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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA  

Núm. d’acta: 3/10 Hora d’inici: 10:00 Data: 30/07/2010 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Exposar tot el material recopilat per als estudis. 

3. Ponència a Elx. 

4. Portar idees per a l’elaboració del pòster. 

5. Candidatura Congrés Internacional de Fisioteràpia i Rehabilitació animal. 

6. Precs i preguntes. 

7. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Exposar tot el material recopilat per als estudis 

Recopilant informació. Els estudis segueixen en procés. Ja són presentades les 

hipòtesis a l’UAB. 

 
3. Ponència a Elx 

La ponència a Elx succeeix amb normalitat. Es parla de fer algun mini curs per al 

Col·legi, però els membres de la Comissió no ho veuen factible, atès que hi ha cursos i 

postgraus que tenen més pes alhora de ser els escollits pels alumnes. 

 
4. Portar idees per a l’elaboració del pòster 

En l’acta anterior es va proposar l’elaboració d’un pòster per al Dia Mundial de la 

Fisioteràpia. Finalment es decideix fer un Power Point explicant què és la Fisioteràpia i 

portar com a exemple un gat i un gos.  

 
5. Candidatura Congrés Internacional de Fisioteràpia i Rehabilitació animal 

Es prepara la candidatura per presentar Barcelona com a candidata perquè l’any 2012 

se celebri a la nostra terra el Congrés Internacional de Fisioteràpia i Rehabilitació 

animal, que se celebra enguany a EUA.  
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6. Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
7. Data propera reunió 

Els membres de la Comissió es reuniran el pròxim 5/09/10 
 
Ordre del dia 5/09/10 
 
1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Prepara el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

 
 


