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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 
 Carla Cendrós   
Convidat/s:  Carlota Soler    

 
Ordre del dia 

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

Fisioteràpia del 2018. 
4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic. Jornada Intercomissions. 
5. Confirmació del Col·legi per a la valoració de les hípiques que fan hipoteràpia. 
6. Congrés d’Hipoteràpia a Milà. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 
2. Proposta de articles científics recents per revisar-los i enviar-los al Col·legi 
S’han presentat diversos articles i es farà selecció per enviar-los al Col·legi. 
3. Proposta d’una ponent de la Comissió per a les Jornades del Congrés de 
Fisioteràpia del 2018 
De la Comissió proposem: Laura Pérez per a la presentació. Tal com ens ha indicat el 
Col·legi, no es convida a la ponent internacional. 
4. Preparació de l’esquema d’un cas clínic. Jornada Intercomissions 
Hem triat les opcions de pediatria, neurologia i acupuntura per fer la Jornada 
Intercomissions. 
5. Confirmació del Col·legi per a la valoració de les hípiques que fan hipoteràpia 
Esperem confirmació per part del Col·legi per si accedeix a donar suport a la tasca de 
valorar les hípiques que ofereixen hipoteràpia per assegurar una bona praxi. Proposem fer 
un treball de camp amb l’objectiu de valorar les hípiques sense homologació que ofereixen 
hipoteràpia, amb l’objectiu del punt anterior. Demanaríem al Col·legi suport econòmic. 
 6. Congrés d’hipoteràpia a Milà 
Es comenta la possibilitat de demanar al Col·legi ajuda econòmica per assistir al congrés a 
la tardor 2017. 

 
 
Coordinador: Teresa Xipell 


