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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 3 Hora d’inici: 21 Data: 09/03/11 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Elisenda Gorchs Pablo Ventura Ana Velázquez 
 Meritxell Seuma Susana Riera Gifra Helena Grau Clopés

Membres: 

 Josep Galvany Jugany  Berta Mercader 
Alegre 

 Diana Méndez Cerdán 

Convidat/s  Elisenda Jané               
 

Ordre del dia 
1. Actualització dels membres del Grup. 
2. Possibles llocs per a la realització de les conferències del Grup. 
3. Propera conferència del Grup d'Interès. 
4. Properes actuacions i data de la propera reunió. 

 
1. Presentació del Grup 
Es comenta la necessitat de rectificar la plantilla de l'Acta de les Reunions, actualitzant els 
membres del Grup d’Interès i corregint les dades de l'Elisenda Jané, atès que a la plantilla de l'acta 
que ens va enviar el Col·legi encara no són correctes. 
Ja varem informar a la primera acta del Grup d’Interès de la baixa d'en Pablo Ventura Martínez. 
Tampoc no tenim cap notícia, des de la primera reunió del Grup, de la Berta Mercader Alegre.  
Així mateix, el company Romà Cutrina Claravalls s'integra al Grup d’Interès. 

 
2. Funcions i objectius del Grup 
El Grup pensa que caldria aconseguir un lloc per a la realització de les conferències i els actes 
formatius. L'opció de la Mútua del Carme no és viable perquè ens adrecen a la Sala d'Actes del 
Cemav, que és el seu centre assistencial privat, i aquí ens demanen pagar un lloguer. 
De moment s'aconsegueix realitzar la propera conferència al Col·legi Escola Pia de Granollers, 
amb la possibilitat de realitzar les futures conferències en aquestes instal·lacions. 
Com a compensació, pensem en la possibilitat d'oferir a l'escola, algun tipus d'activitat, tipus 
xerrades, que els poguessin interessar.  

 
3. Elecció de l’interlocutor 
 
La propera conferència es realitzarà a la sala d'actes del Col·legi Escola Pia de Granollers, el 
proper dia 7 d'abril de 2011 de 20.30 a 22 hores. 
La conferència durà per títol La Fisioteràpia en les arts escèniques i la impartirà la nostra 
companya del Grup, Ana Velázquez Colominas. 
 

 
4. Data propera reunió 
 
Entre les diferents actuacions del Grup, es planteja la realització d'una altra conferència per al mes 
de juny de 2011 i es plantegen diferents opcions. També s'intentarà fer un altre curs el darrer 
trimestre de l'any. 
Aquests actes ja s'aniran concretant a properes reunions del Grup. 
La propera reunió tindrà lloc el dimecres dia 4 de maig a les 21 hores. 
El punt de trobada serà l'habitual, davant de la Mútua del Carme de Granollers a les 21 hores. 
 

 


