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Comissió de Fisioteràpia aplicada als animals 

Núm. d’acta: 04/20 Hora d’inici: 21.00 h Data: 02/12/2020 

 

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:  Alba Lozano   

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Informar de les accions consensuades amb l’AEFA, el CFC i el Grupo de trabajo 

Consejo. 
3. Propostes de respostes a xarxes. 
4. Formació per al 2021. 
5. Precs i preguntes 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior.  

 

2. Informar de les accions consensuades amb l’AEFA, el CFC i el Grupo de trabajo 

Consejo 

S’informa que, segons els juristes consultats, la resolució del Consell d’Estat no canvia les coses 
de com estan fins ara ja que és un òrgan consultiu i no legislatiu. 
Com de costum hi ha diverses maneres d’actuar: un resposta contundent a xarxes o no fer res i 
deixar passar. 
En aquesta ocasió, la major part de les persones tant d’AEFA, com del Col·legi com del Grupo de 
Trabajo sí que són partidàries de respondre a xarxes negant la importància de la resolució i fent 
valdre els fisioterapeutes com a persones que realitzem al fisioteràpia als animals. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Respondre i contradir la informació de 
diversos veterinaris a xarxes socials. 
Combatre la informació esbiaixada que 
difonen des de grups de veterinaris. 

Tots els membres A partir de ja. 

 

3. Propostes de respostes a xarxes 

Cada membre mourà les xarxes per combatre la informació que deia que la llei donava la raó als 
veterinaris. 

L’Enric Corbella ens ensenya el seu model, quedem que el penjarà l’endemà de la reunió. 

La Marta Subirats i el Toni Ramon també tenen respostes preparades. Altres membres en faran una 
de pròpia o repenjaran les d’algun membre. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Moure xarxes. Tots els membres 3/12/20 
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4. Formació per al 2021 

La Marta Subirats, el Toni Ramon i el Patricio Gaffner informen que han parlat amb l’AEFA i que 
projectava fer un Congrés online aquest mateix any (ja s’ha fet -17 octubre 2020-). Un membre de 
la Comissió hi va participar com a ponent i d’altres i van participar-hi com a assistents. 

Hi ha pensades unes xerrades de dues hores cada mes sobre diversos temes “12 meses 12 
huellas” durant el 2021. El Toni Ramon ha estat convidat a fer la seva el febrer. 

El grup considera que cal donar suport a aquesta iniciativa i reforçar-la; tot i que no és directament 
de la Comissió sí hi donarem suport tant en la difusió, en la realització com en l’assistència. 

No es descarta fer alguna acció formativa exclusiva de la Comissió en català, però a causa del 
reduït nombre de fisioterapeutes que ens dediquem a animals a Catalunya, es considera idoni 
incorporar-se a la formació d’AEFA. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Donar suport a les “12 huellas” i 
difusió de les jornades a les 
xarxes i entre els membres de la 
Comissió. 

Toni Ramon Tot l’any 2021 

 

 5. Precs i preguntes 

L’Enric Corbella proposa fer una enquesta entre diversos veterinaris. 

Vol copsar quin és el suport real que tenim entre els veterinaris de cavalls i de gossos a Catalunya. 

Es comenta que, a nivell individual, gairebé tots ens donen suport, però signar un document de 
suport explícit als fisioterapeutes en aquest context no els hi és tan fàcil. 

Tasques a realitzar Responsable Data de realització 

Preparar i difondre l’enquesta. Enric Corbella 3/12/20 

 

Coordinador: 
Toni Ramon 
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