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Comissió d’Hipoteràpia 

Núm. d’acta: 02/19 Hora d’inici: 19.00 h Data: 28/06/2019 

 

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. Ajuts per a l’assistència al Congrés de Praga. Valoració del procediment. 

3. Selecció final de les fotografies per al tríptic. 

4. Proposta de ponent per al Congrés de Fisioteràpia del 2020. 

5. Selecció d’articles per a l’apartat d’Hipoteràpia al web del CFC.  

6. DIFT. 

7. Sella de doma adaptada del Club Hípic Raúl Pinteño. 

8. Canvi de coordinació. 

9. Màster d’Hipoteràpia i Equitació Terapèutica de les Escoles Universitàries Gimbernat. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 

 

2. Ajuts per a l’assistència al Congrés de Praga. Valoració del procediment 

En primer lloc, agraïm l’aprovació de l’ajut per l’assistència al Congrés de Praga. Juntament amb 

aquesta acta us hi adjuntem la sol·licitud sol·licitada per formalitzar-la adequadament.  

 

D’altra banda, des de la Comissió hem considerat realitzar un escrit per tal de poder exposar la 

nostra opinió sobre el procediment que s’ha dut a terme per tal de fer efectiva l’ajuda i els criteris 

que s’han tingut en consideració. Pensem que potser seria necessari valorar cada cas sol·licitant 

d’una manera més personalitzada i tenir en compte tots els factors que s’hi preseten. 

 

3. Selecció final de les fotografies per al tríptic 

Ja hem tancat la selecció de fotografies per al tríptic. Quina seria la millor manera de fer-les arribar 

al CFC?  
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4. Proposta de ponent per al Congrés de Fisioteràpia del 2020 

Si hi ha l’opció, proposem dues ponents per al Congrés. Són dues membres de la Comissió que 

realitzarien una ponència conjunta.  

Proposta de temàtica de la ponència: Alteracions sensorials i de la parla amb la hipoteràpia 

 

5. Selecció d’articles per a l’apartat d’Hipoteràpia al web del CFC  

Ja tenim una selecció d’articles relacionats amb la hipoteràpia que ens agradaria poder penjar a 

l’apartat d’Hipoteràpia del web del CFC.  

De la mateixa manera que amb les fotografies del tríptic, agrairíem que ens informéssiu sobre com 

us els podem fer arribar. 

 

6. DIFT  

En primer lloc, la Laura, com a coordinadora de la Comissió, demana disculpes per no haver 

gestionat adequadament el correu sobre la reunió realitzada el 27 de juny al Col·legi per tal de 

tractar les activitats del DIFT.  

D’altra banda, a la reunió de la Comissió comentem la possible col·laboració al DIFT, però des de 

la nostra especialitat no veiem la manera de fer-ho. 

 

7. Sella de doma adaptada del Club Hípic Raúl Pinteño 

Al club hípic on treballa una de les membres de la Comissió s’ha dut a terme un projecte per a la 

realització d’una sella específica per a una amazona de doma adaptada.  

 

A la reunió es delibera si existeix la necessitat de fer cerca en aquesta àrea i, per tant, posem a 

debat l’adequació d’aquest projecte realitzat.  

 

D’altra banda, arran de la publicació de l’article enllaçat seguidament, es posa en qüestió l’ús del 

terme equinoteràpia per fer referència a l’activitat terapèutica que allà es du a terme. La membre 

de la Comissió encarregada de dur l’activitat en aquest club hípic assenyala que el terme que 

s’usa al centre per fer referència a l’activitat terapèutica és Hipoteràpia; ha estat un error de 

redacció dels autors de l’article.  

 

http://www.diarioronda.es/2019/06/11/cultura-y-sociedad/el-jinete-rondeno-raul-pinteno-disena-la-

primera-silla-de-montar-de-espana-para-personas-

discapacitadas/?fbclid=IwAR0KrxPehWIMGbNRL9Z5a8x4B_uyC2C3NgqVudbNStC5n2MHdrU6vnJM9qU 
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8. Canvi de coordinació 

Acordem el canvi de coordinació. La coordinadora passarà a ser la Carla Cendrós. 

 

9. Màster d’Hipoteràpia i Equitació Terapèutica de les Escoles Universitàries Gimbernat 

Es posen en comú possibles vies de divulgació per al Màster d’Hipoteràpia i Equitació Terapèutica 

de les Escoles Universitàries Gimbernat de Sant Cugat del Vallès per tal de donar-la a conèixer a 

un ventall més ampli d’especialistes que hi puguin estar interessats/des.  

 

Data propera reunió 

Al finalitzar la reunió, a les 21.00 h, la data de la propera reunió de la Comissió d’Hipoteràpia 

queda pendent de detallar. 

 

 

Coordinadora: Laura Pérez. 
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