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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: 02/22 Hora d’inici: 20.00 h Data: 16/03/2022 
 

Assistents: 
Coordinadora:  Carla Cendrós 
Sotscoordinadora:  Sara Andrés 
Membres: 
  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Laura Pérez 

    
Convidat/s:  Carlota Soler  Raúl Ruiz  

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Dies mundials. 
3. Reunió amb el Col·legi per a la formació universitària.  
4. Reunió intercomissions. 
5. Jornada territorial de Girona. 
6. Tasques per revisar. 
7. Tasques pendents. 
8. Precs i preguntes. 

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

 
2. Dies mundials 
Es van presentar totes les propostes dels dies mundials de la Comissió d’aquest any al 
Col·legi a finals de gener.  
Considerem que la gestió des del Col·legi no està sent l’esperada, ja que estem tenint 
problemes perquè les propostes avancin. 
Per aquest motiu, demanem una reunió amb el Col·legi. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Enviar correu sol·licitant reunió amb el Col·legi. Coordinadora 22-03-2022 

 
3. Reunió amb el Col·legi per a la formació universitària 
El dia 12 de gener del 2022, la Teresa i la Sara van tenir reunió amb el degà Ramón 
Aiguadé i la Roser Alfonso per parlar de la possibilitat de crear formació universitària de 
qualitat en hipoteràpia. 

 
4. Reunió d’intercomissions  
La Carla fa el traspàs d’informació de la reunió d’intercomissions del dia 01-03-2022. 

 
5. Jornada territorial de Girona 
Es va tornar a consultar la proposta de dates, restem a l’espera de la resposta de la Roser 
Alfonso per concretar dates. 

 
6. Tasques per revisar 
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El 17 de gener es va fer arribar al Col·legi la proposta de definició normativa i els canvis 
proposats del tríptic. 
El 10 març, des de la Comissió, es pregunta el seu estat. El 14 de març, l’Iván Marin ens 
comenta que estan pendents de l’aprovació de Junta. La Comissió segueix a l’espera de 
la seva resposta. 

 
7. 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 
Guia bona praxi Comissió Propera reunió 
Articles web 2022 Comissió Propera reunió 
Document Col·legi de Logopedes  Comissió Propera reunió 

 
8. Precs i preguntes 

• Es comenta la resposta rebuda pel Col·legi a la pregunta sobre les sol·licituds 
d’ajut econòmic per a les formacions fora de termini. 

• S’explica que la Jornada de Benvinguda a nous col·legiats ha estat cancel·lada per 
falta d’inscripcions i la proximitat a l’FTP22. 

• Es prega al Col·legi que estiguin la coordinadora i la sotscordinadora com a 
remitents a TOTS els correus. 

• La Laia Puig ha expressat, a través del WhatsApp de la Comissió, la decisió de 
deixar de formar-ne part.  

 
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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