
Volem que vinguis!

• VINE... amb el teu cavall
Aventura’t a sortir de casa amb el cavall o carruat-
ge, les alforges, l’equip de camp i els amics, seguint 
el camí que vulgueu i fent les voltes que desitgeu 
fins a arribar el dia 13 d’octubre a ALPENS.

• VINE... per gaudir de la Natura
El cavall és un mitjà de transport que s’integra 
perfectament en el medi natural i ens permet un 
contacte més estret i profund amb el nostre 
entorn, la nostra fauna i flora que, de vegades, no 
acabem de copsar amb les presses. Gaudim doncs 
de cada pas que fem pels paratges naturals vers el 
nostre destí.

•VINE... per conviure amb altres genets
Perquè ens agrada muntar a cavall, sense més, en 
companyia d'altres genets que tenen els mateixos 
gustos i inquietuds. Per intercanviar experiències i 
trobar nous llocs i nous companys per gaudir de la 
nostra afició.

•VINE... per conèixer el territori
Coneixeràs un territori amagat i alhora a prop de 
tothom. Fa anys varen ser unes terres de pas entre 
el Vallès i les comarques prepirinenques. La seva 
orografia ha permès conservar uns pobles i camins 
que ens permetran recordar temps passats. 

INSCRIPCIONS:
A partir de l’1 de juliol fins el 20 de 
setembre de 2017

Les places són limitades 
a 120 cavalls i 150 persones. 

Hi ha tres modalitats d’allotjament:
1. Casa Rural. 

Cases de Turisme Rural. Habitacions amb 
bany.      155€

2. Casa Colònies. 
Dins el poble hi ha casa de colònies. 
S’ha de portar sac de dormir.   133€

3. Acampada. 
Hi haurà una zona destinada a l’acampada 
amb tenda. Cada persona ha de portar el seu 
material i fer el muntatge. Es disposarà 
d’aigua i de serveis sanitaris.   112€

El preu inclou:
• Els àpats des del sopar del divendres al vespre 
fins a l’esmorzar del diumenge
• Allotjament amb la modalitat escollida
• Estància de les 2 nits del cavall. Pinso, fenc, aigua 
i servei vigilància
• Accés a totes les activitats del cap de setmana
• Premis i recordatoris de la Equitrobada

Tota la informació de l’Equitrobada la podeu consul-
tar a:
• www.amac.cat
• Via correu electrònic: equitrobada@amac.cat
• Al telèfon 677 768 725 - Laia Serra

Si us apunteu abans del 20 d’agost

gaudireu d’un descompte de 15€ 



PROGRAMA
L’Equitrobada vol a ser la més gran concentració de 
genets de ruta que es fa al nostre país.  Des de qualsevol 
indret  i desprès d’un mínim de 2 dies de camí fet a 
cavall, mula, ase o amb carro, ens trobarem tots el dia 
13 d’octubre a la població d’Alpens per gaudir d’un cap 
de setmana festiu al voltant del món del cavall. 

L’organització tindrà preparades 4 rutes d’accés, des 
del nord, l’est, el sud i l’oest, per a la gent que desitgi 
viatjar en grup. 

Divendres a la tarda es farà l’arribada i recepció de tots 
els participants, acomodant els cavalls i les persones 
segons les reserves que s’hagin fet. Hi haurà un sopar de 
benvinguda i l’actuació del grup ELS GATS.

Dissabte és un dia festiu on participants i visitants 
podran gaudir de diverses activitats i celebracions:

• Durant tot el dia hi haurà una exposició de carros i 
eines de pagès que han preparat els Carreters del 
Lluçanès. També veurem una Exposició dels Camins 
Ramaders de tot Catalunya i es podrà visitar el campa-
nar del poble. 

• Exhibició de “Manejo Natural del Caballo”  a càrrec de 
Chico i Guillón Ramírez

• Dinar a preu popular per a tothom que ho vulgui.

• Espectacle de “Doma en Llibertat” amb Lluís Pell

• Sopar de gala. 

• Ball de l’Equitrobada amb el Grup NOUT

Diumenge és dia de tornar a casa. Després d’esmorzar 
cada participant començarà el retorn a casa de la 
manera que ho hagi planejat, ja sigui a cavall o amb els 
seus propis mitjans de transport.

Chico i Guillón Ramírez
Chico Ramírez i el seu fill Guillón són els iniciadors del 
“Manejo Natural del Caballo”, tècnica de comunicació 
basada en la etologia i conductisme del cavall.  Es basa 
amb fer que el cavall faci per la seva voluntat, el que 
nosaltres li demanen.

Lluís Pell
El meu sistema de treball es basa en ensenyar el 
cavall a peu a terra, amb la corda, fins arribar a tenir 
un bon control i, sobretot, el màxim de confiança per 
la seva part. Quan veig que el cavall respon perfecta-
ment, prescindeixo de la corda i el començo a entre-
nar en llibertat. Substituir la corda per l'amistat, és un 
test de confiança on pots veure si el cavall t'accepta i 
vol estar amb tu, ja que no hi ha cap lligam físic entre 
els dos.
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Competició d'Orientació de Llarg Recorregut
De manera individual o en grup, es podrà participar a la 
competició d'orientació amb el recorregut que cadascú 
hagi dissenyat per arribar al lloc de la trobada durant els 
dos o més dies d'aproximació. Guanyaran la competició 
els genets que hagin fet la puntuació més elevada segons 
un algoritme que té en compte la distància i la velocitat. 


