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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 03/2011 Hora d’inici: 20.30 hores Data: 05/05/2011 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Elisenda Jané  Romà Cutrina Claravalls  Ana Velázquez Colominas 
 Meritxell Seuma  Susana Riera Gifra  Helena Grau Clopés 

Membres: 

 Josep Galvany Juvany  Berta Mercader Alegre  Diana Méndez Cerdán 
    Romà Cutrina Claravalls        

 
Ordre del dia 

1. Actualització dels membres del Grup d’Interès. 
2. Jornada de Fisioteràpia en Geriatria. 
3. Protocol a seguir amb el Col·legi per a la realització de conferències.  
4. Propera conferència del Grup. 
5. Properes activitats. 
6. Nova reunió del Grup. 

 
1. Actualització dels membres del Grup d’Interès 
La Srta. Berta Mercader Alegre es reincorpora definitivament de nou al Grup d’Interès. Va estar 
una temporada absent per motius personals.  

 
2. Jornada de Fisioteràpia en Geriatria 
El Grup acorda que la Susanna Riera assistirà a la Jornada amb la plaça disponible per al Grup. 

 
3. Protocol a seguir amb el Col·legi per a la realització de conferències 
Es parla de la necessitat de conèixer el protocol a seguir vers el Col·legi per a la realització de les 
conferències. La primera conferència que vam realitzar no va  tenir la difusió amb prou antelació. 
L’interlocutor del Grup es posarà en contacte directament amb el Departament de Formació del 
Col·legi per conèixer els detalls.   

 
4. Propera conferència del Grup 
S’acorda realitzar una nova conferència el dia 16 de juny de 2011 a les 20.30 hores. 
Hem contactat amb l’empresa Capenergy, que comercialitza equips d’hipertèrmia i ens poden fer 
una xerrada sobre les indicacions de la hipertèrmia, així com les seves aplicacions en els àmbits de 
la Fisioteràpia, tant en el seu vessant terapèutic com estètic. Així mateix es poden fer tractaments 
amb algun cas real. La conferència es realitzarà al Centre de Recuperació Funcional de Les 
Franqueses. 

 
5. Properes Activitats del Grup 
S’acorda que a la propera reunió del Grup es decidiran per prioritats els següents cursos formatius, 
així com les possibles dates. 
Es valora per a la temporada vinent, la possibilitat de realitzar uns tallers formatius d’estiraments 
per a equips de futbol. 

 
6. Nova reunió del Grup d’Interès 
La propera reunió serà el dia 26 de maig de 2011, a les 21 hores. El lloc de trobada serà l’habitual, 
al davant de la porta principal de la Mútua de Granollers. 

 
 


