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� Organització sense ànim de lucre per 
professionals que incorporen els cavalls

� Fundada al 1999� Fundada al 1999

� Present a 50 països, tots els continents

� 5.000 membres actius

� 800 programes arreu del món

� Prop de 80 formacions a l’any a nivell
mundial.



� El Model té els seus orígens a l’àrea psicoterapèutica.
� Les seves aportacions a l’àrea d’aprenentatge i 

desenvolupament humà han estat abrumadores

› Psicoterapia per infants i adolescents› Psicoterapia per infants i adolescents
› Psicoterapia per famílies, parelles, individual
› Trastorns alimentaris, depresió, ansietat, adiccions
› Veterans de guerra

› Educació Emocional
› Formació a l’empresa
› Consultoria
› Coaching
› Creixement personal
› …











� Treball en equip

� Treball peu a terra� Treball peu a terra

� Orientat a sol·lucions

� Codi d’ètica i Comité d’ètica



� APA, American Psychological Association.
� HPCSA, Health Professions Council of South Africa.
� UK Professional Board of Alcohol/Drug Counsellors
� BACP, British Association of Counselling and Psychotherapy
� California Board of Social Work, Marriage and Family Therapy

and mental Health Counsellingand mental Health Counselling
� Florida Board of Social Work, Marriage and Family Therapy and 

mental Health Counselling
� National Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors
� National Board of Certified Counselors (NBCC)
� Marriage and Family Therapists
� Texas State Board of Social Workers Examiners
� Tennessee Board of Alcohol and Drug Abuse Counselors
� Nevada Social Work Board



� Xarxa de Networking
› Coordinadors d’àrees
› Reunions periòdiques
› Conferències anuals als diferents continents› Conferències anuals als diferents continents
› Xarxes socials
› Newsletter
› Compartir Programes exitosos
› Web

� Formació continua i renovació de la certificació
cada 2 anys

� https://www.youtube.com/watch?v=Drm_vK5deFs&i
ndex=1&list=PL7E2E181689D2B749



� “El fonament del Model EAGALA es la 
metàfora. Les metàfores identificades  pel metàfora. Les metàfores identificades  pel 
client a la pista desbloquejen
l’inconscient…transformen els conceptes 
abstractes i els seus sentiments en 
característiques físiques i concretes, les 
quals poden ser observades, mogudes, 
tocades i canviades”
Lynn Thomas, Transforming Therpy Through Horses



� Diversitat de projectes al territori

� Els més reconeguts:� Els més reconeguts:

› Trauma (Ilka Parent, Minds-n-Motion)

› Estrés Post Traumàtic (Ilka Parent)

› Coaching amb empreses (Nico Dressner, 
www.p3training.org)



- Projecte de “Seelsorge” 
(Cura de l’ànima)
-Per soldats militars que 
han viscut situacions de 
guerra.
-A prop de la ciutat de 
Celle (Niedersachen)



-Programes de cap de 
setmana per soldats y 
OrganitzacionsOrganitzacions
humanitàries
involucrades a zones de 
guerra o crisi.



Equip terapèutic:

-Pedagog-Pedagog
- Psicòloga
- Cap de Metges
- Cura evangèlic
- Expert equí.



Programes focalitzatsProgrames focalitzats
al treball amb la 
parella i la gestió del 
dia a dia.



� TESTIMONIS:

� “Si soc capaç de traduir els aprenentatges adquirits en aquest 
Programa al meu dia a dia, ja ho veurè... el que segur he aprés, 
és a tornar a tenir confiança en mi mateix i tornar a ser capaç 
de tornar a confiar en l’altre”.

� “He aprés a tornar a treballar en equip i a parlar amb l’altre. 
Crec que m’ajudarà a mi i a la meva família”.

� “Aquest seminari m’ha mostrat que el meu procés de cura pot 
durar molt i que únicament amb paciència ho puc superar. El 
treball amb els cavalls m’ha ensenyat que necessito molta 
sensibilitat i esforç per tornar a confiar en el meu entorn, però 
estic amb ganes i també més convençut de que un dia puc 
deixar enrere la meva malaltia. M’hauria agradat que hagués 
durat més de 3 dies”.




