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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 03/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 01/06/2022 

 
Assistents: 
Coordinador/a: ☐ Col. 9764 Carla Cendrós Fernández 
Sotscoordinador/a: ☒ Col. 10575 Sara Andrés i Granyó 
Membres: 
 

☒ Col. 38 Teresa 
Xipell i Prunes 

☒ Col. 3057 Eloïsa 
Martinez Torregrosa 

☒ Col. 9106 Laura 
Pérez Crespo 

Convidat/s: ☒ Carlota Soler 
Manzano 

☒ Raúl Ruiz Tenza ☐ 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Dies mundials. 
3. Estat de la formació universitària. 
4. Estat Comissió per a la reunió d’intercomissions. 
5. Jornada territorial de Girona. 
6. Participació a l’FTP22 
7. Contacte amb l’Enric Sirvent. 
8. Contacte amb DARP. 
9. Estat dels documents. 
10. Tasques pendents. 
11. Precs i preguntes. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Queda aprovada l’acta anterior per consens. 

 
2. Dies mundials 
Es revisen els dies mundials que ens queden per veure si queden tasques pendents. Està tot 
preparat. 

- TDAH 13/07 → reutilitzar el vídeo 

- PC 6/10 → reutilitzar infografia 

- Nen amb càncer 21/12 → reutilitzar infografia 
 

3. Estat de la formació universitària 
El 29 març es va presentar tota la documentació per a la proposta del postgrau d'hipoteràpia. Fins 
al mes de maig no es va obtenir resposta per problemes personals del possible coordinador. 
Tot i així, ens han dit que el postgrau tirarà endavant amb un altre coordinador, de cara a octubre 
de 2022 o gener de 2023. 
La Teresa ens diu que ens mantindrà informats si hi ha algun canvi, perquè hi ha força gent 
interessada. 

 
4. Estat Comissió per la reunió d'intercomissions 
La propera reunió d'intercomissions s'ha canviat del dimarts 7 a les 19.00 h al dilluns 13 de juny a 
les 18.30 h. Hi assistirà la Carla i confeccionem l'estat de la Comissió per enviar-la. 
 
- Esperant els passos a seguir amb la definició normativa d’hipoteràpia. 
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- Participació A l’FTP22 i una ponència amb la Secció Territorial de Girona sobre l'actualitat 
d'hipoteràpia. 
- Seguim treballant en els DM del 2022. 
- Confeccionant la guia de la bona praxi d’hipoteràpia per tal de regular la teràpia. 
- Iniciant la creació de píndoles formatives o ponències sobre la hipoteràpia amb el llançament del 
tríptic. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar l'estat de la Comissió. Sara 03/06/2022 

 
5. Jornada territorial de Girona 
Finalment, hi assistirà la Laura acompanyada de la Carla, per fer una ponència que parla de la 
hipoteràpia i l’actualitat. 
Es comenta que la jornada es posposa per pocs assistents inscrits, es creu que és per la proximitat 
al congrés FTP22 i perquè és el pont de la segona Pasqua. Es pensa en reubicar-la a l’octubre, on 
hi havia una proposta de data per a la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb la Roser per a la nova data. Laura 07/06/2022 

 
6. Participació del congrés FTP22 
Van realitzar una ponència la Carlota i la Sara sobre la hipoteràpia i el processament sensorial. 
La ponència va tenir molt bona acollida ja que la gent va preguntar al acabar i van agrair que fos 
tan didàctica. A més, vàrem conèixer l’Ester Clarel, la noia que va contactar amb nosaltres. 
També es va preguntar molt pel terme d’hipoteràpia i la formació i, per aquest motiu, es comenta 
de realitzar algunes píndoles formatives relacionades amb el tríptic. 

 
7. Contacte amb l’Enric Sirvent 
L’Ivan ens comenta que si volem participar en el projecte del Sirvent, que contactem directament 
amb ell via correu electrònic, dient que som la Comissió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Correu electrònic a l’Enric Sirvent. Sara 03/06/2022 

 
8. Contacte amb el DARP 
La Laura ens comenta que encara no ha contactat amb el DARP, però que ho té present. 
Es vol contactar amb el DARP per fer un vincle, ja que ara exigeix uns mínims tant per als centres 
hípics, les finques amb animals i centres on es fa teràpia. 
També es comenta que la FCH segueix donant la informació per a l’homologació de centres, i es 
demana si podem donar assessorament, diem que facin el contacte al Col·legi utilitzant el correu 
electrònic institucional de la Comissió que gestiona el Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb DARP. Laura Juny 2022 
Enviament del correu electrònic. Teresa 10/06/2022 

 
9. Estat dels documents 
La definició normativa d’hipoteràpia, estem a l’espera de la resposta de l’advocat del Col·legi per 
saber quines instruccions hem de seguir. 
 
La guia de la bona praxi s’acorda realitzar-la durant aquest estiu i en la propera reunió, revisar-la. 
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Respecte del tríptic, es pensa una altra proposta perquè sigui més accessible i sostenible, per al 
qual es proposa crear un QR per tal de descarregar-se’l de forma virtual i on també hi hagi la 
possibilitat de consultar la informació com la definició i la guia de la bona praxi. Creiem que seria 
interessant que fos en l’apartat de documentació divulgativa de la Comissió, que està obert a tot el 
públic (no només col·legiats) i podent posar un vincle a la pantalla principal per facilitar-ne l’accés. 
D’altra banda, es reformula el llistat de centres a enviar de forma física el tríptic. 
 
Els articles científics del 2022, se’n proposen dos, un sobre les diferències de sòls i un sobre els 
efectes cerebrals de la hipoteràpia. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Guia bona praxi. Comissió Tardor 2022 
Enviar llistat de centres per al tríptic. Sara 10/06/2022 
Enviar document d’articles per penjar al web. Sara 10/06/2022 

 
10. Tasques pendents 
El text de Col·legi de Logopedes ha quedat apartat per les altres tasques de la Comissió, es creu 
que es pot realitzar juntament amb la guia de la bona praxi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Text Col·legi Logopedes. Comissió Tardor 2022 

 
11. Precs i preguntes 
La Teresa explica que els seus àrabs han anat a viure a la Llacuna per millorar la seva qualitat de 
vida. 
L’Eloïsa aporta la Federació DINCAT que agrupa totes les escoles d’educació especial, centres 
ocupacionals, residències de diversitat funcional i associacions relacionades. També que fa temps 
l’associació Esclat va fer una guia de la bona praxi per a l’equitació i la discapacitat 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb la Roser per vincle institucional amb la 
Federació DINCAT. Sara 10/06/2022 

Recerca de la guia d’Esclat. Sara 10/06/2022 
 

Data propera reunió 
La data de la pròxima reunió de la Comissió d’Hipoteràpia queda pendent, però es preveu per a la 
tardor del 2022. 
 

 
Coordinadora: Carla Cendrós 
Sotscoordinadora: Sara Andrés 
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