Formació
Escoles Agràries

Rutes eqüestres
Bellestar, del 10 al 12 d’abril de 2019

Presentació i objectius
El turisme eqüestre ens permet conèixer el nostre territori, que és un país privilegiat per a aquesta
activitat. És una activitat ideal per fer en grup, ja sigui amb familiars o amics, pel gran vincle que es
genera amb el cavall i per la descoberta de l’entorn.
Existeixen diferents tipus de ruta segons les habilitats dels clients i, en aquest curs, aprofundirem en les
que duren des d’una hora fins a varis dies.
Aquesta formació està destinat a persones que organitzen i/o realitzen rutes i volen incrementar els
seus coneixements, respectant el cavall i la naturalesa, tot seguint uns protocols de seguretat.

Requisits de matriculació
•
•
•
•
•

Certificat d’estudis secundaris.
Tenir l’edat laboral.
Es valorarà la vinculació al món rural, com ara el municipi i la comarca de residència, projectes
d’incorporació al món agrari, etc.
Nivell d’equitació mínim: realitzar trot i galop amb fluïdesa i seguretat.
Material obligatori: casc, guants, pantalons de muntar, polaines, botí i/o bota.

Professorat
Francesc Rabat, David Ibars, Carles Boldú i Mireia Fabra.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària del Pirineu
Calendari:
10,11 i 12 d’abril
Horari:
De 9:00 a 18:00h
Durada del curs:
24 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pirineu, fins al 4
d’abril de 2019.
Contacte:
Marta Belemonte, telèfon 973 352 358
a/e: marta.belmontec@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 53,50 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dc. 10 d’abril
09:00 - 13:30 h El material de turisme eqüestre i la seva adaptació al cavall
• Generalitats sobre turisme eqüestre.
• La muntura de rutes, història disseny i funcionalitat.
• El dessuador, les seves funcions i el seu disseny.
• La brida i els models d’embocadures.
• Les alforges, disseny i funcionalitat.
• Les groperes.
• Les cabeçades de quadra.
• Els ramals.
• Els estreps.
13:15 – 14:15 h Dinar.
14:15 -18:00 h Reparacions d’emergència
• Els kits d’emergència.
• Pràctiques de reparació de material en ruta.

SESSIÓ 2, dj. 11 d’abril
09:00 - 13:30 h Equitació d’exterior
• Protocol durant la ruta, cura del cavall i prevenció d’accidents.
• Anàlisi de diferents dificultats naturals i la seva correcta execució:
 Plans ascendents
 Plans descendents
 Branques baixes
 Guals
 Bancals
 Portes
 Passatges estrets
 Ponts
 Troncs
13:15 – 14:15 h Dinar.
14:15 -18:00 h Pràctica d’equitació d’exterior.

SESSIÓ 3, dv. 12 d’abril
09:00 - 13:30 h Nusos i instal·lacions per pernoctar i parada curta.
Pràctica de realitzar instal·lacions.
13:15 – 14:15 h Dinar.

14:15 -18:00 h Ferrament d’emergència.
Pràctiques de clavat i reblat d’emergència. Aplanat de ferradura.
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