Dossier de premsa Dia a Cavall 2017

Dia a Cavall. Corre a descobrir-lo! www.diaacavall.cat

D’on surt la idea?
El Dia a Cavall és una de les accions pioneres del projecte Activitats Eqüestres, una alternativa
econòmica en zones rurals.
Aquest projecte està impulsat i liderat des d’ADRINOC, l’Associació per al Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya, i està subvencionat pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels ajuts per al
desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya LEADER i
cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
El projecte neix el 2016 davant la voluntat de conèixer, impulsar i dinamitzar les activitats eqüestres
al medi rural. Durant l’anualitat 2016 i constatat el desconeixement del sector, es van dur a terme
dues diagnosis:



Diagnosi general de Catalunya. Disponible a http://adrinoc.cat/wpcontent/uploads/2017/04/Diagnosi-general-sector-equestre.pdf
Diagnosi territorial i participativa del territori ADRINOC i la seva àrea d’influència. Disponible a
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/04/Diagnosi-territorial-sector-equestre.pdf

També es va celebrar una Jornada tècnica a Llagostera que va comptar amb gran participació no
només de centres eqüestres si no també de membres de l’administració.
Detectat entre els centres eqüestres una mancança en temes de comunicació i difusió de les seves
activitats es va organitzar una Jornada per treballar-ho sota el nom de “Com elaborar un Pla de
comunicació per Activitats Eqüestres” amb una vintena de participants.
Activitats Eqüestres
Aquest 2017 s’han creat 3 grups de treball formats per clubs, hípiques i professionals del sector, que
promouen diferents accions pilot:




El grup de treball de la Vessant Esportiva desenvolupa i impulsa el Dia a Cavall
El grup de treball de la Vessant Social realitza les trobades interprofessionals per a
Teràpies Assistides amb Cavalls
El grup de treball de la Vessant Turística desenvolupa xarxes de senders a cavall
intercentres

Les accions transversals han estat les següents:


Recull de documents científics que avalin els beneficis de les pràctiques eqüestres



Creació d’una imatge gràfica per al projecte



Organització d’un fam trip a tres dels centres eqüestres representatius de cada una de les
vessants esmentades anterior (a dur a terme el proper 21 de setembre). Es convidarà a assistir
a diferents agents externs al sector però que poden esdevenir estratègics: escoles, Consells
Esportius, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Turisme, Instituts Municipals d’Educació i
Joventut, Diputacions, Patronats de Turisme, Agència Catalana de Turisme, etc



Viatge d’intercanvi a la Provença per conèixer les experiència en territori francès, molt més
avançat en temes eqüestres

Des del projecte es creu fermament que el sector eqüestre té un gran potencial per
desenvolupar l’economia dels petits municipis rurals, donant-los una singularitat a l’oferta
existent i atraient nous públics. Així es preveu que el seu dinamisme pugui afavorir la generació
d’activitat econòmica, constituint-se el sector eqüestre com una alternativa social, ambiental i
econòmica més per als territoris rurals.
Per a conèixer els projecte amb més detall, ho trobeu a: http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectesestrategics/activitats-equestres/

Dia a Cavall. Corre a descobrir-lo
El Dia a Cavall és una jornada lúdico-festiva anual en la que diferents centres eqüestres de les
comarques gironines i d’Osona, obriran les seves portes de manera voluntària i gratuïta, amb
l’objectiu d’apropar i donar a conèixer al públic general el món dels cavalls i els ponis.
El Dia a Cavall es celebrarà el proper dissabte 16 de setembre en horari de 10 a 13h
La jornada festiva té un format únic per a tots els centres però amb petites diferències per a conèixer
la seva riquesa i diversitat.
A les 10:30h, passejades en poni/cavalls gratuïtes: persones i infants provaran un “tastet” del que
significa muntar a cavall. Conèixer cavalls i ponis i experimentar quines sensacions es poden viure al
costat d’aquests impressionats animals.
A les 12:30h els centres faran petites demostracions de com es treballa conjuntament amb els
cavalls i quines “coses” poden arribar a aconseguir cavalls i genets. Cada centre realitza una o
diverses demostracions de les disciplines amb les que treballa, com ara salt d’obstacles, doma
clàssica, doma natural, carrusels, poni games, horseball, etc
En paral·lel els centres també organitzen tallers, xerrades i activitats complementàries perquè tots
els membres de la família pugueu conèixer i gaudir de la jornada.
Divuit centres eqüestres participen al Dia a Cavall:
1.

Club Hípic Equus Empordà, Albons

2.

CE Can Comas, Cassà de la Selva

3.

Centre Eqüestre ABS, Forallac

4.

Overland Peratallada, Forallac

5.

Club Hípic Omega, Fornells de la Selva

6.

Centre d’Equinoteràpia Marginera de la Bosa, La Vall de Bianya

7.

CE La Vall, La Vall d’en Bas

8.

CE Cavall de Mar, Llagostera

9.

CE Alt Empordà, Llampaies

10.

Centre Hípic Garrotxa, Olot

11.

Palamós Horse Can Rigau, Palamós

12.

Poniclub Girona, Sant Gregori

13.

CAVA, Sant Martí Vell

14.

Club Hípic Natura a Cavall, Santa Coloma de Farners

15.

Ponis de la Garrotxa, Santa Pau

16.

Hípica Iriscar, Seva

17.

Equip Vidreres, Vidreres

18.

Hípica Mas Batlló, Vilallonga de Ter

El projecte Dia a Cavall compta amb una imatge gràfica i web pròpia www.diaacavall.cat que explica
el projecte i compta amb les activitats que desenvolupen cada un dels centres participants.
Cada centre participant disposa d’unes xapes identificatives i de cartelleria per ajudar a difondre
l’event. S’han programat també anuncis en premsa i s’està treballant en anuncis en ràdio també.
Hi participa activament Aceegi (l’Associació de Centres Eqüestres Esportius de Girona) i compta
amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Hípica. Equipassio.com i Decathlon s’encarreguen
dels obsequis. Es faran dos tipus de sorteigs:


Sorteigs de material d’equitació: són cortesia de Decathlon Figueres i Equi Passió. Per a
poder participar-hi haureu de visitar qualsevol dels centres participants en el Dia a Cavall i
omplir una de les valoracions que us facilitaran.



Sorteigs d’una classe d’equitació: els centres que formen part de l’entitat Aceegi sortejaran
després de les respectives demostracions, 1 classe d’equitació entre els assistents

