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Comissió de Fisioteràpia aplicada als animals 

Núm. d’acta: 03/21 Hora d’inici: 22.00 h Data: 16/06/2021 

 

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. Darreres novetats de Fisioteràpia aplicada als animals.  
3. Respostes a les cartes enviades. 
4. Proposta cartes de genets i amazones a la Federació. 
5. Precs i preguntes. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2.  Darreres novetats en fisio aplicada als animals 

La Federación Española de Hípica ha rebut cartes de fisioterapeutes de forma individual, de la 
Comissió de Fisioteràpia aplicada als animals del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, entre 
d’altres de tot Espanya, d’AEFA i AEF.  
Que sapiguem no ha donat resposta a cap carta. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

No cal fer noves accions.   

 

3. Respostes a les cartes enviades 

No hi ha hagut resposta de la Federación Española. 
El Consejo es mostra “enfadat” per la carta que se li va enviar des de la Comissió on els instàvem 
a fer quelcom més del que estaven fent i ells consideren que ja estan molt implicats en el tema. 
El Toni considera que almenys “fer soroll” i empènyer una mica des de la Comissió és positiu perquè 
vegin que és un tema preocupant. No tots els membres han enviat cartes de forma individual a la 
Federación, en especial els membres que són PET FEI que no podran renovar l’acreditació si les 
coses no canvien quan aquestes caduquin. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Queixes directes a la Federación de tots els membres, 
que no les han enviades. 

Tots els 
membres 

En els propers cinc 
dies 
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4. Proposta cartes de genets i amazones a la federació 

L’Antonio Gonzàlez de Jerez proposa a tots els fisios que treballen amb animals d’España que 
demanin als genets i les amazones per a qui treballen que enviïn una carta a la Federació queixant-
se de la situació en la que queden al no poder triar el professional que atén els seus cavalls en 
concursos nacionals. 

Tasques a realitzar Tasques a 
realitzar 

Tasques a realitzar 

Parlar amb genets i amazones en la mesura del possible 
perquè e solidaritzin amb nosaltres i enviïn queixa a la 
Federación. 

Parlar amb 
genets i 
amazones en 
la mesura del 
possible 
perquè e 
solidaritzin 
amb nosaltres i 
enviïn queixa a 
la Federación. 

Parlar amb genets i 
amazones en la 
mesura del possible 
perquè e solidaritzin 
amb nosaltres i enviïn 
queixa a la 
Federación. 

 

5. Precs i preguntes 

Proposta de reunió passat l’estiu com a molt tard per explicar les accions i avaluar-ne l’eficàcia. 

Tasques a realitzar Tasques a 
realitzar 

Tasques a realitzar 

Convocar reunió. Convocar 
reunió 

Convocar reunió 

 
Coordinador:  
Col. 1793 Antoni Ramon Boixaderas 
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