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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Baix Llobregat 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 20.30 h Data: 02-03-2022 

 
Assistents: 
INTERLOCUTORA  Ester Rodrigo  Maria Ortega 
 

MEMBRES  Lorena Rabarte  Anna Piñol  Carolina Martinez 
 Erika Valencia  Ingrid Güemez   

CONVIDATS     
 

Ordre del dia 
1. Presentació dels membres del Grup. 
2. Planificació de les activitats de formació per al 2022. 

 
1. Presentació dels membres del Grup 

 
Maria Ortega: 

- Viu a Sant Boi de Llobregat, treballa a consulta privada amb pacients diversos.  
Carolina Martínez: 

- Viu a Viladecans i treballa a Vilafranca del Penedès a l’Hospital de rehabilitació 
neurològica. 

Ingrid Güemez 
- Via al Prat de Llobregat i treballa a consulta privada, molt neuromusculoesquelètic. S’està 

formant en posturologia clínica.   
Ester Rodrigo: 

- Viu a la Palma de Cervelló i treballa a Pallejà a consulta privada amb pacients diversos.  
 

 
2.  Planificació de les activitats de Formació per al 2022 
 
Formació de la nova eina de gestió de pacients: 

- Creiem que seria convenient fer formació als fisioterapeutes del Baix Llobregat de la nova 
eina que ofereix el CFC, sobre la gestió dels pacients. 

 
Formació sobre dolor crònic: 

- Que la Comissió de Dolor Crònic ens ofereixi una possibilitat de formació al Baix Llobregat.  
 

Formació en valoració neurològica: 
- Oferir la formació que es realitza des del Col·legi, que està organitzada per la Comissió de 

Neurologia.  
Tasques a realitzar 

- Gestionar el lloc on fer la formació 
- Qui fa la formació?  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-nos en contacte amb el Casal de Viladecans 
“Montserratina” per demanar el lloc on poder fer la 
formació sobre les eines de gestió. 
Posar-nos en contacte amb les comissions del Col·legi 
que organitzen les formacions per poder oferir-les al 
Baix Llobregat. 

Carolina 
Martínez 

 
Al segon semestre. 
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3.  Planificació de les activitats de relació entre fisioterapeutes 2022 
Americana de pàdel per a fisioterapeutes al Prat de Llobregat. 

- Es proposa torneig, més posterior quedada de dinar o refrigeri amb tots els participants. 
Tasques a realitzar 

- Trobar pistes de pàdel al Prat de Llobregat. 
- Organització del torneig d’Americana. 
- Planificació del dinar o refrigeri.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Parlar amb els organitzadors de les pistes del 

pàdel del Prat de Llobregat. 
- Organització del torneig posteriorment segons 

les condicions i dates disponibles. 

 
Ingrid Güemez 

 
Maig o juny 2022 

 
4. Planificació de les activitats per a visualització de la fisioteràpia a la població 2022 

- Col·laboració com a fisioterapeutes al torneig de pàdel de l’Associació d’Autisme de 
Pallejà. 

Tasques a realitzar 
- Contactar amb l’Associació d’Autisme Pallejà per poder col·laborar amb ells.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Els dies 1, 2 i 3 d’abril del 2022 l’Associació 

d’Autisme de Pallejà realitza un torneig de pàdel 
a Abrera i ens agradaria col·laborar-hi com a 
fisioterapeutes.  

- Parlar amb l’Associació i amb el Col·legi de 
Fisioterapeutes per a l’organització.  

 
Ester Rodrigo 

 
1, 2, 3 abril de 2022 

 
Precs i preguntes 
Parlem sobre el tema de “Salut a les Escoles”. 
 

- Tenim dubtes de com poder inscriure les escoles, quins són els tràmits a realitzar ja que 
les escoles de la nostra zona estan interessades en realitzar-lo. 
 

- Voldríem oferir un “tríptic” a les escoles per poder fer divulgació sobre aquest programa, ja 
que ens sembla molt interessant.  

 
Data propera reunió 

 
- Reunió la propera setmana, el 9 de març de 2022. 

 
 
Interlocutor 
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