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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 01-19 Hora d’inici: 19.30 h Data: 22/02/2019 

 

Assistents: 

Coordinador:  Laura Pérez 

Membres:  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Sara Andrés 

 Núria Pastallé  Carla Cendrós  

Convidat/s:  Carlota Soler    

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de la Comissió i CFC. 
3. Ajuts per a la formació. 
4. Meet Up Neurologia. 
5. Presentació/mostra de:  

- Pòster presentat a XVI International HETI Congress of Equine Facilitated Programmes. 
Dublin 2018. 

- Presentació Ponència del passat Congrés Internacional Fisioteràpia Barcelona. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Estat de la Comissió i CFC 

Es valoren els següents punts:  
 
1. Comissió – tasques:  

 
- Tríptic: s’acorda fer selecció imatges per a posar al tríptic amb data límit el 25 d’abril. 

Tanmateix, restem a l’espera de poder parlar amb en Dani per conèixer la valoració del 
tríptic de la nova Junta de Govern.  

- Apartat web de la Comissió al CFC: s’acorda, igualment, aportar selecció d’articles 
d’interès el proper 25 d’abril.  

- Hipoteràpia amb nens postractament de càncer: s’informa de l’inici del treball 
d’investigació a càrrec d’algunes de les membres de la Comissió. 

- Congressos: s’informa de l’assistència a Congressos d’Hipoteràpia a les ciutats de Mèxic i 
Praga durant el proper 2019. 

- Xerrades informatives universitàries: es proposa realitzar xerrades informatives 
adreçades a les universitats sensibles a l’àmbit en hipoteràpia. Després de comentar-ho, 
es decideix posposar-ho fins a finalitzar algunes de les tasques pendents.  

 
2. Renovació currículum d’algunes de les membres de la Comissió: des del CFC se’ns 

sol·licita la renovació dels CV d’algunes de les membres de la Comissió. A data de la reunió de 
Comissió el darrer 22 de febrer, ja estaven els CV renovats enviats al CFC. Esperem que tot 
estigui correcte.  
 

3. Valoració funcions coordinadora de la Comissió aquest darrer any: s’acorda mantenir la 
mateix coordinadora. 
 

4. Situació CFC actual: es comenta el canvi de JG del CFC. De la mateixa manera, s’informa 
que la coordinació de les comissions seguirà estant a mans de l’Ana Tapia. 
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3.  Ajuts per a la formació 

Queda enviat el formulari de sol·licitud d’Ajudes per a la formació per a poder assistir a l’European 

Hippotherapy Associations Network, a la ciutat de Praga. A l’espera de resposta de la JG. 

 

http://educationinhippotherapy.com/european-hippotherapy-association-network/ 
 

4.  Meet Up Neurologia 

Es va comentar en darreres reunions de coordinació de comissions, la possibilitat d’utilitzar el 
material realitzat per a la Jornada Intercomissions, dins el Meet Up de Neurologia que s’havia de 
dur a terme durant el primer trimestre del 2019.  
 
Se’ns informa des del CFC que finalment el Meet Up no es farà per falta d’assistència. 

 

5. Presentació de: Pòster per a XVI International HETI Congress of Equine Facilitated 
Programmes. Dublin 2018. Ponència del passat Congrés Internacional Fisioteràpia 
Barcelona. 

Es van compartir els treballs realitzats i presentats per part de dues de les membres de la 
Comissió en els següents esdeveniments:   
 

- Pòster presentat a XVI International HETI Congress of Equine Facilitated Programmes. 
Dublin 2018 

- Presentació ponència del passat Congrés Internacional Fisioteràpia Barcelona. 

 

Data propera reunió 
Al finalitzar la reunió, a les 21h, la data de la propera reunió de la Comissió d’Hipoteràpia va 
quedar pendent de detallar. 

 
 
 
Coordinador: Laura Pérez. 
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