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www.fisioterapeutes.cat 
 

Departament que es reuneix: Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 02/11 Hora d’inici: 12.00 h Data: 28/07/2012 
 

Assistents: 
Coordinador:  Teresa Xipell     
Membres:  Montserrat Quintana Núria Pastallé  
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Tema xerrada per donar al Col·legi (com a susbstitució dels actes del DMF). 
3. Informació campionat. 
4. Informació Congrés Ibero/Americà. 

 
Precs i preguntes 

 
 

Conclusions 
1. No es fa la lectura de l’acta anterior. 
2. Després de comentar diverses propostes, es decideix el tema de la xerrada: 

“Terminologia en teràpia eqüestre”. No es proposa cap data, es comentarà en la 
propera reunió i es comunicarà al Col·legi. 

3. La Teresa informa sobre el possible Campionat Paraeqüestre Internacional a 
Catalunya per al gener de 2012. 

4. La Teresa informa sobre el V Congresso Brasileiro de Equoterapia/II Congresso 
Ibero-Americano de Equoterapia (Hipoteràpia ) al Brasil (Joao Pessoa). 
 

Data propera reunió 
11/10/2011 
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