
 



 

  III EQUITROBADA 2022 

  Sant Julià de Vilatorta   

DOSSIER D’INSCRIPCIÓ 

 

 

Us presentem el dossier que conté tota la informació necessària per fer la inscripció a la 

Equitrobada 2022, que es farà a la població de Sant Julià de Vilatorta comarca d’Osona, els 

dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre 

En aquest dossier hi trobareu: 

1. Tarifes segons modalitat d’allotjament  

2. Llistat allotjaments de Sant Julià de Vilatorta 

3. Allotjament dels cavalls i material 

4. Llicència federativa 

5. Reglamentació sanitària dels cavalls 

6. Aparcament dels vehicles  

7. Bases optar premi “Ruta de Llarg Recorregut “ 

 

Les inscripcions s’obren 8 de Juliol  i es tancaran el 9 d’octubre 2022. Si fas 

la reserva abans del 11 de setembre  gaudireu de 20€ de descompte. 

 Per tenir feta correctament la reserva s’ha d’omplir el formulari d’inscripció que trobareu a 

la web www.equitrobada.cat.  Al cap de 3 dies, com a màxim, rebràs l’import i la confirmació 

de la reserva.  La reserva serà vàlida durant 5 dies laborables per tal de fer el pagament i 

enviar el resguard de l’ingrés bancari, a la següent adreça electrònica: 

equitrobada@gmail.com 

També podeu trucar per telèfon per verificar la disponibilitat d’allotjament.  

Les reserves es faran seguint un rigorós ordre d’inscripció. Un cop rebuda se us enviarà, per 

correu electrònic, tota la documentació de la vostra inscripció, lloc d’allotjament, número de 

pàdoc, plànol de situació, carnet de ruta, tiquets pels menjars, etc.  

Tota la informació de l’Equitrobada la podeu consultar a: 

✔ La web www.equitrobada.cat  

✔ Per correu electrònic a equitrobada@gmail.com 

✔ Al telèfon mòbil 677 768 725 - Laia Serra 

http://www.equitrobada.cat/
mailto:equitrobada@gmail.com
http://www.equitrobada.cat/
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1 Tarifes segons modalitat d’allotjament 

Hi ha tres modalitats d’allotjament: 

1. Casa Colònies . Situada dins el poble de St Julià de Vilatorta, capacitat 130 

persones 

2. Acampada. Hi haurà una zona destinada a l’acampada amb tenda.  Cada persona 

ha de portar el seu material i fer el muntatge 

3. Sense Allotjament. En aquest cas, la inscripció sòls contempla el sopar de 

diumenge, dinar i sopar de dilluns, i  allotjament del cavall. En l’apartat 2 podeu trobar una 

relació d’allotjaments per poder fer la reserva vosaltres mateixos.  

TARIFES: 

 

El preu inclou: 

✓ Allotjament les nits del diumenge i dilluns segons modalitat escollida.   

✓ Tots els àpats des de  sopar del diumenge a l’esmorzar del dimarts inclòs, excepte la 

modalitat “Sense Allotjament” que no contempla els esmorzars. 

✓ Participació a totes les activitats de la Equitrobada: espectacles eqüestres, concursos, 

exposicions, ball, etc... 

✓ Record de La Equitrobada. 

✓ Allotjament en pàdoc i menjar del cavall, de la nit de diumenge a dimarts matí.  

✓ Optar al premi de “Ruta de Llarg Recorregut”. 

Nota:   

✓ La tarifa acompanyant no inclou tot el referent a l’allotjament del cavall. 
✓ Les rutes d’aproximació organitzades tenen un cost a part que ho gestiona 

l’organitzador. 
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1.1 Formulari d’inscripció  

 

El link del formulari on podeu fer la inscripció:    www.equitrobada.cat 

Per consultes o mes informació podeu trucar Laia 677 768 725  o enviar un e-mail a: 

equitrobada@gmail.com 

Assumpte: Inscripció Equitrobada 2022 

 

Un cop emplenat el formulari, al cap de 3 dies com a màxim, rebràs l’import i la 

confirmació de la reserva i el número de compte per fer el pagament. 

 La reserva serà vàlida durant 5 dies laborables per tal de fer el pagament i enviar el 

resguard de l’ingrés bancari, a la següent adreça electrònica:        equitrobada@gmail.com 

El pagament es pot fer individualment o per col·lectiu familiar. 

NOTES: 

✔ En cas d’anul·lació de la inscripció.  Si es sol·licita abans del 11 de setembre ,  es 

retornaran tots els diners. Fora d’aquet període s’estudiarà cada cas i es retornarà la part no 

compromesa.  

✔ Els participants que hagin formalitzat la inscripció accepten, mitjançant aquesta, totes 

les condicions indicades al "Dossier d'inscripció". 

✔ Els participants menors de 18 anys. La mare, pare o tutor ha  d’emplenar la secció 

especifica del formulari de menor de 18 anys. 

✔ Les persones inscrites, en concepte tant de participant amb cavall com 

d'acompanyant, ho fan sota la seva responsabilitat personal i, per tant, exoneren 

l'organització de qualsevol responsabilitat pels danys personals i/o materials que puguin patir 

ells o terceres persones amb motiu de la seva participació a l’Equitrobada 2022 de Sant Julià 

de Vilatorta  

✔ Les persones inscrites tindran el dret de cancel·lar, modificar, etc. les seves dades 

personals, d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades. 

✔ Els participants a la Equitrobada cedeixen el dret d’imatge per poder publicar fotos o 

filmacions, individuals o de grup,  d’aquesta activitat en pagines web, xarxes socials, revistes 

sector hípic i vídeos de promoció Equitrobada. 

