
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 2 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió d’Hipoteràpia 
Núm. d’acta: 05/21 Hora d’inici: 20.00 h Data: 22/11/2021 
 

Assistents: 
Coordinadora:  Carla Cendrós 
Sotscoordinadora:  Sara Andrés 
Membres: 
  Teresa Xipell  Eloïsa Martínez  Laura Pérez 

  Laia Puig   
Convidat/s:  Carlota Soler  Gemma Paradell Raúl Ruiz 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Benvinguda al nou convidat. 
3. Formació de l’àmbit de la hipoteràpia per la Secció Territorial de Girona.  
4. Reunió de coordinadors/es de comissions. 
5. Propera reunió de la Teresa amb la Federació Catalana d’Hípica. 
6. Tasques pendents. 
7. Precs i preguntes. 

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

 
2. Benvinguda al nou convidat 
Donem la benvinguda i el nostre agraïment a en Raúl Ruiz Tenza, fisioterapeuta alacantí 
amb el màster en Hipoteràpia i equitació terapèutica, per acompanyar-nos en aquesta 
reunió. 

 
3.  Formació de l’àmbit de la hipoteràpia per la Secció Territorial de Girona 
Vam posar en comú els temes tractats per correu electrònic amb la Roser Alfonso de 
l’Àrea de Desenvolupament Professional i Relacions Institucionals del CFC.   
- La formació per la Secció Territorial de Girona, s’ha d’emplenar el formulari i presentar-

lo a la Roser.  
- Vàrem aprofitar per comentar que l’estat la formació universitària d’hipoteràpia és 

precari i que voldríem crear una formació universitària de qualitat. 
- El CFC ha contactat amb la Federació Catalana d’Hípica, però encara no hi ha data 

per a la reunió. 
- Respecte a la Jornada d’acollida dels nous col·legiats, tenim dificultats per quadrar 

horaris, perquè treballem els caps de setmana. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Emplenar formulari formació Secció Territorial de 
Girona. 

Laura Finals 2021 

 
4. Reunió de coordinadors/es de comissions  
S’informa als membres de la Comissió que el dia 14 del proper mes de desembre hi haurà 
l’última reunió de coordinadors de l’any. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Redactar l’estat de la Comissió i fer-lo arribar al Carla Inici desembre 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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CFC. 
 

5. Propera reunió de la Teresa amb la Federació Catalana d’Hípica 
La Teresa ens ha comentat que en breu tindrà una reunió amb la Federació (amb el 
president, el vicepresident, la gerent i el vocal de Doma Clàssica Adaptada) per parlar 
sobre l’estat de la hipoteràpia a la Federació. 

 
6.  Tasques pendents 
S’exposa l’estat de les tasques pendents i s’inicia la revisió d’alguna d’elles. Es posa data 
per a la propera reunió, on es donarà el vistiplau de les altres tasques pendents per tal 
d’enviar-les al CFC. 
Tasques a realitzar Responsable Data realització 
Realitzar conveni amb la FCH.  Col·legi -

Comissió 
Gener 2022 

Definir el terme ‘hipoteràpia’. Comissió Gener 2022 
Realitzar una guia de bona praxi. Comissió Gener 2022 
Document Col·legi de Logopedes . Comissió Gener 2022 
Enviar la llista de centres per enviar el tríptic al 
CFC. 

Carla Finals 2021 

Enviar els objectius del web del CFC. Carla Finals 2021 
 

7.   Precs i preguntes 
 

   
8. Pròxima reunió 
La data de la pròxima reunió de la Comissió d’Hipoteràpia queda definida per al 10 de 
gener del 2022 a les 19.30 h. 

 
 
 
Coordinadora: Carla Cendrós 
Sotscoordinadora: Sara Andrés 
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