EQUINOTERÀPIA
Salvador Llorens Niubó
Recordant els orígens de la festa de
Sant Magí, veiem que es remunta a la
qualitat sanadora d’una aigua beneïda. Bé
doncs, m’agradaria poder explicar-vos que
l’altre element que caracteritza aquesta
festa, els cavalls, també tenen un potent
efecte sanador.
Des de fa ja més de 2000 anys que es
coneixen els efectes terapèutics del cavall,
Hipòcrates ja parlava del ritme saludable
de l’equitació. Avui en dia aquest tipus de
teràpia assistida amb cavalls s’anomena
equinoteràpia.
És un mètode terapèutic que utilitza el
cavall buscant la rehabilitació, integració i
desenvolupament físic, psíquic, emocional
i social de la persona.
És una activitat rehabilitadora,
reconeguda en tot el món.
Consisteix d’una banda a aprofitar els
moviments tridimensionals del cavall per
a estimular músculs i articulacions del
pacient (el vaivé cap amunt, cap avall,
endavant, enrere i cap als costats, és un
moviment que resulta ser l’únic en el món
animal, semblant al caminar humà).
A més, el contacte amb el cavall aporta
facetes educatives i terapèutiques a nivells
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cognitius, comunicatius i de personalitat.
Per la seva naturalitat, l’equitació
terapèutica influeix a la persona en la
seva totalitat.
Els projectes poden ser individuals, en
els quals es treballa amb una sola persona,
o col·lectius, treballant amb diversos
alumnes.
L’equinoteràpia la podem dividir en 4
parts diferenciades:
- EQUITACIÓ TERAPÈUTICA: Teràpia
dirigida a persones amb diverses discapacitats psíquiques.
- EQUINOTERÀPIA SOCIAL: Teràpia
dirigida a persones amb diverses problemàtiques socials, emocionals i personals.
- HIPOTERÀPIA: Teràpia dirigida a persones amb discapacitats físiques, ja siguin
congènites o adquirides.
- EQUITACIÓ SOCIAL: Utilitzem les
facetes terapèutiques i educatives que
ens aporta el contacte amb el cavall amb
persones que no presentin cap discapacitat
física, psíquica… És a dir a la població
en general.
L’equinoteràpia és sempre una teràpia
complementària no alternativa, ja que el
que fa és ajudar a una millora en la qualitat

de vida de l’usuari, proporcionant-li
alhora un lloc i moment, que a diferència
d’altres teràpies, es converteix en un espai
divertit i d’oci ja que sempre es treballa
a partir del joc disciplinat amb cavalls.
És un joc organitzat que persegueix la
consecució d’uns objectius, plantejats per
l’equip que intervé en el cas, sobre la base
d’una observació i un diagnòstic previ de
la persona i la seva problemàtica.

s S¤NDROME DE KLINEFELTER CROMOSOMA
47, xxy
s SINDROME DE KLINEFELTER
s XXXY GREU RETARD MICROCEFALIA LLEUGER
dismorfisme
s XXXXY RETARD MENTAL HIPOTONIA
SIMULA LA S¤NDROME DE DOWN
s SINDROME DE RETT
i d’altres patologies amb símptomes similars a les citades anteriorment.
Hipoteràpia
s DANY CEREBRAL ADQUIRIT
s TRAUMATISME CRÜNEO ENCEFÜLIC
s HEMIPLáGIA
s PARÜLISI CEREBRAL
s ATAXIAS
s DISTRÒlA MUSCULAR
s ESCLEROSI M¢LTIPLE
s POLITRAUMATISMES
s RETARD PSICOMOTOR
s LESIONS MEDULqLARS
s HIPOTONIA

PROBLEMÀTICA ATESA:
Equitació terapèutica
s S¤NDROME DE DOWN
s AUTISME
s HIPERACTIVITAT
s DISCAPACITAT INTELqLECTUAL
s DIlCULTATS DAPRENENTATGE
s TRANSTORN PER DálCIT DATENCI
s TRANSTORN GENERALITZAT DEL DESENVOLU
pament
s S¤NDROME DE X FRÜGIL
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s !JUDA A SUPERAR PORS
s -ILLORA LAUTOESTIMA LA CONlANÀA I LA
concentració.
s 0ERMET VIURE MOMENTS DE RELAXACI I
d’introspecció.
s %STAR M£S EN CONTACTE AMB EL MN
natural.
s -ILLORA EL CONTROL EMOCIONAL I LAUTO
disciplina.

Equinoteràpia social
s INADAPTACI SOCIAL
s SOCIOPATIES
s ADDICCIONS
s DEPRESSIONS
s ANSIETAT
s STRESS
Equitació social
s $IRIGIDA A TOTA LA POBLACI
BENEFICIS QUE APORTA
Àrea psicològica i emocional
s &OMENTA EL SENTIMENT GENERAL DE
benestar.
s !UGMENTA LINTERáS EN EL MN EXTERIOR
i en la pròpia vida.
s !UGMENTA LA RESPOSTA DAVANT SITUACIONS
de risc.
s !DQUIRIR I FER EVOLUCIONAR LA NOSTRA
intel·ligència emocional.
s #ORREGEIX PROBLEMES DE CONDUCTA
s $ISMINUEIX LANSIETAT
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Àrea de comunicació
s !UGMENTA EL VOCABULARI
s $ESENVOLUPA LA NOSTRA COMUNICACI
amb el cavall: cervell emocional.
s -ILLORA I AUGMENTA LA COMUNICACI
gestual i oral.
Àrea de socialització relacional
s )NCREMENTA LA INTERACCI SOCIAL I
l’amistat.
s &ER L¢DIC EL NOSTRE PRESENT
s !UGMENTEN LES RELACIONS SOCIALS
s &OMENTA PATRONS DE RELACI ADEQUATS

en un entorn natural.
s $ESENVOLUPA LAMOR I EL RESPECTE CAP
als animals.
s !UGMENTA LES EXPERIáNCIES
Àrea física/psicomotora
s -ILLORA LEQUILIBRI
s %NFORTEIX LA MUSCULATURA
s -ILLORA LA COORDINACI LA RAPIDESA DE
reflexos i la planificació motora.
s %STIRA LA MUSCULATURA ESPÜSTICA O TIBANT
s $ISMINUEIX LESPASTICITAT
s !UGMENTA LA CAPACITAT DE MOVIMENT DE
les articulacions.
s 2EDUEIX ELS PATRONS DE MOVIMENT
anormals.
s -ILLORA LA CAPACITAT RESPIRATÒRIA I
circulatòria.
s 0OTENCIA LA INTEGRACI SENSORIAL
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Àrea pedagògica
s 0OTENCIA LA SEQÓENCIACI I LA PLANIl
cació motriu.
s -ILLORA LA COORDINACI CULO MANUAL
s 0OTENCIA LA PERCEPCI VISUAL ESPACIAL
s #ONEIXEMENT DE LESQUEMA CORPORAL
s 0OTENCIA LADQUISICI DAPRENENTATGES
DINS LÜMBIT EQÓESTRE CONCEPTES
matemàtics, iniciació a la lectura).
Espero que amb aquest petit resum
us pugueu fer una idea dels efectes beneficiosos que tenen els cavalls sobre les
persones.
Tota aquesta informació i molt més,
LA PODEU TROBAR A WWWEPONACAT CENTRE
especialitzat amb aquesta teràpia.
Bones Festes

