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GRUP D’INTERÈS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Núm. d’acta: 3 Hora d’inici: 21:30 Data: 22/03/12 

 
Assistents: 
Interlocutor:  Ernest Ramón Lamiel   

 Elisenda Gorchs Figueras  Pablo Ventura Martínez  Ana Velázquez 
Colominas 

 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. Cerca de local per a realitzar les activitats del grup 
2. Preparar una reunió on s'hi convidi al sr. Gabriel 
3. Buscar un nou interlocutor del grup 
4. Proposta d'una nova manera d'organitzar el grup 
5. Proposta d'activitats per a realitzar el 2012 
6. Proposta d'organització per a fomentar el compromís dels membres del grup 
7. Nova reunió del grup. 

 
Cerca de local per a realitzar les activitats del grup 
Hauriem de trobar un local alternatiu per a realitzar les activitas del grup, ja siguin conferències , 
xerrades o cursos. Hem pensat que si a la Elisenda Jané li sembla bé podriem proposar de 
realitzar-ho a l'escola Pia. La sala d'actes ens aniria molt bé per a xerrades i conferències, però per 
a cursos estaria millor si hi hagués la possibilitat que ens deixéssin un altre sala. 
Queda pendent parlar l'Elisenda la propera reunió i que ella ho proposi a l'escola.  

 
2. Preparar una reunió on s'hi convidi al sr. Gabriel  
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 ja que ens adreçen 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, no 
descartant-se realitzar les futures Conferències a aquestes instalacions. 
Com a contrapartida, el Grup pensa qué és poden fer alguns tipus d'actes d'interés per a l'Escola 

 
3. Buscar un nou interlacutor del grup 
Pensem que l'interlocutor hauria de canviar cada 6 mesos, i que si no surt ningú que ho vulgui ser, 
com és el cas, ens ho hauriem d'anar rotant. De moment si ningú vol realitzar aquesta tasca l'Anna 
Velazquez en els següents 6 mesos serà l'interlocutora. L'Helena si vol continuarà donant el suport 
a l'interlocutor.  

 
4. Proposta d'una nova manera d'organitzar el grup 
Per a facilitar la realització d'activitats del grup hem proposat:  
Uns objectius: 
La difusió de la fisioteràpia al nostre terrritòri 
Altres que es puguin anar proposant. 
Una metodologia: 
Que constaria d'un pla de treball en el qual dividim el grup en dos segons la participació i tasques a 
realitzar: 
- Grup 1 
S'encarrgarà de la organització anual. 
Programarà les activitats anuals; per exemple una activitat petita cada membre d'aquest grup o una 
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gran realitzada entre tots. 
La persona que programi l'activitat s'encarregarà de demanar ajuda als companys 
- Grup 2 
Sobretot serà aquelles persones que no poden venir a les reunions o a molt poques i que volen 
continuar estant dins del grup 
Exemples: 
Contactar amb professors o conferenciants 
Anar pensant en propostes per l'any següent 
Buscar actes del Vallès Oriental on el fisioterapeuta pugui ser present però que encara no n'hi hagi 
Buscar alternatives de local. 

 
5. Proposta d'activitats per a realitzar el 2012 
Participar a la mitja marató de Granollers. Realitzar xerrades prèvies i tractaments posteriors a la 
cursa. Un dels objectius seria diferenciar-nos dels massatgistes. 
Realitzar una campanya d'higiene postural a les escoles de la comarca. Parlar amb el col.legi de si 
ens poden deixar el material que tenen ells per realitzar-la.  
Participar a la fira de l'Ascenció de Granollers per a promocionar la fisioteràpia. 
Intentar fer una campanya per al mercat de Granollers per a fer arribar la fisioteràpia a més gent.  
Realitzar un treball d'investigació: La fisioteràpia al Vallès Oriental. Per a ajudar al col.legi en la 
campanya de promoció de la nostra professió. Fer enquestes de resposta tancada sobre el grau de 
coneixement de la fisioteràpia i realitzar-les a 100 persones, per exemple, cada membre del grup.  

 
6. Proposta d'organització per a fomentar el compromís dels membres del grup 
Via mail es va proposar avisar 3 dies abans sobre la reunió, com a recordatòri. Ho hem parlat i 
creiem que en principi no és necessari perquè el grup és una cosa que ens prenem seriosament i 
cadascú és responsable d'enrrecordar-se'n. El que si s'hauria de fer és avisar amb més temps si no 
es pot assistir a la reunió.  
Un altre proposta seria, si la resta del grup d'interès està d'acord en la metodologia proposada al 
punt 4 de l'acta, estaria bé que cadascú digués quina activitat o tasca es veu capaç de realitzar i a 
quin subgrup li agradaria participar.  

 
7. Nova reunió del grup. 
Entre tots intentar proposar una nova data de reunió però via mail, ja que en aquesta reunió erem 
massa pocs per decidir la data. 
 

 


