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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 04/2011 Hora d’inici: 21 Data: 16/06/2011 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Elisenda Jané  Romà Cutrina Claravalls  Ana Velázquez Colominas 
 Meritxell Seuma  Susana Riera Gifra  Helena Grau Clopés 
 Josep Galvany Juvany  Berta Mercader Alegre  Diana Méndez Cerdán 

Membres: 

 Romà Cutrina Claravalls   
Convidats  Francesc Escarmís   

 
Ordre del dia 

1. Definir i concretar dades per a la següent conferència. 
2. Nova activitat formativa. 
3. Relació entre el Grup d’Interès i el Col·legi. 
4. Objectius del Grup per al nou curs. 
5. Centres de Fisioteràpia i mútues. 
6. Preparació del temari del Taller d’estiraments. 

 
1 Definir i concretar dades per a la següent conferència 
Es planteja realitzar la conferència “Tecarteràpia de segona generació: Aplicacions en Fisioteràpia” 
a càrrec de la empresa Capenergy. Tot i que no es concreta el dia de realització, sí que es pensa 
en la segona quinzena de setembre. 
Abans de vacances se li passarà al Col·legi tota la documentació necessària.  

 
2 Nova activitat formativa 
Es concreten els cursos que creiem que poden tenir més interès: 

- Neurodinàmica. 
- Fibròlisi diacutània (ganxos). 
- Punts gallet i punció seca.  

S’acorda trucar al Col·legi per demanar el llistat de cursos disponibles. 
S’intentarà realitzar una nova activitat formativa el 4t trimestre de 2011. 

 
3 Relació entre el Grup d’Interès i el Col·legi 
L’ interlocutor es posarà en contacte directament amb el Col·legi per aclarir determinats aspectes 
per fer la interrelació més fluïda. 
El Sr. Escarmís ens adreça a la Sra. Roser com a responsable directa dels Grups i en cas de 
qualsevol dubte, al secretari del Col·legi, el Sr. Gabriel Liesa. 

 
4 Objectius del Grup per al nou curs 
Entre els objectius plantejats per al proper curs, es plantegen els següents: 

a. La realització d’una conferència cada trimestre. 
b. Fer dues activitats formatives a l’any. 
c. La participació com a voluntariat en la Mitja Marató de Granollers. 

Iniciar una campanya formativa per a entrenadors de futbol de la comarca. Aquesta formació 
consistiria en un taller d’estiraments insistint en la presa de consciència de l’escalfament i els 
estiraments musculars i reivindicant la figura del fisioterapeuta en el tractament de les lesions dels 
esportistes. Durant aquest estiu, el Grup realitzarà un esbós del protocol d’aquesta activitat 
formativa. 
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5 Centres de Fisioteràpia i mútues 
L’Anna Velázquez, tot i no poder assistir a la darrera reunió del Grup, va posar molt èmfasi en les 
actuacions que s’estan fent des de l’Associació de Centres  de Fisioteràpia envers la facturació 
amb les diferents mútues. Des del Grup prenem consciència del problema i serà abordat en les 
properes reunions. 

 
6 Preparació del temari del Taller d’estiraments 
Es començarà a desenvolupar el temari del Taller d’estiraments durant aquestes vacances. 
La distribució dels temes s’assigna de la següent forma: 

1. Anatomia i fisiologia bàsiques. Susanna. 
2. Factors de risc i prevenció de lesions. Diana i Meri. 
3. Tècniques d’estirament muscular. Berta. 
4. Taller pràctic. Romà. 

S’estableix una durada del temari formatiu d’uns 30 minuts.   
 

Propera reunió 
La propera reunió del Grup serà el dijous dia 15 de setembre de 2011 a les 21 hores. 
El lloc de trobada serà l’habitual, davant de la Mútua de Granollers.  

 