 

  

http://www.equitrobada.cat/
mailto:equitrobada@gmail.com
mailto:equitrobada@gmail.com
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2 Llistat allotjaments Sant Julià Vilatorta 

 

Hostal Restaurant Ca la Manyana 

Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 38 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 812 24 94 

Correu electrònic: info@calamanyana.com 

Lloc web: www.calamanyana.com 

 

Hotel Mas Albereda 

Avinguda de Sant Llorenç, 68 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 812 28 52 

Correu electrònic: info@masalbereda.com 

Lloc web: www.masalbereda.com 

 

Hotel Torre Martí 

Carrer de Ramon Llull, 11 – 08504 Sant Julià de Vilatorta 

Telèfon: 93 888 83 72 

Correu electrònic: cor@hoteltorremarti.com 

Lloc web: www.hoteltorremarti.com 

 

 

 

Podeu trobar mes informació a la web 

 http://turismesantjulia.com/coneix-els-nostres-allotjaments/ 

 

mailto:info@calamanyana.com
http://www.calamanyana.com/
mailto:info@masalbereda.com
http://www.masalbereda.com/
mailto:cor@hoteltorremarti.com
http://www.hoteltorremarti.com/
http://turismesantjulia.com/coneix-els-nostres-allotjaments/
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3 Allotjament del cavall i material 

La zona de  pàdocs està situada al costat del poliesportiu, s’hi pot anar caminant. Els  pàdocs 

estan fets amb fil i pastor elèctric de 5 x 5 metres.  Els cavalls i les instal·lacions estaran 

vigilades les 24h mentre duri la Equitrobada. 

➢ Hi ha espai per 120 cavalls en pàdocs individuals. 
➢ Si hi ha algun cavall enter o problemàtic, s’ha d’avisar per reservar un espai especial. 

Places limitades. 
➢ L’organització s’encarregarà de donar el pinso i l’herba als cavalls. 1,5 kg de pinso 

natural triturat i 5 kg d’herba per àpat. 
➢ Els àpats dels cavalls seran a les 7h del matí i a les 19:00h de la tarda. 
➢ Hi hauran punts d’aigua. Cadascú ha de donar aigua al seu cavall. 
➢ Degut a la gran quantitat de cavalls, NO hi haurà dutxes per a cavalls.  

➢ Hi ha veterinari i ferrador de guàrdia 

o Veterinària: Neus Rius Montanyà    

o Ferrador:  Gerard Pujols 

 

Per guardar les selles i altres estris particulars: 

1. L’organització té disponible un local per guardar el material. Estarà tancat amb clau 

durant la nit. 

2. Qui tingui el remolc a Sant Julià podrà utilitzar-lo per guardar les seves coses. 

 

4 Llicència federativa i assegurances 

Per participar en aquesta activitat s’ha de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

En cas contrari, el participant haurà de demanar l’assegurança diària que es tramitarà per 

aquest esdeveniment. El cost d’aquesta és de 4,5€ al dia i s’ha de tenir per tots el dies que 

es fan ruta.  En aquest cas, cal indicar al formulari d’inscripció quants dies d’assegurança es 

necessitaran. 

 

Serveix qualsevol tipus de Llicència de la Federació Catalana d’Hípica o de la Real Federación 

Española de Hípica.  

 

Per la correcta cobertura de les assegurances es obligatori l’ús del casc. 

 

El cavalls hauran de tenir la seva assegurança de Responsabilitat Civil per estar coberts 

durant el camí d’aproximació. 
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5 Reglamentació sanitària del cavall 

Pel que fa als animals, hauran de: 

✔ Portar el passaport o document sanitari equivalent. 

✔ Estar degudament vacunats i fer més de 10 dies i menys d’1 any de la seva darrera 

vacunació. 

✔ Venir d’una explotació sense cap epidèmia o malaltia declarada. 

✔ Tenir la targeta de mobilitat equina (TME) o fer Documentació Sanitària de Trasllat.   

 

A l’arribada a la Equitrobada hi haurà un control veterinari que vigilarà l’estat del cavall, es 

farà lectura del Xip i es comprovarà la documentació. 

Els animals dels propietaris que no presentin la documentació esmentada al 

moment de fer la recepció, no podran accedir al recinte ni participar en les activitats 

a cavall.  

 

6 Aparcament dels vehicles  

Hi haurà un aparcament reservat per als remolcs i camions de transport de cavalls.  Qui ho 

desitgi podrà portar el seu remolc o transport els dies abans de la trobada per poder-lo tenir 

a disposició per marxar el dimarts 1 de novembre.    

 

7 Bases de “Ruta de Llarg Recorregut” 

Qui vulgui optar al premi ha de complir les següents bases:  

 Es podrà participar de manera individual o en grup  

 Acreditar el recorregut realitzat amb un track gravat en GPS.  

 O bé, acreditar el recorregut realitzat amb un planell topogràfic escala 1:25.000 

amb el recorregut dibuixat i presentar 2 justificants de pas per cada dia (segell 

d’alguns establiments de la població amb data i hora). 

 Aquests documents s’entregaran a la arribada de la Equitrobada. 

 Al guanyador/guanyadors se’ls obsequiarà amb: 

          “Un pernil ibèric” 

Guanyarà la competició els genets que acreditin el major número de quilometres en ruta. 
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Inscriu-te,  

no et quedis sense lloc a la 

3ª EQUITROBADA  

 

29-30-31 octubre i 1 de novembre 

Sant Julià de Vilatorta  

 

 

 

volem que vingueu, el teu cavall i tu!  
 

 


