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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 04/20 Hora d’inici: 19.30 h Data: 23/10/2020 

 

Assistents: 

Coordinador/a: ☒ Carla Cendrós 

Sotscoordinador/a: ☒ Sara Andrés 

Membres: ☒ Teresa Xipell ☒ Eloïsa Martínez ☒ Laura Pérez 

Convidat/s: ☒ Carlota Soler ☒ Gemma Paradell ☐ 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Temes tractats a la reunió de coordinadors del dia 29-09-2020. 
3. Consulta Hípica La Foixarda. 
4. Dies internacionals. 
5. Congrés internacional de Teràpies Eqüestres Complementàries 2020. 
6. Tríptic i document d’Ensenyament. 
7. Precs i preguntes. 
8. Pròxima reunió. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Temes tractats a la reunió de coordinadors del dia 16-06-2020 

S’exposen a la Comissió els temes tractats a la reunió: 
- Sol·licitud beques de formació i/o assistència a jornades 2021.Timing.  
- Proposta formativa 2021.  
- Activitats pendents 2020.  
- Gestions/tràmits.   
- Sol·licitud RS. 

 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

3. Assessorament a l’Hípica La Foixarda 

Hem rebut una consulta des de l’hípica La Foixarda per tal d’iniciar l’activitat d’hipoteràpia 
amb una bona praxi. Hem mantingut una reunió amb ells per tal de respondre els seus 
dubtes. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

4. Dies internacionals 

S’informa de la col·laboració amb les comissions d’Onco-Hematologia i Cures pal·liatives i 
Pediatria per al Dia Nacional del Nen amb càncer (21-12-2020). 
 
S’acorden els dies internacionals de l’any vinent: 

- 28-02-2021: Dia Internacional Malalties rares (Laura). 
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- 02-04-2021: Dia Mundial de l’Autisme (Elo). 

- 13-07-2021: Dia Internacional de la TDAH (Carlota). 

- 25-09-2021: Dia Mundial del Pulmó. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Mantenir el contacte amb la Comissió d’Oncologia i 
Pediatria per tal de realitzar la infografia 
(21/12/2020). 

Carla  

 

5. Congrés Internacional de Teràpies Eqüestres Complementàries 2020 

La Carla i la Carlota, que van assistir com a oients al Congrés Internacional de Teràpies 
Eqüestres Complementàries a Mèxic que es va realitzar en línia (del 15 al 18 d’octubre), 
exposen a la Comissió les conclusions d’aquest congrés. 

 

6. Tríptic i document d’Ensenyament 

Des del Col·legi han fet noves propostes de canvis dins el tríptic, restem a l’espera de 
rebre’ls per correu electrònic per poder comentar-los. 
 
Estem pendents de poder fer una reunió amb la Federació Catalana Hípica 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   

 

7. Precs i preguntes 

La Teresa Xipell ens ha comunicat que s’ha jubilat. Demanarem al Col·legi els requisits  que 
ha de reunir per continuar sent membre de la Comissió. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Sol·licitar la informació sobre aquest punt. Carla  

 

8. Pròxima reunió 

En finalitzar la reunió a les 21.30 h, queda pendent acordar la data de la pròxima reunió. 

 
 
Coordinadora:  
Carla Cendrós 
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