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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA 

Núm. d’acta: 4 Hora d’inici: 10:00 Data: 30/11/2009 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2.  Memòria de la Comissió de veterinària de l’any 2009 

3. Objectius de l’any 2010 

4. Reunió amb el Col·legi 

 
Precs i preguntes 

 
 

Conclusions 
Reunits a Badalona per elaborar la memòria de la comissió de l’any 2009.  

Resum de la memòria: 

- La comissió ha treballat durant el 2009 per tal de informar i tenir al dia els aspectes 

rellevants en el camp de la fisioteràpia veterinària; contestant múltiples mails sobre 

l'activitat de fisioteràpia als animals. 

- La principal demanda dels col·legiats i també altres fisioterapeutes de fora de 

Catalunya ha estat referent a la formació.Hi ha una demanda creixent de formació en 

fisioteràpia veterinària, no només de cavalls, la qual queda coberta de sobres pel 

post-grau de l'escola universitària Gimbernat, sinó també de fisioteràpia per a petits 

animals.La demanda tan ha estat per a cursos llargs, tipus màster i/o post-grau com 

de cursos més curts per a fer una petita introducció. 

- Un altre dels punts tractats ha estat la resposta a col·legiats que volien orientació per 

tal de tractar els seus propis animals o d'un familiar proper: 4 gossos i 1 cavall.La 

comissió ha provat de orientar per tal d'establir el tractament adequat a cada cas, així 

com indicar la freqüència i amplitud de les corrents aplicades i altres teràpies amb 

aparatatge on es requerixen lleugeres modificacions respecta el tractament en 

humans. 

- Hem posat al dia la web de la comissió aportant articles, fotos, informació recent... 
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- Hem compartit l'experiència del 5th International Symposium on Rehabilitation and 

Physical Therapy in Veterinary Medicine de l'any 2008 a Minnessota on un membre 

de la comissió hi va assistir i va presentar un pòster. 

- Hem compatit l'experiència del Programa y certificación en medicina de rehabilitación 

y fisioterapia canina de la univesitat de Tennesse on un membre de la comissió va 

realitzar els seminaris el 2008 i ha superat l'examen amb una alta puntuació el 2009. 

- També hem informat d'un curs de rehabitació, fisioteràpia i osteopatia d'animals a 

Màlaga en el que també ha participat un membre de la comissió.  

- Dins l'àmbit de la osteopatia veterinària em promogut la publicació de la traducció del 

llibre de Fabrice Fosse sobre osteopatia en gossos, un membre de la comissió a 

realitzat la revisió científica. 

- Hem contribuït a constatar el nivell de la formació en fisioteràpia veterinària arreu del 

món a través d'un estudi “COMPARISON & COMPILATION OF INTERNATIONAL 

STANDARDS IN THE EDUCATION OF ANIMAL PHYSIOTHERAPISTS” dut terme 

per la Universitat de Montreal, Canada en el qual hem col·laborat. 

- Un membre dela comissió ha participat en la creació del IAVRT (international 

association in Veterinary Rehabitation Therapists) de la qual en formarem part un 

vegada s'hagi creat. 

- Hem aportat tota aquesta informació i l'hem posada a disposició de tots els col·legiats 

a qui ha interessat. 

 

Durant la reunió s’estableixen els objectius pel proper any: 
 

- Continuar amb la tasca informativa sobre la fisioteràpia veterinària a tots els 

col.legiats 

- Ampliar la participació de la comissió en IAVRT un cop comenci a funcionar. 

- Promoure la participació, a poder ser activa: presentant comunicacions o workshops 

al 16 è congrés de la WCPT (la data limit de presentació de documents es el febrer 

de 2010). 

- Coordinació amb Steven Strunk (representat de fisioteràpia veterinària a la WCPT) i 

May Römer-Bartels (representat europea per a fisioteràpia veterinària) per a l'impuls 

de la secció de fisioteràpia veterinària dins de la WCPT de cara al congrés 

d'Amsterdam de 2011 del WCPT. 
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- Promoure la comunicació i la creació de la revista de rehabilitació per a animals dins 

l'àmbit europeu amb la participació de totes les associacions europees, amb May 

Römer-Bartels com a referent. 

- Donar suport a la creació de les comissions de fisioteràpia veterinària dels col·legis 

de Madrid i de Andalusia, on s'estan creant dites comissions amb el concurs de 

fisioterapeutes formats a Catalunya.  

- Potenciar la pàgina web de la comissió. 

 
L’acta continua  a la seu del Col·legi per parlar sobre l’organització de la pàgina web, 

entrega de la memòria i dels nous objectius. S’acorden els requisits indispensables per 

millorar la comissió; recerca de nous membres, organització de cursos i xerrades, 

publicació de ous articles, dia mundial de la fisioteràpia, etc. 

 
Ordre del dia 14/12/09: 
1. Lectura de l’acta anterior 

2. Recerca de nous membres 

 

  
 

Data propera reunió 
Els membres de la comissió es reuniran el pròxim 14/12/2009 

 
 


