
Moderador
Ricardo Aparicio, periodista amb més de trenta anys 
d’experiència en programes radiofònics de salut, ha 
estat col·laborador del programa Protagonistas i ha 
dirigit durant més de 20 anys el programa diari Salud 
y calidad de vida. Guardonat amb el Premi Antena de 
Oro per la seva trajectòria professional i amb el de 
millor periodista en llengua hispana als Estats Units, 
actualment dirigeix la web www.vivirmejor.com.

El dolor com a expressió 
de malaltia i la possibilitat 
de veure-ho
La ressonància magnètica funcional: 
experiències amb �bromiàlgia 
i artrosi
Dr. Joan Deus, doctor en Psicologia Clínica i 
Neuropsicologia Clínica, professor agregat del 
Departament de Psicologia Clínica i de Salut de la 
UAB i consultor sènior en Neuroimatge Funcional.

Una sessió alhora científica per a professionals 
de la salut i també divulgativa, oberta a estudiants 
i a la població general interessada (malalts, familiars, 
amics, etc.). 

Sessió científica i divulgativa

Serveis de Reumatologia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
de l’Hospital del Mar

Dolor 
i artrosi13 de març 

de 2015, a les 12 h
Sala d’Actes Josep Marull
Hospital del Mar

El cartílag 
en l’artrosi, destrucció 
i reparació?
Què és l’artrosi
Dr. Jordi Monfort, metge del Servei de Reumatologia 
de l’Hospital del Mar, professor associat de Medicina 
de la UAB i investigador del grup de Recerca Cel·lular 
en In�amació i Cartílag de l’IMIM.

Com es produeix l’artrosi
Dra. Laura Tío, doctora en Biologia i coordinadora del 
Laboratori del grup de Recerca Cel·lular en In�amació i 
Cartílag de l’IMIM.

Es pot reparar quirúrgicament?
Dr. Joan Carles Monllau, cap del Servei de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital del Mar, 
professor titular de Medicina de la UAB i investigador 
del grup de Recerca Cel·lular en In�amació i Cartílag 
de l’IMIM.

Amb la col·laboració de:
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www.parcdesalutmar.cat/centenari
centenari@hospitaldelmar.cat

Seguiu-nos: twitter.com/
hospitaldelmar

instagram.com/
100hospitaldelmar

facebook.com/
centenarihospitaldelmar

https://twitter.com/hospitaldelmar
https://instagram.com/100hospitaldelmar/
https://www.facebook.com/centenarihospitaldelmar
http://www.parcdesalutmar.cat/centenari/



