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Comissió de Fisioteràpia Veterinària 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 16/07/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Antoni Ramon Boixaderas (Col.1793) 

Membres:  Patricio Gaffner (Col. 7948)  Laura Castells  Marta Aranalot 

 Marta Saula (Col.4782)  Anna Lopez  Marta Subirats (Col. 
6468) 

Convidat/s:      

 

Ordre del dia 

1. Accions per al DIFT19. 
2. Llista actualitzada de membres. 
3. Relació amb AVEEC. 
4. Resposta a nova situació en relació amb col·lectiu veterinari i relació amb AEFA. 
5. Precs i preguntes.  

 

1. Accions per al DIFT19 

 La Marta Subirats proposa fer una taller de CORE amb gossos. 

 El Patricio Gaffner i el Toni Ramon proposen fer una explicació amb material videogràfic de 
la Fisioteràpia aplicada als cavalls. 

 La Marta Saula proposa un treball amb gossos de rescat. 

 La Laura Castells i la Marta Subirats exposaran pòsters de casos clínics habituals en 
gossos. 

 Diversos membres de la Comissió són partidaris de fer un petit taller de 30’ d’estiraments i 
relaxació per a gossos d’esport. 

 

2. Llista actualitzada de membres 
S’acorda repassar la llista de membres de la Comissió i actualitzar-la; se n’encarregarà el 
coordinador, Toni Ramon. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

3. Relació amb AVEEC 
L’AVEEC (Associació de Veterinaris Especialistes amb Èquids de Catalunya) tindrà una 
reunió el dia 25 de juliol on s’exposarà la relació entre veterinaris i fisioterapeutes. 
En dues enquestes internes fetes els darrers 4 anys, la majoria dels membres de l’AVEEC donen 
suport a un treball comú i en equip dels fisioterapeutes i els veterinaris. 
L’opinió de la Comissió és que caldria establir un protocol de relació acordat entre els dos 
col·lectius. 
Cada vegada hi ha més fisioterapeutes formats tant a Catalunya com en d’altres màsters o cursos 
de fora i, fins i tot, amb estudis de grau específics de 4 anys al Regne Unit. Caldria establir uns 
protocols de relació clars per no crear malentesos. 
En Patricio Gaffner proposa crear un document de suport a la funció dels fisioterapeutes 
especialitzats en animals i demanar als veterinaris que el signessin. 
Es pregunta quina serà la relació de la Comissió amb les futures incorporacions al món laboral de 
fisioterapeutes, específicament d’animals, formades al Regne Unit. Tenim coneixement que hi ha 
dues noies catalanes realitzant aquests estudis reglats al Regne Unit. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
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4. Resposta a nova situació en relació amb col·lectiu veterinari i relació amb AEFA 
Des de la Comissió hi ha unanimitat en mantenir un perfil baix d’enfrontament amb el món 
veterinari. A la resta d’Espanya cada vegada hi ha més soroll a les xarxes per part de col·lectius 
veterinaris que reben una resposta per part d’AEFA (Asociación Española de Fisioteràpia Aplicada 
a Animales). Aquesta resposta és força contundent i no creiem que ajudi a mantenir les bones 
relacions que, fins al moment, existeixen a Catalunya. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

5. Precs i preguntes 
 Es parla de la possibilitat de crear un Congrés de Fisioteràpia veterinària a Catalunya. 

 Es demana en relació a les noves formacions a Europa d’establir uns criteris per ser 
membre de la Comissió. 

 Es parla de la possibilitat de crear una organització que agrupi fisioterapeutes i 
veterinaris que utilitzen teràpia manual o física. S’explorarà la bona receptivitat pel 
col·lectiu veterinari català i la possibilitat de crear la Societat Catalana de Fisioteràpia 
Veterinària. Es parlarà amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears. 

 Es parla de les assegurances de responsabilitat civil per treballar tant a Catalunya com 
fora del territori català. En Patricio Gaffner remetrà la seva a la Comissió. 

 Renovar la informació de la web de la Comissió. 

 Canvi de nom de la Comissió; actualment s’anomena Comissió de fisioteràpia 
veterinària, a causa de tot el conflicte existent amb certs col·lectius veterinaris considerem 
que seria més apropiat canviar el nom per Comissió de Fisioteràpia aplicada a animals 
o algun altre terme que exclogués la paraula “veterinària”. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
Coordinador:  
Antoni Ramon i Boixaderas 
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