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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA- ACTA 17/02/10 

Núm. d’acta: 6 Hora d’inici: 10:00 Data: 15/02/2010 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Reunió amb els nous membres de la Comissió. 

3. Propostes i activitats per a l’any 2010. 

4. Precs i preguntes. 

5. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Reunió amb els nous membres de la Comissió 
La Comissió presenta els nous membres. S’intenta fer una pluja d’idees amb nous 

projectes de cara al 2010. 

- Organitzar algun taller o conferència per informar els futurs col·legiats de la branca 

de la Fisioteràpia veterinària. Amb aquest projecte es vol divulgar aquesta informació 

al Col·legi i als col·legis de la resta de l’Estat que estan intentant obrir les seves 

comissions. 

- Es parla sobre la participació de dos membres de la Comissió a les jornades IVSA, 

organitzades per la Universitat de Veterinària (UAB) que es realitzaran el 7 de març. 

- Un dels membres posa en coneixement la seva participació dins d’un projecte d’un 

llibre de Fisioteràpia en petits animals. 

- Es parla sobre la proposta del Col·legi per formar part de l’equip Pirena per a l’any 

vinent. Només un dels membres es presenta voluntari. Es realitza un escrit i es posa 

en mans del Col·legi. 

 
3. Propostes i activitats per l’any 2010 

 
- S’elabora un article, per part d’un membre de la Comissió, per a la revista Veteràlia i 

se’n fa un petit resum perquè sigui publicat a la revista del Col·legi. 
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4. Precs i preguntes 
 

- S’ultimen els últims detalls per a la pagina web del Col·legi i s’envien perquè siguin 

introduïts.  

 

 
Data propera reunió 
Els membres de la Comissió es reuniran el pròxim 18/05/2010. 

 
Ordre del dia 18/05/2010 
 
1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Propostes per al Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

3. Propostes d’activitats per a l’any 2010. 

 
 


