
I Jornada de Sòl Pelvià 
 

“Desemmascarar el sòl pelvià  
  des de la pràctica clínica”  

Dijous, 20 d’octubre de 2022 

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
Presencial (sala d’actes) i on-line 
Carrer Sant Jaume, 209-217 
08370- Calella 
 
# JornadaSolPelviaCSMS22 

Comitè organitzador: 
 
• Dr. Xavier Arnau Sabaté, metge adjunt d’Urologia 
• Dra. Anna Pérez, ginecòloga de la CSMS  
• Dra. Noemí Jover, ginecòloga de la CSMS 
• Dra. Alexandra Trujillo, ginecòloga de la CSMS 
• Dra. Susana Pozo, metgessa de rehabilitació de la CSMS 
• Sara Quintana, fisioterapeuta de la CSMS 
• Miriam Roldán, fisioterapeuta de la CSMS 
• Unitat de Desenvolupament de Recursos Humans 
• Unitat de Comunicació i Imatge 
 
Amb la col·laboració de Grup Congrés 

Dirigit a: professionals de medicina familiar, ginecologia, 
fisioterapia, urologia i rehabilitació 

Patrocinadors: 

INSCRIPCIONS PROFESSIONALS CSMS: 
Mitjançant el visor de la Intranet  
RRHH/ Accions Formatives/ Portal de Formació  
 
INSCRIPCIONS PROFESSIONALS NO CSMS: 
 

Inscripcions a salutms.cat/agenda 
 
 
Demanada acreditació al Consell Català de Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries.  
 
Secretaria Tècnica: 
Unitat de Desenvolupament de RRHH de la CSMS 
rrhhd@salutms.cat 

 
Imatge: Kuprevich per Freepik. 



La patologia del sòl pelvià és molt prevalent  
al nostre medi amb una incidència aproximada 
del 15% de dones de més de 55 anys per la 
incontinència i més d’un 23% de prolapse 
genital simptomàtic.  
 
L’alta prevalença de la malaltia, conjuntament 
amb un increment de la demanda de la millora 
de la qualitat de vida, ens ha creat la necessitat 
de crear un equip multidisciplinari per tal 
d’oferir una millor qualitat assistencial i millorar 
els diferents tractaments d'una forma 
individualitzada per a cada pacient.  
 
La primera jornada de Sòl Pelvià de la 
Corporació pretén aproximar aquestes 
patologies a la medicina primària i altres àrees 
de la salut d'una forma senzilla i útil per tal que 
els pacients rebin un correcte tractament de 
forma més precoç i eficient. 

  8.45 h - Lliurament material 

  9.00 h - Presentació de la I Jornada de Sòl Pelvià  
      Dra. Roser Anglès 
      Directora Assistencial de la CSMS 

  9.10 h -  Anatomia bàsica del sòl pelvià 
     Dra. Alexandra Trujillo  
     Ginecòloga de la CSMS 

  9.30 h - Valoració clínica del sòl pelvià 
     Dra. Susana Pozo 
     Metgessa de rehabilitació de la CSMS 

 9.50 h -  Prevenció primària dels trastorns de sòl pelvià 
     Dra. Anna Pérez 
     Ginecòloga de la CSMS 

10.10 h -  ITUs de repetició. Què puc fer? 
     Dr. Xavier Arnau Sabaté 
     Metge Adjunt d’Urologia de la CSMS 

10.30 h – Pausa café 

11.00 h -  Maneig mèdic de la incontinència urinària      
                  d’urgència 

     Dr. Xavier Arnau Sabaté 
     Metge Adjunt d’Urologia de la CSMS 

11.20 h -  Abordatge de fisioteràpia de la patologia de      
                 sòl pelvià 

     Sara Quintana i Míriam Roldán 
     Fisioterapeutes de la CSMS 

12.00 h – Salut vulvovaginal i sexual en la menopausa  
                  i el postpart 

     Dra. Ariana Costa 
     Ginecòloga de la CSMS 

12.20 h -  Kahoot amb premi 

12.50 h -  Cloenda 
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