
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Trobada de la Secció Territorial de Tarragona del Col·legi de 

Fisioterapeutes al CaixaFòrum de Tarragona aquest dissabte  
 

** La Jornada se centrarà en la “Fisioteràpia en la dona i el nen” i abordarà, entre d’altres 
assumptes, “La recuperació de la sexualitat en el postpart” i “Exercici i sedentarisme en el 

nen/a”** 
 

“La recuperació de la sexualitat en el postpart” i “Exercici i sedentarisme en el nen/a” són 

algunes de les conferències programades a la X Trobada de la Secció Territorial de Tarragona 

del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que se celebrarà el matí d’aquest dissabte (4 de 

març) al CaixaFòrum de Tarragona. La jornada matinal (que se centrarà en la “Fisioteràpia en la 

dona i el nen”), vol ser un punt de trobada dels col·legiats de les comarques tarragonines que 

els permeti compartir coneixements i experiències davant diverses patologies i les diferents 

opcions de tractament.  

 

Està previst que la reunió comenci a les 9.30 hores, amb la presentació de la Jornada a càrrec 

d’Eva Hernando, coordinadora de la Secció Territorial de Tarragona, que precisament celebra 

el seu desè aniversari el 2017. Seguidament, està prevista la primera de les conferències, 

titulada “La recuperació de la sexualitat en el postpart”, que pronunciaran Núria Raspall i 

Maria Alegret, expertes en reeducació abdominopelviana. 

 

Altres conferències previstes al llarg del matí són: “El vincle i el desenvolupament motor. Una 

visió global del nen en la seva primera infància”, a càrrec de la fisioterapeuta en pediatria 

Sandra Salazar; “Em fa mal el perineu”, que pronunciarà Eva Hernando, coordinadora de la 

Secció Territorial de Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; “Trastorn 

conversiu en edat pediàtrica”, amb Cristina Adillón, fisioterapeuta en pediatria, com a ponent; 

“Claus per al reentrenament abdominal”, a càrrec de Blanca Solé Martínez, fisioterapeuta 

experta en reeducació abdominopelviana; “Exercici i sedentarisme en el nen/a, amb Itxaso 

Galdós, fisioterapeuta experta en moviment i lesions de columna, i “Interacció del 

fisioterapeuta amb el pacient. Una perspectiva psicològica”, que farà David González, psicòleg i 

màster en psicologia esportiva i psicologia clínica. 

 

Si esteu interessats a assistir-hi o mirar de mantenir alguna entrevista sobre els temes que es 

posen damunt la taula, no dubteu a contactar amb nosaltres a: 

 

 
 
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
C/ Segle XX, 78 – 08032 Barcelona 

Tel. 93 207 50 29 / Fax. 93 207 70 22 

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio 

comunicacio@fisioterapeutes.cat 


