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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 03/2016 Hora d’inici: 20.30 (SKYPE) Data: 14/03/2016  

 
Assistents: 

Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Antonio Maya 

 Cristina Bofarull    Jordi Jové 

 Rubèn Darío Molina  Joan Ramon Margalef  

Convidats               

 
Ordre del dia 

 
1. Reunió anual 2016. 
  

 

1. Reunió anual 2016 

 

TROBADA DE LA SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA: LA MÀ 
 

9 d’abril 2016 
Aula magna de la URV 

 
 
10.00 h  Reunió anual Secció Territorial de Tarragona 
 
10.15 h. La mà: les claus de la seva funcionalitat. Iris Miralles 

La mà és una estructura altament complexa a nivell anatòmic i biomecànic. Assumir 
aquesta complexitat serà el primer pas per entendre el seu funcionament i permetrà al 
fisioterapeuta establir una exploració completa, facilitarà el raonament clínic i l'aplicació de 
les tècniques de Fisioteràpia. 

11.00 h  Importància del raonament clínic en l'exploració de la mà. Cristina Adillón 
 
Per tenir èxit en els nostres tractaments el més important és conèixer quin és el principal 
problema que hem de comprendre i els principals factors desencadenants, per a això hem 
de fer una bona exploració i establir uns objectius individualitzats per a cada pacient.  
 
Pràctica: exploració de la mà. Eva Tarragó 
 
12.00 h Coffee-break 
 
12.15  El paper del fisioterapeuta en la rehabilitació de la mà. Cristina Adillón 
 
El fisioterapeuta disposa de moltes eines de tractament per aconseguir els objectius de 
tractament definits després de l'exploració que variaran en funció de cada pacient. No 
obstant això, l'evolució de la Fisioteràpia avui en dia ens dóna noves tècniques per a això.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Pràctica: noves tècniques de tractament. Cristina Adillón i Eva Tarragó 
 
13.00 h  Abordatge del terapeuta ocupacional en la patologia de la mà. Elsa Povedano 
Pensem que potser és massa extensa. Realitzarem una votació amb tots els membres.     
 
Queda pendent: 
-Que la Cristina enviï el pressupost del càtering. 
-Decidir si modifiquem el programa i traiem la ponència de la TO. Pensem que queda molt 
extens. L’Eva Hernando parlarà amb l’Elsa per posposar la seva ponència per a una altra 
ocasió. 

 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb l’Elsa Povedano. Eva Hernando Març 2016 

Enviar pressupost càtering. Cristina Març 2016 

   
 

Data propera reunió 

 Presencial 9/4/2016 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 
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