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Comissió de Fisioteràpia Aplicada en animals 

Núm. d’acta: 01/21 Hora d’inici: 21.00 h Data: 07/02/2021 

 

Assistents: 

Coordinador/a:  Col. 1793 Antoni Ramon Boixaderas  

Sotscoordinador/a  Col. 6468 Marta Subirats  

Membres: 
 

 Col. 7948 Patricio 
Gaffner 

 Col. 7669 Laura 
Castells 

 Col. 9830 Marta Arnalot 

 Col. 4782 Marta Saula  Col. 13227 Núria 
García 

 Col. 8609 Enric Corbella 

Convidat/s:       

 

Ordre del dia 

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

2. Valorar la relació amb els veterinaris. 

3. Accions formatives pròpies i/o suport accions formatives AEFA. 

4. Assistència a Congrés IAVRFT. 

5. Noves accions per al 2021. DIFT? 

6. Precs i preguntes. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Valorar la relació amb els veterinaris 

La valoració amb els veterinaris a Catalunya segueix essent positiva. Seguim tenint referència de casos com 
sempre. 
No hi ha novetats respecte a fa uns mesos. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

La Marta Arnalot consultarà a l’AEFA sobre una proposta de 
full de consentiment informat deixant clar que els que tractem 
som fisioterapeutes. 

Marta Arnalot Setmana 8-13/02 

 

3. Accions formatives pròpies i/o suport accions formatives AEFA 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Totes les formacions de les quals els membres de la 
Comissió tinguem coneixement les passarem al grup de 
WhatsApp de la Comissió i per correu electrònic al Col·legi a 
l’Ana Tapia. 

Tots els 
membres 

A partir demà 

 

4. Assistència a Congrés IAVRFT 

Hi haurà, encara no se sap si presencial o online, el Congrés de la International Association on Veterinary 
Rehabilitation and Physical Therapy que es va ajornar l’any 2020 per a l’agost de 2021. 

Diversos membres de la Comissió tenen la intenció de participar al congrés sigui en el format que sigui. 
Al no saber del cert si es farà o no, cap membre va demanar ajuda per assistir-hi. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

La Marta Subirats enviarà un correu electrònic per conèixer 
les dates definitives. 

Marta 
Subirats 

8/02/21 
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5. Noves accions pel 2021. DIFT? 

No sabem si es farà el DIFT, però en qualsevol cas teníem un pòster sobre l’artrosi en gossos. 
Ens interessaria fer publicitat de la fisioteràpia aplicada als animals i normalitzar-la entre la societat, veient-la 
cada vegada com una cosa més normal. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Recuperar i millorar el pòster. 
Fer diversos vídeos sobre tècniques de fisioteràpia aplicada 
als animals. 

Laura 
Castells i 
Marta 
Arnalot 

28 de febrer 

 
30 març 

 

6. Precs i preguntes 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 
 
Coordinador: 
Antoni Ramon Boixaderas 
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