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Departament que es reuneix: Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 01/02 Hora d’inici: 19.00 h Data: 21/02/2012 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Rectificació de la participació de la Comissió. 
3. Planificació de la Jornada de portes obertes a l’hípica adaptada. 
4. Conferència al CFC. 
5. Proposta de treball de recerca amb hipoteràpia. 

 
Precs i preguntes 

- Es fa una correcció de les participacions de la Comissió, atès que no constava la 2a 
Jornada de tècniques complementàries - Hipoteràpia en la Síndrome de Rett a la 
Fundació Teknon, en què hi va participar com a ponent l’Eloísa Martínez. 

- La Comissió accepta la participació a la Jornada de portes obertes a l’hípica 
adaptada que organitza la Federació Catalana d’Hípica i que es realitzarà a la 
Fundació Federica Cerdá. 

- Es proposa el dia dijous 19 d’abril a les 19.00 h per fer la conferència “El perquè de 
la hipoteràpia”. 

- Es proposa fer un treball de recerca  amb l’ajuda de la hipoteràpia. 
 

Conclusions 
- Trobar-nos periòdicament per organitzar la Jornada de portes obertes. 
- Un cop tinguem el vistiplau del Col·legi del dia de la conferència, poder treballar 

sobre ella. 
- Començar a buscar dades per poder fer el treball esmentat  

 
Data propera reunió 
22 de març de 2012 a les 19.00 h a l’EUF Gimbernat. 
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