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Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: 02/16 Hora d’inici: 19.30 h Data: 28/11/2016 
 

Assistents: 
Coordinador:  Teresa Xipell   
Membres:  Núria Pastallé  Eloísa Martínez   Laura Pérez 
Convidat/s:  Carla Cendrós  Carlota Soler  

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Compromís per buscar articles científics recents i enviar-los al Col·legi. 
3. Proposta d’una ponent de la Comissió i invitació d’una ponent internacional per a les 

Jornades del Congrés de Fisioteràpia del 2018. 
4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic. 
5. Resolució de la Federació Catalana d’Hípica sobre l’homologació de les hípiques que fan 

hipoteràpia. 
6. Projecte d’un vídeo per a la pàgina web de la Comissió. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

- S’aprova l’acta anterior. 
2. Compromís per buscar articles científics recents i enviar-los al Col·legi. 

- Ens comprometem a fer una cerca d’articles recents d’hipoteràpia. 
3. Proposta d’una ponent de la Comissió i invitació d’una ponent internacional per a les 
Jornades del Congrés de Fisioteràpia del 2018 

- De la Comissió proposem: Eloísa Martínez, Laura Pérez, Carla Cendrós i la col·laboració 
de Carlota Soler (logopeda). 

- Ponent Internacional: Thaïs Jara Escalona (Veneçuela), pendent confirmar. 
4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic 

- Comentaris sobre el cas clínic que preparem per les jornades d’intercomissions, esperant 
les indicacions del Col·legi per saber amb quina disciplina compartirem taula (pediatria, 
neurologia o geriatria). 

5. Resolució de la Federació Catalana d’Hípica sobre l’homologació de les hípiques que fan 
hipoteràpia 

- La Federació Catalana d’Hípica i la Comissió d’Hipoteràpia realitzarà un treball conjunt per 
valorar les hípiques que ofereixen hipoteràpia per assegurar una bona praxi. 

 6. Projecte d’un vídeo per la pàgina web de la Comissió 
- Ens posarem en contacte amb el tècnic que habitualment ens ha fet els vídeos perquè ens 

enviï un pressupost segons els projecte. 
 
 
Coordinador: Teresa Xipell 


