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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA- ACTA 18/05/10 

Núm. d’acta: 7 Hora d’inici: 10:00 Data: 12:00 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Propostes per al Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

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

4. Aspectes diversos. 

5. Precs i preguntes. 

6. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Propostes per al Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Es proposa per al Dia Mundial de la Fisioteràpia l’elaboració d’un pòster que englobi la 

Fisioteràpia veterinària per a petits i grans.  

 
3. Propostes i activitats per a l’any 2010 

 
- Es parla de presentar a Barcelona com a candidata perquè l’any 2012 se celebri a la 

nostra terra en Congrés Internacional de Fisioteràpia i Rehabilitació animal, que 

enguany se celebra als EUA. Un cop tinguem la proposta de candidatura la farem 

arribar al Col·legi. 

- Dos dels membres de la Comissió estan involucrats en dos estudis un sobre 

cinesiotaping en cavalls i l’altre sobre magnetoteràpia en gossos. Ambdós projectes 

es realitzen juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 

Veterinària de Còrdova. Un cop estiguin ben descrites les bases dels estudis també 

s’entregarà un còpia al Col·legi. Els membres que hi participen comencen a recopilar 

informació. 

- Un dels membres de la Comissió prepara la seva pròxima ponència a la Universitat 

de Fisioteràpia d’ Elx. 



RE 5.5/01-01
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
4. Temes diversos 

- Es reuneixen amb fisioterapeutes d’altres regions per orientar-los per obrir les seves 

comissions. Un cop obertes s’està intentant crear un associació per així tenir pes i 

entrar a representar Espanya en l’Associació Internacional de Fisioteràpia animal. 

- Les jornades IVSA succeeixen amb normalitat, els estudiants de veterinària tenen 

molta curiositat per aquest nou camp. 

- Com encara no s’ha publicat l’article comentat en l’acta anterior a la revista de 

veterinària, el membre de la Comissió no ha fet arribar el seu resum al Col·legi. 

 
5. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
6. Data propera reunió 
Els membres de la Comissió es reuniran el proper 30/06/2010  

 
Ordre del dia 30/06/2010 
1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Exposar tot el material recopilat pels estudis. 

3. Portar idees per l’elaboració del pòster. 

 
 


