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Departament que es reuneix: Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 02 Hora d’inici: 19.00 h Data: 15/09/2011 
 

Assistents: 
Coordinador:  Teresa Xipell     
Membres:  Eloïsa Martínez  Núria Pastallé  
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Proposta de data per oferir la xerrada al Col·legi (com a susbstitució dels actes del 

DMF). 
3. Opinar sobre la proposta que des d’ISPA i EPONA han fet al Col·legi de fer difusió 

d’un curs sobre introducció a l’equinoteràpia. 
4. Informació sobre la participació de la Teresa Xipell al Congrés Íbero-Americano. 

 
Precs i preguntes 

 
 

Conclusions 
1. Es fa la lectura de l’acta anterior. 
2. Proposem oferir al Col·legi la xerrada amb el títol de: “Terminologia en Teràpia 

Eqüestre”, com a participació a les activitats del Dia Mundial de la Fisioteràpia, el dia 
10 de novembre a partir de les 18 hores (segons disponibilitat de la sala i costums 
d’aquests actes a la seu del Col·legi) i d’una hora de durada. Esperem que el Col·legi 
ens confirmi si va bé el dia proposat i l’hora més adient.  

3. La Comissió opina que no és adient fer difussió des del Col·legi d’aquest curs atès 
que fan servir el terme d’equinoteràpia, que no està acceptat pel Termcat i va dirigit a 
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu, psicològic i social, aspecte que 
considerem important perquè actualment només els fisioterapeutes, terapeutes 
ocupacionals i metges formats en rehabilitació eqüestre som els únics professionals 
reconeguts per dur a terme teràpia a través del cavall. 

4. La Teresa informa sobre el V Congresso Brasileiro de Equoterapia/II Congresso 
Íbero-Americano de Equoterapia  (Hipoterapia): Cavalo Transformando Vidas, que 
tindrà lloca a Joao Pessoa els dies 27, 28, 29 i 30 de setembre i on ella ha estat 
convidada a participar amb la conferència: La hipoterapia como terapia 
complementaria en el daño cerebral adquirido: Estudio de un caso. 
 

Data propera reunió 
11/10/2011 
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