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OPINIÓLA SALUT

Des de fa mil·lennis, els éssers hu-
mans hem tingut una relació molt
estreta amb els cavalls, primer com
a aliment i, posteriorment, com a
mitjà de transport i força de treball
com a complement de guerra. Com
que són uns animals molt estesos
pel planeta, trobem que en moltes
cultures hi ha vestigis de la seva pre-
sència, que ha anat evolucionat
amb la història mateixa de les so-
cietats.

Es té constància de la domesti-
cació dels cavalls des de 4000 aC, ja
que es troben indicis d'aquesta
pràctica a Mesopotàmia i a la Xina.
En l'actualitat es fan recerques al
Kazakhstan, en assentaments da-
tats pels volts del 5000 aC. Poste-
riorment, a Egipte, els equins s'u-
tilitzen per primera vegada per a la
guerra, i a Grècia, per a l'esport en
els Jocs Olímpics.

En l'àmbit de la salut, ja els an-
tics grecs feien menció d'això. Pla-
tó va descriure els exercicis eqües-
tres per al tractament de malalties
d’Esculade, i Hipòcrates recoma-
nava muntar equins com un fet te-
rapèutic tant físicament com psi-
cològic. Més tard, Galè va prescriure
a Marc Aureli fer esport a cavall per
a adquirir capacitat de decisió, i
Merkurialis, metge italià, que en-
tenia que el contacte amb aquests
animals i l'equitació eren bons per
exercitar els sentits com també per
exercitar la percepció.

Així mateix, una sèrie de metges,
científics i psicòlegs van descobrir
que la companyia dels cavalls i
l'esport proporcionaven benfets en
tots els àmbits de l’ésser humà (el fí-
sic, el social, l'emocional, el mental
i el cognitiu). Tots aquests prece-
dents van donar pas a les teràpies
assistides amb cavalls, les quals, des
del seu inici, han tingut molts noms,
com per exemple: l'equinoteràpia.

I per què es proposa el cavall
com un animal terapèutic? Física-
ment, el fet de muntar a cavall té
avantatges, bàsicament per tres
raons. La primera és que el pas dels
equins és tridimensional (de dalt a
baix, d'esquerra a dreta i de davant
a darrere) semblant al pas humà, el
qual mobilitza totes les parts de la
persona. Així millora el to muscu-
lar i els reflexos de qui munta.

La segona raó és per la tempe-
ratura de l'animal, dos graus per so-
bre de l'habitual en les persones,
que és un relaxant muscular i re-
dueix la tensió corporal.

I finalment, el tercer motiu és
pels impulsos rítmics que transmet
el cavall al genet a cada pas, i fa que
millorin les seves capacitats respi-
ratòria, circulatòria i digestiva. Al
mateix temps, estimula gairebé tots
els sentits (visual, olfactiu, auditiu,
tàctil, propioceptiu i vestibular) i po-
tencia la integració sensorial.

Socialment, els cavalls són éssers
relacionals com nosaltres. És a dir,
busquen la presència dels seus
congèneres i la comunicació entre
ells, amb un codi i normes esta-
blertes, el que els fa molt sensibles
a les respostes dels altres. Cada
membre del ramat té un rol, per-
sonalitat, actituds i humors definits. 

Entre les seves prioritats estan la
seguretat, el menjar i l’acompa-
nyament; entre les seves activitats
diàries essencials hi ha el descans
i el joc. Arran d'això, en compartir
amb ells, podem gaudir de la gran
varietat d'oportunitats d’exemples
socials que ens proporcionen. I
d’aquesta manera, posar en pràc-
tica les nostres habilitats socials en
un entorn segur i trobar noves i mi-
llors maneres de relacionar-nos.

També ens ofereixen un «lloc» on
reflectir-nos i aprendre de les nos-
tres accions i reaccions, obren un

espai de miralls i reflexions. A les te-
ràpies assistides amb cavalls sem-
pre hi ha com a mínim un tera-
peuta, en alguns casos són neces-
saris un o més ajudants, ja que la di-
nàmica de la teràpia és quelcom
eminentment social.

Emocionalment, el contacte
amb cavalls influeix de manera
positiva en les persones. En rela-
cionar-nos amb els equins, éssers
vius amb ritmes i necessitats  pro-
pis, es posen en joc la nostra ètica,
responsabilitat, atenció i empatia.
Cada activitat amb ells implica
mobilitzar la nostra seguretat, au-
toestima, tolerància amb la frus-
tració, autocontrol i paciència. L'es-
pai obert i la natura fomenten l'in-
terès pel món, la vida i el benestar
en general. En conseqüència, es re-
força la conducta positiva i fan dis-
minuir els estats d'ànim deprimits
i ansiosos.

Cognitivament i mentalment,
l'experiència amb  cavalls és sem-
pre un repte intel·lectual, ja que són
animals (no màquines) i reaccio-
nen a cada acció nostra (la nostra
actitud, en intenció i forma) i de
l'entorn. Per tant, estimula la ca-
pacitat d'atenció, la memòria (a
curt, mitjà i llarg termini), la se-
qüenciació, la planificació i la mi-
llora de la coordinació ocular-ma-
nual i la percepció espacial. 

En resum, hem trobat en els ca-
valls un suport important per al
tractament terapèutic de molts
problemes (físics, d’aprenentatge,
psicològics, de creixement perso-
nal emocionals) de nens i adults, el
que fa que s'hagin convertit en
uns valuosos aliats per caminar
vers la salut integral.

Els cavalls, fent camí cap a la salut integral
Shadai Torres 
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