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Departament que es reuneix: Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 3/12 Hora d’inici: 19.00 h Data: 09/10/2012 

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

 
Ordre del dia 

1. Reunió al Col·legi 10/10. 
2. Consentiment informat. 
3. Resum de la xerrada del DMF. 

 
Precs i preguntes 

- La Teresa Xipell no pot anar a la reunió del dia 10/10 a les 19.00 h. Hi assistirà la Núria 
Pastallé (s’informa al Col·legi). 

- S’intenta adaptar el consentiment informat de la contenció mecànica a la hipoteràpia, però es 
valora que el que utilitzen els membres de la Comissió ja està supervisat per un advocat i 
s’ajusta a la pràctica de la hipoteràpia. 

- Si segueix anant bé al Col·legi, la data per impartir la conferència del DMF serà dijous 
25/10/2012 a les 19.00 h. 

- Es fa el resum sobre la conferència (De la Hipoteràpia com a tractament fins l’Equitació-
Paraeqüestre com a Esport Paralímpic. Passos a seguir) que es donarà al Col·legi amb 
motiu del DMF.  
 

Conclusions 
- La Núria Pastallé anirà el dia 10/10/2012 a la reunió del Col·legi. 
- Es dóna per vàlid el consentiment informat actual. 
- Si va bé es farà la conferència el dia 25/10/2012 a les 19.00 h. 
- Es fa el resum de la conferència del DMF. 

 
Data propera reunió 

- Pendent decidir (s’informarà al Col·legi). 
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