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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: 01/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 10/01/2022 
 

Assistents: 
Coordinador/a:  Carla Cendrós 
Sotscoordinador/a:  Sara Andrés 
Membres: 
  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Laura Pérez 

  Laia Puig   
Convidat/s:  Carlota Soler  Raúl Ruiz  

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Modificació o ratificació de càrrecs i confirmació de les dades de les membres. 
3. Reunió amb la FCH.  
4. Reunió d’intercomissions.  
5. Acollida de nous col·legiats.  
6. Reunió amb el Col·legi per a la formació universitària.  
7. Contacte amb l’Ester Clarel. 
8. Tasques per revisar. 
9. Tasques pendents. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
2. Modificació o ratificació de càrrecs i confirmació de les dades de les membres 
Es ratifiquen els càrrecs de la coordinadora, Carla Cendrós, i la sotscoordinadora, Sara 
Andrés per unanimitat. 
Es confirmen les dades de les membres, que es passaran al Col·legi, però queda el dubte 
de la Laia Puig, ja que no ha assistit a les últimes reunions i tampoc està participant en la 
resposta dels correus i dels missatge del grup de Whatsapp. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Confirmació de dades de les membres, Sara i Carla 19-01-2022 

 
3. Reunió amb la FCH  
La Teresa Xipell va tenir una reunió el dia  01-12-2021 amb el president de la Federació 
Catalana d’Hípica Raimon Miret, el vicepresident Daniel Garcia Giró, la gerent Ilona Jover 
i el vocal de doma clàssica adaptada Raul Pinteño de la Federació Catalana d’Hípica. 

Varen parlar de com podia estar la hipoteràpia dins de la Federació i la importància de 
respectar la bona praxi. Finalment, el president va dir que no podien realitzar 
correctament aquest control i que, per tant, la hipoteràpia no podia formar part de la 
Federació. 

Tot i així, la Teresa comenta la participació del DARP (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca) en l’obtenció de permisos per a la pràctica de la hipoteràpia. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Informació del DARP. Laura Propera reunió 
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4. Reunió d’intercomissions  
La Laura fa el traspàs d’informació de la reunió d’intercomissions del dia 14-12-2021. 

 
5. Acollida de nous col·legiats  
Es comunica la nova data de la jornada a la Comissió, que serà el dia 05-03-2022 per 
saber disponibilitat dels membres. 
Tot i així, es vol saber el format i quin és el paper de les comissions per confirmar 
l’assistència. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Consultar més informació sobre la proposta. Carla i Sara 12-01-2022 

 
6. Reunió amb el Col·legi per a la formació universitària  
Es comenta i es debat que el proper 12 de gener assistiran la Carla, la Teresa i la Sara a 
la reunió amb el Col·legi per poder explicar la situació de la formació universitària de la 
hipoteràpia i com encarar la creació d’una formació universitària de qualitat. 

 
7. Contacte amb l’Ester Clarel 
Es comenta d’enviar un correu a l’Ester, aconsellant-li que continuï formant-se en el món 
del cavall, que és bàsic per a la hipoteràpia, mentre la informarem de les formacions al 
respecte. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Respondre correu a l’Ester. Sara i Carla 24-01-2022 

 
8. Tasques per revisar 
S’exposa l’estat de les tasques per revisar i es dona el vistiplau de les tasques per tal 
d’enviar-les al CFC. 
 
Es revisa l’apartat de la Comissió en el web del Col·legi, i es veu tot d’acord excepte els 
nous objectius. 
Objectius de la Comissió: 

- Divulgar un tríptic informatiu sobre la hipoteràpia. 
- Mantenir la Comissió d'Hipoteràpia actualitzada, mitjançant l'assistència a congressos 

i clínics, i la revisió anual de nous articles científics.  
- Mantenir la relació amb la Federació Catalana d'Hípica per definir la hipoteràpia, 

l’equitació terapèutica i la doma clàssica adaptada. 
- Fomentar i divulgar la bona praxi de la hipoteràpia. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviar definició el terme ‘hipoteràpia’. Carla i Sara 24-01-2022 
Acabar la guia de bona praxi. Comissió Propera reunió 
Enviar revisió del tríptic i llistat de centres. Carla i Sara 24-01-2022 

 
9. Tasques pendents 
S’exposa l’estat de les tasques pendents i es proposa realitzar-les per a la propera reunió, 
on es tractarà de donar el vistiplau de les tasques per tal d’enviar-les al CFC. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Articles web 2022. Comissió Propera reunió 
Document Col·legi de Logopedes. Comissió Propera reunió 
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10. Precs i preguntes 
Es pregunta si es pot sol·licitar ajut econòmic per a les formacions fora de termini, ja que 
les formacions en l’àmbit de la hipoteràpia no surten amb tanta antelació. 

 
11. Pròxima reunió 
La data de la pròxima reunió de la Comissió d’Hipoteràpia queda pendent. 

 
 
Coordinadora: Carla Cendrós 
Sotscoordinadora: Sara Andrés 
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