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Departament que es reuneix: Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 02(2012) Hora d’inici: 19.00 h Data: 22/03/2012 
 

Assistents: 
Coordinador:  Teresa Xipell  Roser Cabanes  Núria Pastallé 
Membres:  Meritxell Ventura    
Convidat/s    

 
Ordre del dia 

1. Lectura de l’acta anterior. 
2. Presentació de la nova professional de la Comissió.  
3. Preparació de la conferència del Col·legi. 
4. Casos de tractament d’hipoteràpia. 

 
Precs i preguntes 

- La Meritxell explica el seu interès per formar part de la Comissió i de projectes 
relacionats amb la hipoteràpia. 

- Recull de material per a la conferència: articles, pàgines d’informació de centres, 
informació de cursos... 

- Opinions sobre la terminologia. 
- Es comenta el paper i la formació de cada un dels diversos professionals que 

intervenen en les sessions. 
- Es comenten casos de tractament d’hipoteràpia. 

 
Conclusions 

- Confirmar el dia i hora de la conferència del Col·legi. 
- Iniciar a organitzar-la a partir del material recollit i la sessió d’avui.  

 
Data propera reunió 

- 19/04/2012 a les 19.00 h al Col·legi per donar la xerrada i posar data per a la propera 
reunió. 
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