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Comissió de Fisioteràpia aplicada als animals 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 21.00 h Data: 02/11/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Antoni Ramon Boixaderas (Col. 1793) 

Sotscoordinador  Marta Subirats (Col. 6468) 

Membres:  Patricio Gaffner (Col. 
7948) 

 Laura Castells(Col. 
7669) 

 Marta Aranalot 
(Col. 9830) 

 Marta Saula (Col. 4782)  Enric Corbella (Col. 
8609) 

 Col. 13227 Núria 
García Cañas 

Convidat/s:     

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Resposta a la resolució del Consell d’Estat sobre fisioteràpia aplicada als animals. 
3. Nova reunió en breu per informar de les accions a dur a terme un cop 

consensuada la resposta amb Col·legi, AEFA y grup estudi Consejo. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Queda aprovada l’acta anterior.  

 

2. Resposta a la resolució del Consell d’estat sobre fisioteràpia aplicada als animals 

Hi ha molt soroll a les xarxes per una resolució del Consell d’Estat sobre la facultat dels 
fisioterapeutes i/o veterinaris en l’exercici de la fisioteràpia en els animals. S’informa als membres 
de la Comissió de la resolució del Consell d’Estat en què per majoria (però no per unanimitat) deia 
que la fisioteràpia ha de ser aplicada als animals només per veterinaris. 
Els membres de la Comissió van expressar el seu neguit per aquesta resolució i per com s’està 
escampant per les xarxes. 
Proposem consensuar la resposta amb l’AEFA (Asociación Española de Fisioterapia Animal), el 
Grupo de trabajo de fisioterapia animal del Consejo de fisioterapia de España i el CFC. 
El degà està al cas de tots els documents. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Parlar amb el degà, AEFA, Grup estudi 
Consejo. 

Toni Ramon 30/11/20 

 

3. Nova reunió en breu per informar de les accions a dur a terme un cop consensuada la 
resposta amb Col·legi, AEFA y grup estudi Consejo 

Convocar nova reunió un cop recollida la informació. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Convocar nova reunió Toni Ramon 1/12/20 

Coordinador: 
Toni Ramon 
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