2019). Do 

commonly used measures of pain intensity only reflect pain intensity in youths 

with bothersome pain and a physical disability? Frontiers in Pediatrics, 7:299; 

doi: 10.3389/fped.2019.00229 

 

12. de la Vega, R., Miró, J., Esteve, R., Ramírez-Maestre, C., López-Martínez, A.E., 

Jensen, M.P. (2019). Sleep disturbances in individuals with physical disabilities 
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and chronic pain: the role of physical, emotional and cognitive factors. Disability 

and Health Journal, 12(4), 588-593. 

 

13. Sánchez-Rodríguez, E., Roy, R., Racine, M., de la Vega, R., Jensen, M.P., Miró, J. 

(2019). Support for the Spanish version of the CPAQ-8 as a measure of chronic 

pain acceptance. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25(5), 881-888. 

 

14. Sánchez-Rodríguez E, Solé E, Tomé-Pires, C, Galán S, Racine M, Jensen MP, Miró J 

(2019). Are attitudes about pain related to coping strategies used by adolescents 

in the community? Scandinavian Journal of Pain, 19(3), 513-521. 

 

15. Jensen, M.P., Castarlenas, E., Roy, R., Tomé-Pires, C., Racine, M., Pathak, A., Miró, J. 

(2019). The utility and construct validity of four measures of pain intensity: 

results from a university-based study in Spain. Pain Medicine, 20(12), 2411-2420. 

 

16. Miró, J., Castarlenas, E., Solé, E., Martí, L., Salvat, I., Reinoso-Barbero, F. (2019). 

Pain curricula across healthcare professions undergraduate degrees: a cross-

sectional study in Catalonia, Spain. BMC Medical Education, 19(1), 307. 

 

17. Miró, J., Reinoso-Barbero, F., Escribano, J., Martí, L. (2019). El tratamiento del 

dolor en población infantojuvenil en España: datos de una encuesta sobre los 

programas especializados existentes. Revista Española de Salud Pública, 93, e1-

11.  
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En premsa 

1. Castarlenas E, Solé E, Galán S, Racine M, Jensen MP, Miró J. (en premsa). Construct 

validity and internal consistency of the Catalan version of the Pain Self-Efficacy 

Questionnaire in young people with chronic pain. Evaluation & the Health 

Professions. 

 

2. Llorens-Vernet, P., Miró, J. (en premsa). Standards for mobile Health-related apps: 

systematic eriew nd development of a guide. JMIR mHealth & uHealth  

 

3. Racine, M., Solé, E., Sánchez-Rodríguez, E., Tomé-Pires, C., Roy, R., Jensen, M.P., 

Miró, J., Moulin, D.E., Cane, D. (en premsa). An Evaluation of sex differences in 

patients with chronic pain undergoing an interdisciplinary pain treatment 

program. Pain Practice. 

 

4. Racine, M., Sánchez-Rodríguez, E., de la Vega, R., Galán, S., Solé, E., Jensen, M.P., 

Miró, J., Moulin, D.E., Nielson, W.R. (en premsa). Pain-related activity management 

patterns as predictors of treatment outcomes in patients with fibromyalgia 

syndrome. Pain Medicine. 

 

5. Expósito-Vizcaíno, S., Sánchez-Rodríguez, E., Miró, J. (en premsa). The role of 

physical, cognitive and social factors in pain interference with activities of daily 

living among individuals with chronic cancer pain. European Journal of Cancer 

Care. 

 

6. Sánchez-Rodríguez, E., Aragonés, E., Jensen, M.P., Tomé-Pires, C., Rambla, C., 

López-Cortacans, G., Miró, J. (en premsa). The role of pain beliefs in the 

relationship between pain severity, depression and pain interference in a sample 

of primary care patients with both chronic pain and depression. Pain Medicine. 
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7. Alonso-Puig, M., Miró, J., Torres-Luna, R., Alonso-Prieto, M., De Miguel-Ruano, G., 

Plaza, D., Reinoso-Barbero, F. (en premsa). Pain relief using video games in 

children with cancer is associated with an increase in vagal tone, Journal of 

Medical Internet Research.  

Conferències divulgació 

1. Miró, J. (2019). Dolor infantil. Centre d’Amics de Reus, 25 d’abril de 2019. Reus 

 

2. Miró, J. (2019). Dolor crònic infantil. XXVIII Setmana Psicològica. 14 de novembre. 

Tarragona 

 

Conferències i comunicacions orals 

  
1. Miró, J. (2019). Young people with chronic pain: what can we do to help? 

Highlights of the World Congress – Latin America.  XIII Congreso Latinoamericano 

de dolor FEDELAT. 8 de Novembre. Ciudad de México. Mèxic.  

