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COMISSIÓ DE VETERINÀRIA 

Núm. d’acta: 5/10 Hora d’inici: 10:00 Data: 15/12/2010 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

3. Parlar sobre cursos i conferències. 

4. Reunió de coordinació de comissions. 

5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011. 

6. Article vinculat a la crida de nous membres. 

7. Pirena. 

8. Precs i preguntes. 

9. Data per a la propera reunió. 

 
1. Lectura de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 

 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

El Dia Mundial de la Fisioteràpia succeeix amb normalitat. Sembla que a la resta de 

col·legiats els ha agradat la nostra ponència, tot i que han sorgit alguns imprevistos 

d’última hora. 

 
3. Parlar sobre cursos i conferències 

1. S’estan elaborant les conferències sobre Fisioteràpia amb gossos geriàtrics que 

tindran lloc del 20 al 22 de desembre a Mas Carol, Polinyà. 

2. També es parla de la possibilitat de fer un curs d’un dia sobre el massatge en el gos. 

Curs pràctic i teòric. 

3. Per a l’any 2011 està previst fer unes xerrades als col·legiats sobre la trajectòria dels 

membres de la Comissió. 

 
4. Reunió de coordinació de comissions 

La Marta assisteix a l’última reunió de comissions del Col·legi i ho transmet als altres 
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membres de la Comissió. 

 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011 

Es queda d’acord que al febrer se sabrà què és el que s’exposarà el Dia Mundial de la 

Fisioteràpia. Qui ho farà i com. 

 
6. Article vinculat a crida de nous membres 

Es planteja elaborar un article per fer una cridar a nous col·legiats perquè la Comissió 

tingui més força i es puguin dur a terme moltes més activitats. 

 
7. Pirena 

Es parla d’una possible participació a Pirena. Restem a l’espera de la confirmació 

corresponent. 

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

 
9. Data propera reunió 
Els membres de la Comissió es reuniran el pròxim 23/02/11. 

 
 


