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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 02/10 Hora d’inici: 21.00h Data: 09/11/10 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Elisenda Jané Ribera  Pablo Ventura Martínez  Ana Velázquez Colominas 
 Meritxell Seuma  Susana Riera Gifra  Helena Grau Clopés 

Membres: 

 Josep Galvany Jugany  Berta Mercader Alegre  Diana Méndez Cerdán 
Convidat/s  Frances Escarmís  Manel Domingo  Gabriel Liesa 

 
 

Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Curs de kinesiotape. 
3. Presència del Grup d’Interès a la Mitja Marató de Granollers. 
4. Exposició d’idees per a futures activitats del Grup. 
5. Invitació a la Jornada Col•legial. 
6. Precs i preguntes. 
7. Data de la propera reunió. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 
 

 
2. Curs de kinesiotape 
 
Es determina com a prioritat cercar un lloc físic per a la realització del curs. 
Els possibles llocs per a fer-ho són: 

- El Servei de Fisioteràpia de la Mútua de Granollers. 
- El Centre de Fisioteràpia i Recuperació Funcional del Sr. Romà Cutrina. 
- La Meritxell Seuma comenta la possibilitat de fer-ho a instal•lacions annexes al pavelló 
poliesportiu de Lliçà. 
- L’Anna Velázquez pot disposar d’un local a l’Ametlla del Vallès partir del mes de febrer. 

 
Els membres del Grup estarem en contacte per poder disposar del lloc de realització del curs a la 
propera reunió. 

 
3. Presència del Grup d’Interès a la Mitja Marató de Granollers 
 
Sorgeix el dubte de si hem de contactar directament nosaltres amb l’organització o ha d’ésser el 
Col•legi qui ho faci. 
Independentment de si el Col•legi ho fa, els membres del Grup intentarem contactar amb 
l’organització. 
 
Es planteja un primer pla d’actuació:  
Els fisioterapeutes de forma voluntària organitzem els següents actes pel dia de la Mitja Marató. 
Es muntaran uns envelats amb lliteres. 
En aquests envelats hi haurà fisioterapeutes que informaran sobre la funció preventiva i tractament.
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1. Un servei d’informació: Durant la Mitja Marató s’informarà a totes les persones que 
s’acostin a l’envelat. 
2. Un servei de tractament: En finalitzar, els voluntaris podrem tractar tots els participants 
que ho desitgin en funció de la disponibilitat. 

 
Per a la realització d’aquesta activitat és necessari comptar amb el material. Proposem utilitzar 
kinesiotape, crioteràpia (aparells de crioteràpia o coldpacks)... 
Per fer aquesta activitat necessitem un lloc físic on col•locar l’envelat i les lliteres, i propaganda 
sobre què és la Fisioteràpia, per poder repartir a tots els interessats. 
És planteja enviar un correu electrònic informatiu als assistents a la Cursa sobre la nostra 
participació voluntària. 
 

 
4. Exposició d’idees per a futures activitats del Grup 
 
Participació en properes edicions de la marxa Matagalls-Granollers. 
Realització de futures conferències.  
Participació a la Festa Major de Granollers. 
 

 
5. Invitació a la Jornada Col·legial 
 
Cap dels assistents del Grup té disponibilitat per assistir a la Jornada per motius laborals i familiars. 
Com que aquest esborrany d’acta s’enviarà a tots els integrant del Grup, si algú que no va venir a 
la reunió té interès per assistir-hi, que faci la sol·licitud directament. 
 

 
6. Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Data de la propera reunió 
 
La propera reunió serà el dia 14 de desembre de 2010 a les 21 hores. 
El punt de trobada serà a la porta principal de la Mútua de Granollers. 
 

 