    

2. Miró, J. (2019). Children and teenagers in pain-future public health problem. 

Societal Impact of Pain (SIP) Finland Seminar. 29 Novembre, Hélsinki, Finlàndia 

 

3. Miró, J. (2019). Investigar en dolor infantil: ¿tiene alguna utilidad clínica? XVI 

Congreso de la Sociedad Española del Dolor, 29 Maig-1 Juny, Saragossa 

 

4. Sánchez-Rodríguez, E. (2019). Influencia de la investigación en la práctica clínica: 

en Psicología. III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil. Febrer. Madrid 
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Pòsters en congressos i jornades científiques 

1. Torres, J., Alonso, Y., Pastor, S., Cordero, C., Croché, B., Tarsicio, R., Miró, J. (2019). 

Mindfulness y Musicoterapia para el tratamiento de la población infantojuvenil 

con dolor crónico y de sus familias. Póster presentat a la III Jornada Nacional de 

Dolor Infantil, 1 de febrer, Madrid.  

 

2. Torres, J., Alonso, Y., Pastor, S., Cordero, C., Croché, B., Tarsicio, R., Miró, J. (2019). 

Mindfulness y Musicoterapia para el tratamiento de la población infantojuvenil 

con dolor crónico y de sus familias. Póster presentat a la III Jornada Nacional de 

Dolor Infantil, 1 de febrer, Madrid. 

3. Llorens-Vernet, P., J. (2019). Aplicaciones móviles para el manejo del dolor 

infantil: criterios básicos de calidad. Pòster. Póster presentat a la III Jornada 

Nacional de Dolor Infantil, 1 de febrer, Madrid 

 

4. Roy, R., Galán, S., Sánchez-Rodríguez E., Racine, M., Solé, E., Jensen, MP, Miró, J. 

(2019). ¿Ha aumentado la prevalencia de dolor de espalda en adolescentes? 

Resultados del estudio sobre conductas saludables en jóvenes escolarizados, 

2001/02-2013/14. Pòster presentat a la  III Jornada Nacional de Dolor Infantil, 1 

de febrer, Madrid. 

5. Roset R.; Miró, J. (2019). ¿Cómo nos puede ayudar el e-learning a diseñar terapias 

asistidas por ordenador para el tratamiento de jóvenes con dolor crónico? Poster 

presentado a la III Jornada Nacional de Dolor Infantil, 1 de febrer, Madrid. 

6. Roset R.; Miró, J. (2019). ¿Cómo nos puede ayudar el e-learning a diseñar terapias 

asistidas por ordenador para el tratamiento de jóvenes con dolor crónico? Poster 

presentado a la III Jornada Nacional de Dolor Infantil, 1 de febrer, Madrid. 
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Reconeixements 

 Premi al Millor pòster per l’Associació Espanyola d’Infermeria en Anestèsia 

Reanimació i Teràpia del Dolor (ASEEDAR-TD) 
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Premis 

Premi a la tasca contra el Dolor infantil 

Entrega V Premi a la tasca contra el Dolor Infantil 

 

El V Premi a la labor Contra el Dolor Infantil va recaure sobre el doctor Jesús Cebrián 

per l'elaboració d'una guia de dolor pediàtric com a instrument de millora en el nen 

hospitalitzat que s'ha implementat a l'Hospital General Gregorio Marañón de 

Madrid. Aquest model ha demostrat tenir una repercussió positiva en aspectes com la 

incidència general, detecció, avaluació, valoració de la intensitat i aplicació del tractament 

correcte. 

El doctor Cebrián va explicar que la novetat fonamental resideix en el plantejament de les 

accions. Primer es va realitzar una tasca de detecció del problema pel que fa a la 

prevalença, avaluació, diagnòstic i tractament. A continuació, es va elaborar una guia 

multidisciplinar basada en les recomanacions de la Joint Commission, que implica 

actuacions concretes i responsabilitats definides en l'atenció del dolor de l'infant en tot el 

personal sanitari de l'hospital infantil (metges, infermeres, supervisores, farmacèutics). 

Finalment, es va avaluar el resultat de l'acció de millora a l'any de la introducció de la 

guia. 
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Segons aquest expert, el repte en el tractament del dolor en el nen hospitalitzat rau 

en desenvolupar una seqüència d'actuacions farmacològiques i no farmacològiques 

que impliquin a tot el personal sanitari, i que recullin la prevenció, avaluació, 

mesurament i tractament del dolor en tot moment per tal d'evitar la presència del dolor 

rellevant. En aquest sentit, "en un hospital infantil modern és imprescindible 

que s'humanitzi l'estada mitjançant una presència parental propera", va assegurar el 

doctor Cebrián. 

