
 EQUITROBADA   2022 
Sant Julià de Vilatorta 

Ruta organitzada d’aproximació  “Sud” 

 

Rbla Guipúscoa 23 -25 4º E  08018 Barcelona        

 

Coordinador de ruta: Ramon Saumell        Tel. 609 729 757  rsaumell@hotmail.es 
 

BREU DESCRIPCIÓ 

 Sortida del Penedès, Centre Eqüestre del Penedès, dimarts 25, direcció nordest, 

fent nits a Olesa de Montserrat, Terrassa, Sentmenat, Sant Quirze Safaja i Hostalets 

de Balenyà fins arribar a Sant Julià de Vilatorta, diumenge 30 d’octubre cap les 15h 

El dissabte 29 es podran incorporar a la ruta la majoria de participants  per emplenar 

les places disponibles, si algú es vol incorporar abans que  consulti al organitzador la 

disponibilitat. 

Per mes informació i reserves, contacteu amb l’organitzador de la ruta. 

PROGRAMA 

Dissabte 29-10-2022.  Sortida  a les 10h  

Lloc de trobada: Sant Quirze Safaja 
Distancia: 28 km 

Dificultat: mitjana-baixa 

Nº deplaces: 25 

Menjars: Dinar pícnic, cadascú el seu.  Sopar a la casa de colònies El Puig , final de 
l´etapa del dia. 

Cost aprox: 75€ 

 

Si algú vol arribar divendres tarda/vespre, la mitja pensió surt a 55 euros. Ens donen 

la possibilitat de demanar pícnic per endur. Al mateix que la resta d´extres a càrrec del 

que ho demani. 

 

Notes:   
• L’organització subministrarà pinso i herba.  

• Els cavalls dormiran en cordades  

• Per passar la nit a la casa de colònies, cadascú ha de portar tot el necessari 

a sobre el cavall. 

• Els remolcs en vindran a recollir dimarts al matí. Si es que no s’han dut a Sant 

Julià el divendres a la tarda 

 

Diumenge 30-10-2022. Sortida a les 9h Casa Colònies El Puig de Hostalets de 

Balenyà 

Les mateixes persones que hem fet nit, continuem ruta al dia següent. 
Distancia: 22 km 

Dificultat: Mitjana 

Menjars: Dinar pícnic ens el donen a la casa de colònies 
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Trobareu més informació de la EQUITROBADA 2022 a   www.equitrobada.cat  


