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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 Sara Andrés  
Convidat/s:  Carlota Soler Eva Cirera Irene Martínez 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Benvinguda a les responsables de les comissions i de l’Àrea de Desenvolupament 

Professional i Atenció Col·legial, Irene Martínez i Eva Cirera. 
3. Incorporació d’una nova membre a la Comissió. 
4. Renovació de la coordinació de la Comissió. 
5. Ratificació del terme ‘hipoteràpia’. 
6. Jornada Intercomissions. 
7. Vídeo per al web del CFC. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior. 
2. Benvinguda a les responsables de les Comissions i de l’Àrea de 
Desenvolupament Professional i Atenció Col·legial, Irene Martínez i Eva Cirera 
La seva presència ha estat molt positiva. 

• S’ha fet conèixer la situació de la hipoteràpia al Col·legi. 
• S’ha valorat la possibilitat de revisió per sanitat dels centres hípics on es realitza 

hipoteràpia. 
3. Incorporació d’una nova membre a la Comissió 
Es dona la benvinguda a la nova membre, Sara Andrés, a la Comissió d’Hipoteràpia. 
4. Renovació de la coordinació de la Comissió 
Hi ha consens en què la Laura Pérez serà la coordinadora de la Comissió. 
5. Ratificació del terme ‘hipoteràpia’ 
S’acorda redactar un tríptic per fer difusió sobre la hipoteràpia tant a centres hípics, 
col·legiats i persones interessades en aquest àmbit. 
Per potenciar-lo, aprofitar la renovació del web del Col·legi per actualitzar la 
informació i afegir l’enllaç de la Federació Catalana d’Hípica per a l’homologació de 
centres. 
 6. Jornada Intercomissions 
Revisarem el vídeo que ja tenim fet per comprovar que ens sigui de utilitat com a 
complement de la presentació del cas. 
La presentació la realitzarà la Laura Pérez. 
 7. Vídeo per al web del CFC 
Quedava pendent de parlar sobre el vídeo promocional en l’anterior reunió de la 
Comissió. 
S’ajorna la realització del vídeo per donar-li prioritat al tríptic i al web. 

 
 
Coordinador: Teresa Xipell 


