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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 05/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 22/09/2011 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel  Mireia Ribas  Diana Méndez Cerdán 

 Josep Galvany Jubany  Romà Cutrina  Ana Velázquez Colominas 
 Meritxell Seuma  Susana Riera Gifra  Helena Grau Clopés 

Membres: 

 Elisenda Jané.  Berta Mercader Alegre  
Convidat/s                 

 
 

Ordre del dia 
 

1. Estat dels tràmits per a la realització de la següent conferència. 
2. Nova activitat formativa. 
3. Adjudicació de la plaça gratuïta per a les Jornades de Teràpia Manual. 
4. Marató del Montseny i Mitja Marató de Granollers. 
5. Preparació del temari del Taller d’estiraments. 
6. Nova reunió del Grup. 

 
 
 

1. Estat dels tràmits per a la realització de la següent conferència 
 
Des del Col·legi se’ns comunica que cal que el ponent sigui un professional de la salut. 
Així mateix, la responsable de Formació del Col·legi ens informa que a la conferència no es pot fer 
publicitat de cap marca comercial. 
En Romà Cutrina parlarà amb la responsable comercial de Capenergy perquè col·labori amb la 
conferència un dels seus fisioterapeutes i la informarà sobre les normes del Col·legi en relació a 
l’aspecte comercial. 
   

 
2. Nova activitat formativa 

 
Es dóna a conèixer als membres del Grup que el Col·legi ens ofereix, per aquest any, el Curs 
d’espatlla dolorosa. A l’hora d’adjudicar cursos, el Col·legi té en compte altres cursos formatius que 
es fan a diferents grups d’interès i la previsió d’omplir les places que s'ofereixen. 
Es comunicarà al Col·legi l’interès del Grup pels Cursos de neurodinàmica i de fibrolisis, perquè els 
tingui en consideració per a d’altres anys. 
 

 
3. Adjudicació de la plaça gratuïta per a les Jornades de Teràpia Manual 

 
S’acorda que sigui l’Helena Grau la beneficiaria de la plaça gratuïta per assistir a les Jornades. 
S’informa als altres membres interessats a assistir-hi que poden gaudir d’un descompte d’un 20%. 
 

 
      4. Marató del Montseny i Mitja Marató de Granollers 
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El Grup manifesta el seu interès a participar-hi donant assistència voluntària als corredors de la 
Marató del Montseny. 
Es tracta d’una cursa de 42 km on els esportistes han d’assolir 4 cims i superar un desnivell de 
més de 2000 m. 
La cursa tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2011 i la sortida serà a les 8 hores, a la població de 
Sant Esteve de Palautordera. 
L’Helena coneix els membres de l’organització i serà la responsable d’adreçar-se directament al 
Col·legi per intentar que es pugui dur a terme. 
Més a llarg termini, i com a una prioritat del Grup, es planteja l’assistència a la Mitja Marató de 
Granollers que es fa al febrer de 2012. 

 
5. Preparació del temari del Taller d’Estiraments 
Cada membre del Grup ha elaborat una part del temari formatiu. 
Perquè el contingut sigui homogeni, s’acorda enviar els arxius a l’Ernest perquè elabori una 
presentació 

 
 
 
 
 
 
 

6. Nova reunió del Grup 
 
La propera reunió del Grup s’acorda per al dia 13 d’octubre de 2011 a les 21 hores. 
El punt de trobada serà l’habitual davant de la porta de la Mútua. 

 


