
Programa 
 

“EL SECTOR DEL CAVALL D’OCI A LES ZONES RURALS” 

  

Dilluns 8 d’octubre de 2018 

Lloc: Teatre del centre cultural parroquial  de La Cellera de Ter 

 

 

9:00 a 9:15h Rebuda i acreditacions 

 

9:15 a 9:30h Salutacions institucionals. 

Marc Garcia. Representant d’ADRINOC i alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

David Sarsanedas. Alcalde de La Cellera de Ter. 

9:30 a 10:15h Normativa i regulació dels centres hípics. 

A càrrec de Gumersindo Villa, cap de la Secció d’Ordenació Sectorial Ramadera del 
DARP. 

10:15 a 11:00h Identificació d’èquids. 

A càrrec de Sandra Corbalán i Enric Sarró, tècnics de la Secció d’Ordenació Sectorial 
Ramadera del DARP. 

11:00 a 11:15h Torn obert de preguntes de les ponències realitzades pel 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 

11:15 a 11:25h  Càpsula : ambCAVALLS 

A càrrec de Elaine Fradley, coach i equinoterapeuta i Elena López, infermera 
especialitzada en oncologia i equinoterapeuta. 

 

11:25 a 11:45h Pausa-cafè 

 

11:45 a 12:15h La formació en el sector eqüestre. 

A càrrec de  Fernando Muñoz, president, director tècnic i professor d’equitació 
del CHUP (Centre Hípic Urgell-Pirineus) genet de competició i  veterinari de formació. 

12:15 a 12:25h  Càpsula: Raül Pinteño (doma adaptada) 

A càrrec de Raül Pinteño, propietari del Club Hípic Raul Pinteño, Can Garrofa i tècnic en la 
disciplina de doma adaptada de la Real Federación Española de Hípica i responsable de 
doma adaptada de la FCH. 

12:25 a 13:20h Experiència d’un cas d’èxit. Presentació del projecte de turisme 
eqüestre “Cabacci” a Andalusia. 



A càrrec de Manuel Ruíz, fundador de Cabacci,  vicepresident de l’ Asociación de turismo 
ecuestre en Andalucía, col.laborador del projecte europeu Equitour i projectes 
internacionals de rutes a cavall  a  Guanajuato  (Mèxic). 

 

13:20 a 15:00h Dinar 

 

15:00 a 16:30h Networking i sessió de Treball: futur i tendències del sector del cavall 
d’oci. 

A càrrec d’Erika Zárate de Resilience Earth 

16:30 a 17:00h Context d’estructura associativa del sector equí, l’exemple d’ACEEGI. 

A càrrec de Maya Pou, presidenta d’ACEEGi,  fundadora del CAVA  i  actual vocal de 
doma clàssica de la FCH. 

17:00 a 17:45h TAULA RODONA . El futur del cavall d’oci. Cap on ens dirigim? 

Moderadora de la taula: Anna Sans, directora de  Trek&Ride i professora universitària a 
Ostelea. 

 

17:45h Cloenda de la jornada 

A càrrec de Jordi Terrades,  gerent d’ADRINOC. 

 

  

 

 

 IMPORTANT: 

L’organització farà tot el possible perquè la jornada es desenvolupi segons el programa 
previst. No obstant, es reserva el dret de poder modificar -per forces majors- algun 
possible horari o canvi en el programa. 

 


