
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Trobada anual dels fisioterapeutes de la demarcació de 

Tarragona  
 

 

*** La Trobada inclou la reunió anual de la Secció Territorial de 

Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes i una jornada sobre el 

tractament i exploració de les mans ***  

 

Els fisioterapeutes de la demarcació de Tarragona organitzen aquest dissabte (9 d’abril) a Reus 

la seva trobada anual i una jornada professional (totalment gratuïta) que tindrà com a 

protagonista l’exploració i tractament de les mans. La Secció Territorial de Tarragona del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) continua d’aquesta manera amb el cicle de 

“Trobades professionals” per tal de compartir coneixements i experiències davant de diverses 

patologies.  

 

L’acte tindrà lloc al matí a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la 

Universitat Rovira i Virgili, a Reus.  

 

En primer lloc, a partir de les 10 del matí, es posaran damunt la taula els assumptes de caire 

més protocol·lari sobre la Secció de Tarragona, amb un breu resum de l’activitat duta a terme 

al llarg de l’any 2015 i amb algunes pinzellades sobre les activitats previstes per al 2016. 

 

Seguidament, s’han previst diverses conferències sobre la mà i la fisioteràpia. En primer lloc, 

Iris Miralles (professora titular de la URV en excedència i fisioterapeuta al Centre TAUSALUT) 

parlarà sobre “La mà: les claus de la seva funcionalitat”.  

 

A les 11 del matí hi ha prevista la segona xerrada del dia sobre la “Importància del raonament 

clínic en l’exploració de la mà”, a càrrec de la fisioterapeuta Cristina Adillón (de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu, experta en Síndrome de Dolor Miofascial i membre de la Secció Territorial 

de Tarragona).  

 

La següent de les intervencions previstes tindrà lloc a les 12.05 amb una sessió pràctica 

d’exploració de la mà, a càrrec d’Eva Tarragó (Hospital Universitari Joan XXIII, professora 

associada de la URV, màster en Biomecànica clínica de l’aparell locomotor i especialista 

universitària en dolor miofascial). 



 

A les 12.25 Cristina Adillón parlarà sobre “El paper del fisioterapeuta en la rehabilitació de la 

mà”, on abordarà les eines de les quals disposa el fisioterapeuta per aconseguir els objectius 

de tractament establerts després de l’exploració. 

 

L’última de les sessions previstes sobre “Noves tècniques de tractament” començarà sobre les 

13 hores, serà de caire pràctic i anirà a càrrec de Cristina Adillón i Eva Tarragó. 
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