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GRUP D’INTERÈS Fisioterapeutes del Baix Llobregat 
Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.30 h Data: 08-06-2022 

 
Assistents: 
INTERLOCUTORA  Ester Rodrigo  Maria Ortega 
 

MEMBRES  Lorena Rabarte  Anna Piñol  Carolina Martinez 
 Erika Valencia  Ingrid Güemez   

CONVIDATS x  Guillem Peran   
 

Ordre del dia 
1. Presentació del nou membre del Grup, Guillem Peran.  
2. Planificació de la cursa de Pallejà el proper dia 3 de juliol de 2022. 
3. Planificació del torneig de pàdel per als fisioterapeutes al setembre.  

 
1. Presentació del nou membre del Grup 
- Afegim al Grup de Whatsapp a en Guillem Peran, nou membre del Grup, afegit després de 

la crida. 
- Viu a Esplugues, actualment treballa en el món de les residències de gent gran, però té 

moltes ganes d’obrir-se a altres experiències. 
- Va estar a Xile 4 mesos per aprofundir sobre el pacient respiratori i, en concret, crític. Això 

va ser perquè les seves últimes pràctiques de Grau les va realitzar de fisioteràpia 
respiratòria al 2019. 

 
 

2.  Planificació de la cursa de Pallejà  
- El proper 3 de juliol es realitza a les 9.00 h del matí la cursa de Pallejà. 
- L organització ens ha demanat col·laboració de 2 fisioterapeutes des de les 8.30 h (abans 

de l’inici) fins a les 11.00 h (final). 
- La mateixa organització posarà el material (fisiocrem, 2 lliteres, paper i gel hidroalcohòlic). 
- Se li demana a l’organització que ens posi una pancarta amb el logotip del Col·legi com a 

patrocinadors de la cursa. 
- Els membres que hi vagin tindran per part de la cursa: 
1. Begudes 
2. Entrepans 
3. Samarreta de la cursa  

Tasques a realitzar 
- Gestionar el servei de fisioteràpia durant la cursa 

 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació dels 2 fisioterapeutes 
contractats per cobrir el servei de cursa.  

Carolina 
Martínez 

 
03-07-2022 

 
3.  Planificació de les activitats de relació entre fisioterapeutes al setembre del 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 

- Contactar amb les pistes de pàdel al Prat de Llobregat. 
- Organització del torneig d’Americana. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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- 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 

 
Precs i preguntes 
 
Parlem sobre el tema de com va anar el Congrés: 
 

- Carol refereix que hi va haver masses ponències sobre evidència científica i que mancava 
una mica més de les experiències del dia a dia. 

- A més, que es va quedar fora d’algunes de les ponències. 
- En general, es valora força positiu. 

 
 
Fem una valoració sobre com va anar l’organització del torneig de pàdel sobre autisme: 
 

- Creiem que va ser positiu participar-hi, tot i que no vam tenir molta demanda de 
participants. 

- L’organització va estar molt correcta i els fisioterapeutes participants també molt correctes i 
sense incidències.  

 
 

Data propera reunió 
 
- Després de l’estiu per planificar el torneig de pàdel.  

 
 
Interlocutor 

http://www.fisioterapeutes.cat/

