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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA 

Núm. d’acta: 1 Hora d’inici: 15:00 Data: 14/01/2009 
 

Assistents: 
Coordinador:  Toni Ramón      
Membres:  Marta Subirats   
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Objectius per l’any 2009  

3. Assistència a Cursos, Postgraus i Congressos 

4. Proposes d’activitats per l’any 2009 

 
Precs i preguntes 
 

 
Conclusions 

Reunits a Badalona. 

Durant la reunió s’ha parlat sobre la creació de nous cursos llargs tipus màster i 

postgraus tan de petits com de grans animal degut a la gran demanada que hi ha 

actualment per a l’especialització dins d’aquesta area.  

 

S’han elaborat plans de resposta per a col·legiats sobre orientació sobre el tractament 

dels seus propis animals. 

 
S’ha fet un recull sobre l’experiència d’un membre (Toni Ramón) al 5th International 

Symposium on Rehabilitation and Physical Therapy in Veterinary Medicine de l’Agost del 

2008 a Minnessota, on aquest membre hi va assistir com a ponent. 

 
Marta Subirats ha exposat l’experiència del Programa i Certificació en Medicina i 

Rehabilitació de fisioteràpia canina de la Universitat de Tennesse. 

 
S’ha plantejat la possibilitat d’assistir al curs sobre quiropràxia i osteopatia equina i 

canina que es realitzarà a Màlaga a partir del Març d’aquest any. 

 

Durant la reunió s’exposa la participació d’una membre de la comissió a la xerrada sobre 
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Fisioteràpia en animals de companyia realitzada A Coruña a on hi assisteix com a 

ponent.  

 

Es proposa per aquest any fer la publicació de la traducció del llibre de Fabrice Fosse 

sobre osteopatia en gossos on Toni Ramon en formarà part fent la revisió científica. 

 

   Es parla sobre les parts que hauria de tenir la nova web de la comissió de veterinària del  

Col·legi. 

 

Ordre del dia 22/04/09 
1. Lectura de l’acta anterior 

2. Desenvolupament de la nova pàgina web de la Comissió del Col·legi 

3. Elaboració d’articles 

 
 

 
Data propera reunió 

Els membres de la comissió es reuniran el pròxim 22 d’abril del 2009 
 
 


