
. 7:30 Esmorzar cadascú al seu allotjament i revisió estat del seu cavall

. 9:30  Concurs "Barrel Racing". Es farà una exhibició-concurs per veure la destresa dels cavalls
i genets

. 11:30 Exhibició maneig - agilitat carruatges. Veurem diferents tirs de cavalls enganxats a
carruatges, llimonera, tronc, mitja potència i quartes

. 12:30  Gran Espectacle Eqüestre amb Miron Bococi

. 13:45 Dinar popular obert a tothom. Venda de tiquets a les persones no inscrites fent reserva
prèvia Laia Serra 677 768 725, Preu 18€/pers.

. 16:00 Joves Promeses: Arlet Castells amb 11 anys ens farà una exhibició dels 7 jocs de
Parelli amb la seva euga Sinfonie

. 16:30 Exhibició de doma Índia amb Toni Arnal

. 18:00 Ponència d'Àlex Alom: Travesses de territori a cavall, consideracions a realitzar per a
la seva pràctica. El ponent posarà de relleu els múltiples i variats aspectes que envolten una
travessa a cavall de temps prolongat

. 19:30 Ponència de BRONCO, expedicions a cavall arreu del món. Presentació Gaby Terzieva i
Catalina Camp del seu projecte

. 20:30 Sopar de Germanor obert a tothom, entrega de recordatoris i premis. Venda de tiquets
a les persones no inscrites fent reserva prèvia Laia Serra 677 768 725,  Preu 30€/pers. 

. 22:30 Homenatge a Boi Galtés

. 23:00 Música i ball.

També tindrem:
 - Durant el matí hi hauran uns estands amb material eqüestre i informació de productes
 - A la tarda de 16:00 a 18:00 visita guiada per la Montse Piqué per fer un recorregut

cultural d’àmbit local parlant del noucentisme, modernisme i estiueig a Sant Julià de
Vilatorta. Es requereix fer reserva prèvia amb un mínim de 15 participants.                         
 Laia Serra 677 768 725

Programa d'Activitats
Diumenge 30 d’octubre 
. De 14:00 a 18:00 Arribada participants, control veterinari cavalls, adjudicació de pàdocs i
allotjament persones
. 21:00 Sopar a la Casa de Colònies Sant Julià de Vilatorta
. 22:30 Benvinguda

Dilluns 31 d’octubre 

Dimarts 1 de novembre

. 8:30 Esmorzar cadascú al seu allotjament

. 10:00 Comiat dels participants que marxin a cavall 

. 10:30 Visita guiada a cavall al antic aeròdrom de la Guerra Civil a Sant Julià de Vilatorta.
La Cristina Suñén ens ensenyarà alguns refugis, un antic hangar, un polvorí i altres
vestigis de l'època . Hi ha places limitades. Es requereix fer reserva prèvia amb un mínim
de 15 participants. Laia Serra 677 768 725
. 13:00 Comiat Equitrobada 2022

2022

Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta

Nota: L'Organització es reserva el dret de fer modificacions en el programa per causes majors