En aquesta cinquena edició del premi també es van destacar dos treballs finalistes. Unitat 

de Tractament de Dolor de Valladolid presentat pel Dr. Israel Conca García i la Dra. 

Alba Ferrer Garcíala de l'Hospital Clínic Universitari Riu Hortega de Valladolid, com 

a primer finalista, i en segon lloc, Avaluació del dolor en atenció pal·liativa en nens i 

adolescents amb malaltia oncològica, de Lucía Navarro Marchena d'Unitat de Cures 

Pal·liatives Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). 
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Nota de Premsa 

 El correcte abordatge del dolor infantil a Espanya requereix un canvi en el model 

assistencial 

 III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil (vídeo notícia) 

 

 

Convocatòria VI Premi a la tasca contra el Dolor Infantil 

El premi es convoca per a contribuir a fomentar el coneixement de la problemàtica 

que representa el dolor infantil. Es tracta d’ajudar a la sensibilització i per a 

conscienciar sobre l’impacte del dolor en el més petits, dels problemes que provoca a tots 

els nivells i a tots els implicat, és a dir, tant a qui ho pateix en primera persona com a qui 

conviuen amb ells (familiars, cuidadors, amics, etc.). El premi comporta una dotació 

econòmica de 2.000€ i una escultura, que simbolitza la lluita contra el dolor infantil.  

 

http://diaridigital.urv.cat/el-correcte-abordatge-del-dolor-infantil-a-espanya-requereix-un-canvi-en-el-model-assistencial/
http://diaridigital.urv.cat/el-correcte-abordatge-del-dolor-infantil-a-espanya-requereix-un-canvi-en-el-model-assistencial/
https://www.youtube.com/watch?v=wJKw31u_Tp4
https://www.youtube.com/watch?v=wJKw31u_Tp4
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Activitats de divulgació 
Des de la Càtedra de Dolor Infantil s’entén que una tasca fonamental és divulgar els 

resultats de la recerca i de com aquests poden contribuir a millorar les pràctiques 

clíniques, i així la qualitat de vida de les persones.   

Per aquest motiu, la Càtedra ha iniciat dues campanyes de sensibilització. 

Campanyes en marxa: 

 Campanya “Borremos el dolor infantil” 

La iniciativa Borremos el dolor infantil és una iniciativa composta per diferents 

activitats amb un objectiu comú: sensibilitzar, educar i promoure la investigació en el 

dolor crònic. 

 Concurs de dibuix “Esborrar el dolor infantil”  

Acció de conscienciació i sensibilització amb el dolor crònic infantil a les escoles 

mitjançant un concurs de dibuix en el qual els nens plasmes com esborrarien els dolor 

dels nens i adolescents. La finalitat d’aquest concurs és didàctica i pretén facilitar la 

comprensió del dolor crònic, els seus efectes i com es pot millorar la qualitat de vida 

dels qui ho pateixen.  
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La Càtedra als mitjans de comunicació 

89 impactes 

13.372.013 audiència acumulada 

172.060,64 € Valor Publicitari Equivalent (VPE) 

 

 

La Càtedra a les xarxes  

Mètriques web i xarxes socials 

Web Càtedra de dolor infantil URV-Fundació Grünenthal 

 

ACTO MENCIONES ACTO AUDIENCIA VPE (€) 

PAPEL DIGITAL RADIO TOTAL IMPACTOS

10 53 1 64 64 12.654.782 155.193,85 €

IV Premios Dolor Infantil 9 16 0 25 25 717.231 16.866,79 €

89 89 13.372.013 172.060,64 €

III Jornada Nacional                         

de Dolor Infantil

SOPORTE

                                                                                                             TOTALES: 
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http://www.dolor-infantil.catedra.urv.cat/ca/
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Twitter 

 

 

 

 

https://twitter.com/dolorinfantil
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Facebook 

 

  

https://www.facebook.com/algos.catedra/
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Contacte 

Dr. Jordi Miró  

Director 

Tel. 977 55 81 79  

jordi.miro@urv.cat 

Oriol Margalef 

Departament de comunicació 

Tel. 977 55 86 58  

catedra.dolorinfantil@urv.cat 

Informació de la Càtedra 
Càtedra de dolor infantil URV – Fundació Grünenthal 

Crta. De Valls, S/N 
43007, Tarragona 
 

Tel. 977 55 86 58  

www.dolorinfantil.urv.cat  

 

 

 
 

 

 

 

 

    

@dolorinfantil @algos.catedra Càtedra Dolor Infantil @dolorinfantil 

 

https://twitter.com/dolorinfantil
https://www.facebook.com/algos.catedra/
https://www.youtube.com/user/algosURV/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/dolorinfantil/
https://www.facebook.com/algos.urv/
https://www.youtube.com/channel/UC0wPBuPYoTaWnoDCjqETtGg

