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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 02/19  Hora d’inici: 18.30 h Data: 26/04/2019 

 

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. Hipoteràpia en una escola d’educació especial. 
3. Posada en comú d’un cas d’equitació terapèutica. 
4. European Hippotherapy Associations Network, a la ciutat de Praga.  
5. Congrés Internacional de teràpies amb animals a Mèxic 2019. 
6. Ajuts a les comissions per a l’assistència a congressos. 
7. Tríptic: selecció final de fotografies. 
8. Apartat web del CFC: tria d’articles. 
9. Posada en comú de centres on es realitza TAC. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Hipoteràpia en una escola d’educació especial 

L'Eloïsa, la Teresa i la Carla ens expliquen la situació actual de la hipoteràpia en una escola 
especial.  
A causa d’una necessitat d’entrada de nens per la viabilitat de l’escola, ha augmentant l’entrada de 
nens en la franja d’infantil. Això ha causat que, de forma quinzenal, durant 1 hora i 30 minuts es 
faci hipoteràpia a 6 nens (repartint el temps equitativament entre dos terapeutes) mentre els altres 
esperen a la furgoneta. Anteriorment, es feien 4 de forma quinzenal i esperant a la sala o a 
l’exterior. 
Això genera estrès tant als nens com als terapeutes, així com a la persona que se'n fa 
responsable mentre esperen. 

 
3. Posada en comú d’un cas d’equitació terapèutica 

Des de la Fundació es va derivar un usuari a l’Hípica l'Escola Pony Club Granja per començar 
equitació terapèutica.  
La Sara ens explica que la família no es va adaptar a l'horari i no ha aconseguit una bona relació 
amb l’equip. A més, va haver-hi dificultats a nivell econòmic ja que la família es pensava que el 
cost de les sessions les assumiria una fundació. 
També es recorda que per fer equitació terapèutica és necessari que la realitzi un tècnic titulat i 
amb el suport d’un terapeuta. 

 

4. European Hippotherapy Associations Network, a la ciutat de Praga  

La Carlota explica que va estar 4 dies al congrés de Praga. L'experiència va ser molt enriquidora, 
va ser una taula rodona a nivell europeu on es van argumentar i compartir la manera de treballar 
realitats fora del nostre territori. 
Fa referència que s’utilitza molt la manta, en comptes de la sella, i fins i tot es fan postures que 
des de la Comissió creiem que estan contraindicades. 
Es valora positivament l’assistència a aquests esdeveniments pel treball col·laboratiu i conèixer 
les realitats fora del nostre territori. 
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5. Congrés Internacional de teràpies amb animals a Mèxic 2019 

La Teresa ens va parlar sobre el 2n Congrés Internacional de teràpies amb animals a Mèxic 2019. 
Aquest es va desenvolupar durant quatre dies, on la Teresa va fer dues xerrades i dos tallers 
pràctics. Va tenir una gran acollida, va generar molt interès i li van fer moltes consultes. 
Es van crear contactes. 
La teràpia normalment es realitza amb manta en comptes de sella, a pista i amb la participació de 
voluntaris. Com a anècdota, va costar trobar una sella anglesa, atès que allà la fan servir vaquera. 
Sembla ser que a l'Amèrica Llatina el nivell d'estudis requerits per la pràctica d’hipoteràpia es 
diferent a la formació requerida a Espanya. 
Segons explica la Teresa, a Mèxic qui dicta el tractament és un metge rehabilitador o un 
fisioterapeuta, que no serà necessàriament qui el durà a terme. En termes generals, sembla ser 
que els usuaris són persones amb poca afectació física i el més habitual són persones amb 
autisme. 

 

6. Ajuts a les comissions per a l’assistència a congressos 

Per part de la Comissió, es van fer pocs moviments per demanar els ajuts i va faltar insistència. Hi 
ha hagut problemes de comunicació respecte dels correus a nivell intern de la Comissió i, a partir 
d'ara, es demana que tots els membres de la Comissió rebin una còpia dels correus rebuts per 
part del Col·legi. Debatem quina seria la millor manera d'afrontar aquesta situació ara que ja ha 
passat. 

A més, creiem que el CFC hauria d’haver considerat fer efectiu l’ajut en aquest cas ja que, des de 
la Comissió, mai s’ha sol·licitat cap ajut econòmic per assistir a activitats formatives i/o de 
divulgació. 

 

7. Tríptic: selecció final de fotografies 

Tot i que ja tenim gairebé clara la selecció, faltava la Laura amb les votacions per enllestir la tria 
de les fotografies. També que el format Drive per compartir-les sembla que no és de fàcil 
accessibilitat per a tots els membres i que es tornarà a fer via correu electrònic. 

 

8. Apartat web del CFC: tria d’articles 

Es diu de fer-se via correu electrònic en les següents setmanes i amb articles actuals (inferiors de 
5 anys). 

També es parla la dificultat d’accés als articles, i comenten d’un grup de Facebook (GRUPO 
BPPF) on si proporciones el DOI (ex: DOI: 10.1097/PEP.0b013e3181a39532) i el teu correu 
electrònic, en uns dies te l'envien. 

 

9. Posada en comú de centres on es realitza TAC 

A causa d’una consulta en la indicació d’hipoteràpia en un pacient al centre de l’Ana, ens 
preguntem com treballen i sabem que el contacte el té la Laura, que al no poder assistir-hi, no 
sabem com ha quedat. 
La Sara també comenta una hípica que es diu “Camins de Cavall”, d’Esparreguera on busquen 
terapeuta i volem fer un contacte des de la Comissió per saber com treballen i si els podem 
ajudar. 

 

Data propera reunió 

Al finalitzar la reunió, a les 21.00 h, la data de la propera reunió de la Comissió d’Hipoteràpia va 
quedar pendent de detallar. 

 
 
Coordinadora: Laura Pérez 

http://www.fisioterapeutes.cat/

