
 
  
 

Amb la col·laboració de:  

JORNADA TERRITORIAL CAMP 
DE TARRAGONA. ONCOLOGIA 

I FISIOTERÀPIA 
 

 
 
 

 

 
PRESENTACIÓ 
La fisioteràpia oncològica és el tractament d'elecció 
per abordar la major part de les conseqüències o 
seqüeles físiques derivades del tractament de 
qualsevol mena de neoplàsia, amb l'objectiu de 
millorar la qualitat de vida dels pacients mitjançant el 
tractament d'exercici terapèutic i teràpia manual, així 
com educació terapèutica. La realitat és que la 
presència del fisioterapeuta en aquests processos, 
tant en la salut pública com en la privada, és molt 
baixa.  
 
Aquesta jornada té l’objectiu d’actualitzar l’estat de la fisioteràpia en l’àmbit de l’oncologia i servir com a punt 
de trobada per compartir la tasca dels professionals de l’equip interdisciplinari en l’oncologia.  
 
PROGRAMA 
9.00 h - 9.30 h Acreditació 
9.30 h - 9.45 h Presentació del resum anual i actuacions futures de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 

Tània López. Sotscoordinadora de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 
9.45 h - 10.00 h Inauguració 

Cristina Adillón. Coordinadora de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 
10.00 h - 10.30 h La rehabilitació de l'infant amb càncer: una part més de tot el seu tractament 

Natàlia Rodríguez 
10.30 h - 11.00 h Fisioteràpia del pacient onco-hematològic pediàtric 

Gemma Calaf  
11.00 h - 11.30 h Precs i preguntes 
11.30 h - 12.00 h Pausa esmorzar 
12.00 h - 12.45 h Rol de l’exercici de força en el pacient oncològic 

Raquel Sebio 
12.45 h - 13.15 h Fisioteràpia oncològica abans, durant i després del càncer 

Sònia Monterde 
13.15 h - 13.45 h Precs i preguntes 
13.45 h - 14.00 h Cloenda 

Laura Menés. Membre de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 
 
 
 
 

 

PONENTS 
 
Gemma Calaf. Fisioterapeuta. Servei de rehabilitació de 
l'HSJD, on ha desenvolupat diferents àmbits de la fisioteràpia 
pediàtrica. Des de fa més de 15 anys treballa amb pacients 
amb càncer. 

Natàlia Rodríguez. Metgessa, especialista en rehabilitació i 
medicina física. Cap del Servei de rehabilitació de l'HSJD. 

Raquel Sebio. Fisioterapeuta experta en fisioteràpia 
respiratòria i oncològica. Doctora en Ciències de la Salut per la 
Universitat d’A Corunya. Fisioterapeuta del programa de 
Prehabilitació Trimodal - Hospital Clínic de Barcelona. 
Investigadora postdoctoral - Institut d’Investigacions 
Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer. Professora de grau de l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus – UPF. 

Sònia Monterde: Fisioterapeuta i doctora per la Universitat 
Rovira i Virgili. Ha prestat una dedicació completa a l'educació 
superior en fisioteràpia i investigació des del 2004 a la 
mateixa universitat. Recentment ha encetat una nova línia de 
recerca en fisioteràpia oncològica. 

 

Adreçat: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 3 hores lectives 

Preu: Activitat bonificada al 100% 

Calendari: 2 d’octubre de 2021 

Horari: Dissabte, de 9.30 h a 14.00 h 

Lloc de realització: Universitat Rovira i Virgili, Campus 
Catalunya, Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona 


