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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 7 Hora d’inici: 21.00 h Data: 20/10/2011 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Josep Galvany Jubany  Romà Cutrina  Ana Velázquez Colominas 
 Meritxell Seuma  Susana Riera Gifra  Helena Grau Clopés 
 Elisenda Jané.  Berta Mercader Alegre  Mireia Ribas 

Membres: 

 Diana Méndez Cerdán   
Convidat/s                 

 
Ordre del dia 

1. Fixar la data per a la realització de la següent conferència. 
2. Curs d’espatlla dolorosa. 
3. Marató del Montseny i Mitja Marató de Granollers. 
4. Taller d’estiraments per a equips de futbol. 
5. Nova reunió del Grup. 

 
 

1. Fixar la data per a la realització de la següent conferència 
En Romà es posa en contacte telefònic amb la Sra. Pilar de Capenergy i s’acorda el dissabte dia 
12 de novembre de 2011 per a la realització de la conferència.  

 
2. Curs d’espatlla dolorosa 
El Grup manifesta interès per realitzar el curs formatiu per al primer trimestre de 2012. 
En Romà posa novament el seu centre a disposició del Grup per realitzar el curs. 
En properes reunions es decidiran les dates concretes. 
Es manifesta novament l’interès del Grup per fer cursos de fibrolisis diacutània (ganxos) i 
neurodinàmia. 

 
3. Marató del Montseny i Mitja Marató de Granollers 

L’Helena ja ha mantingut converses amb el Col·legi i ens han acceptat la proposta. 
Ens informa l’Helena que el Col·legi posarà a la nostra disposició 6 lliteres i ens enviarà 2 
fisioterapeutes. Per part de l’organització, disposarem d’un envelat. Els membres del Grup estarem 
en contacte per organitzar i preparar la logística.  

 
4. Taller d’estiraments per a equips de futbol 
És torna a recordar als membres del Grup que han de passar la seva part del treball d’estiraments 
a l’Ernest per correu electrònic, per així fer una presentació. 

 
5. Nova Reunió del Grup 

 
La propera reunió del Grup serà el dia 16 de desembre de 2011 a les 22 hores. 
El lloc de trobada, l’habitual, davant de la Mútua. 
S’aprofitarà per celebrar el Sopar de Nadal 

 


