
 
 

 
 
 
“Intervencions Assistides amb Cavalls dins el món d e 

l’Oncologia” 
 
 
Benvolguts/des, 
 
Us enviem la informació de la jornada solidària per la Marató de TV3  que 
organitza Fòrum Sanitari (agrupació de Col·legis Sanitaris de la província de 
Girona), Dhara i Arrandeterra, amb la col·laboració de la Hípica Unicorn, el Mas 
Ponsjoan i l’Ajuntament de Calonge. 
 
L’edició d’aquest any de la Marató de TV3 està vinculada amb l’oncologia i des 
de Fòrum Sanitari s’està apostant per promocionar la recerca en oncologia i les 
Intervencions Assistides amb Cavalls i és per això que demanem la vostra 
col·laboració. 
 
Us convidem el proper diumenge 2 de desembre de les 10h a les 16h  a la 
Hípica Unicorn de Calonge on es duran a terme un conjunt d’activitats que 
acompanyaran les Intervencions Assistides amb Cavalls, acte central de la 
jornada. 
 
Les Intervencions Assistides amb Cavalls complementaran el tractament 
multidisciplinari i habitual dels pacients amb malalties oncològiques.  
 
Fòrum Sanitari vol apostar per aquesta modalitat terapèutica, que avarca 
diferents disciplines dins del món del cavall. El Coaching Assistit amb Cavalls, 
l’Equinoteràpia i la Psicoteràpia Assistida amb Cavalls. 
 
Fòrum Sanitari portarà a terme el seu estudi sobre els beneficis de les 
Intervencions Assistides amb Cavalls, podent fer un recull de dades des dels 
diferents punts de vista professionals que el componen: medicina, infermeria, 
fisioteràpia, psicologia i veterinària. 
 

 

  



L’entrada és lliure però si voleu fer la vostra aportació mínima per a la Marató 
de TV3 amb 5 Euros per persona teniu dret a participar en tots els actes que es 
realitzaran durant la jornada. Aquest tiquet el podeu comprar anticipadament o 
el mateix dia a les instal·lacions de la Hípica Unicorn.  
 
Us animem a participar-hi! 
 
 
 
   
PROGRAMA 
 

• Passejades amb poni i carruatge 

• Coaching Assistit amb Cavalls  

• Tallers sobre el món del cavall 

• Espectacle de comunicació amb els cavalls 

• Castells d’inflables 

• Espai de creativitat 

• Jocs cooperatius per a nens i adults 

• Espectacle i animacions de clown 

• Tast de vins i taller d’empeltar 

• Servei de bar i cafeteria 

 
 

          .... i moltes sorpreses més! 
 

Lloc: 
 
HÍPICA UNICORN  
Mas Muní s/n  
17251 CALONGE (Girona) 
www.hipicaunicorn.com 

 

 

 
Principals col·laboradors: 

 


