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Contacte i interactuació entre els cavalls i els nens, símbol de l’apropament del sector al
públic general, Santa Pau (ADRINOC)

El projecte
“Activitats Eqüestres” és un projecte innovador que pretén incentivar,
promoure i difondre les activitats eqüestres en els àmbits esportiu,
social-terapèutic i turístic, per al foment del sector, com una activitat de
diversificació econòmica a les zones rurals.
El projecte vol facilitar i crear desenvolupament rural a través de la promoció
de les activitats eqüestres, dels seus beneficis a nivell social, esportiu i de
valors, i com a una activitat turística totalment sostenible i respectuosa amb
el medi ambient.
Cavalls + Professionals Eqüestres + Accions pilot + Difusió = Nova
Oportunitat pel Desenvolupament Rural a tres nivells: social, esportiu i
turístic (territorial)

a nivell directe i indirecte sempre de manera sostenible ambiental i
socialment. El públic objectiu amb el qual es treballa és ampli:
•

•
•

•

Objectius
L’objectiu estratègic del projecte és identificar, promoure i difondre les
activitats eqüestres en les vessants turística, esportiva i social i terapèutica,
com una activitat que pot suposar una alternativa econòmica real a les
zones rurals, a través de:
1. Cohesionar el sector eqüestre i el seu treball en xarxa.
2. La posada en valor de les activitats eqüestres i dels seus beneficis
(concepte anglosaxó del Green Care).
3. La divulgació de les oportunitats socials, territorials, turístiques
i, per tant, econòmiques, que generen els centres eqüestres i el
món del cavall.
4. El diàleg i la intercooperació entre el sector i l’Administració per
afrontar la seva millora i de retruc, la dels territoris rurals.
5. L’especialització del sector a través de la formació, en l’aposta per
noves activitats i en la creació de productes i serveis vinculats al
territori.
6. El desenvolupament d’accions pilot concretes.

Públic objectiu
El projecte “Activitats Eqüestres” té un caràcter no productiu. Tot i així
s’espera que els resultats obtinguts a través de les accions, ajudaran a
dinamitzar el sector, la seva cohesió i ampliaran l’economia generada

•
•
•

•

L’Administració Pública: per donar suport al sector eqüestre i al
seu món associatiu i contribuir així en la diversificació econòmica
del medi rural, per apostar per la millora social, i per una activitat
sostenible de turisme actiu i de natura.
Els centres eqüestres: per aconseguir la cohesió del sector i el
treball en xarxa, una major especialització i l’oferta de nous serveis
i productes.
Les entitats del territori: per a la dinamització de les associacions
locals i empresarials, donant-se a conèixer al públic general i pel
foment d’un teixit associatiu ric, divers i especialitzat del món
eqüestre.
El sector turístic: dissenyant noves rutes a cavall interpretades de
descoberta del patrimoni, per la creació de nous paquets turístics,
la diversificació del turisme rural, la implicació empresarial de nous
agents i la desestacionalització del turisme.
El món esportiu: per la promoció de les activitats eqüestres per a
totes les edats i els valors associats a la seva pràctica.
El món terapèutic: per a fomentar el seu associacionisme, la posada
en comú amb altres professionals, per a la seva promoció i difusió
entre els col·lectius socials més vulnerables.
El públic general: per gaudir dels amplis beneficis del contacte amb
els cavalls i el seu entorn, per descobrir el territori i seu patrimoni
d’una manera respectuosa, per conèixer les possibilitats que
ofereixen les teràpies assistides amb cavalls a col·lectius vulnerables
de la societat.
Territori: per al manteniment del paisatge agrari i ramader com a
element associat al medi rural de qualitat, i per desenvolupar noves
iniciatives empresarials i turístiques que impliquin tots els agents
del territori.

Accions
El primer any del projecte ha permès conèixer amb detall el sector eqüestre a
l’àmbit rural català i a l’àmbit territorial d’ADRINOC i la seva àrea d’influència,
creant-se:
•
Dues diagnosis: “El sector eqüestre a Catalunya i el seu potencial
de desenvolupament als territoris rurals” i “Potencialitats i
necessitats del sector eqüestre al territori Leader ADRINOC i la

•
•

seva àrea d’influència”.
Un Pla d’acció plurianual.
Un Pla de comunicació i una base de dades de professionals, centres i experts.

A la vegada, també s’han organitzat diverses sessions participatives amb el sector com:
•
2 sessions participatives per identificar potencialitats, debilitats i necessitats del sector.
•
1 jornada tècnica per a l’intercanvi d’experiències amb experts d’altres països i exposició dels
resultats de les diagnosis “Activitats Eqüestres, una alternativa econòmica en zones rurals”.
•
1 jornada tècnica dins del marc PATT “Com elaborar un pla de comunicació per activitats
eqüestres”.
En la segona fase del projecte, les actuacions s’han centrat en accions de tipus transversal i altres de tipus
específic, per a cada un dels àmbits.
Les accions de tipus transversal són:
•
La identificació de documents i fons d’investigació sobre els beneficis de la pràctica eqüestre.
•
Visites de coneixement amb agents externs al sector per mostrar el seu potencial en els àmbits,
esportiu, social-terapèutic i turístic.
•
Intercanvi de coneixements a la Provença (França) a través de la visita a tres centres referents
en cada una de les vessants.
Les accions de tipus específic s’han centrat en la cohesió del sector mitjançant la creació de tres grups
de treball que desenvolupen tres accions pilot:
•
Dia a Cavall, corre a descobrir-lo!: Jornada de portes obertes dels centres eqüestres (Acció pilot
desenvolupada des del Grup de treball de la vessant esportiva).
•
Trobades interdisciplinars en Teràpies Assistides amb Cavalls (TAC): reunions interprofessionals
per la posada en comú de casos, formació i assessorament del sector (Acció pilot desenvolupada
pel Grup de treball de la vessant social).
•
Xarxa de rutes a cavall intercentres: identificació de rutes a cavall entre diferents centres, per
tal crear nous productes turístics atractius per al públic nacional (Acció pilot desenvolupada pel
Grup de treball de la vessant turística).
A la vegada que es preveu la creació noves accions pilot, com:
•
Congrés nacional de centres eqüestres rurals.
•
Estudi de l’impacte econòmic del sector eqüestre a Catalunya.
•
Formació i assessorament especialitzat per a centres eqüestres.
•
Creació i acompanyament d’una comunitat de pràctica de la vessant social (TAC).
•
Disseny i accions territorials per a l’impuls del turisme eqüestre.
•
Viatge d’intercanvi i de coneixement d’altres models i noves opcions pel sector.
•
Workshops entre centres de turisme eqüestre i el sector turístic.
•
Intercanvi d’estudiants i professionals de diferents zones de Catalunya i/o amb França.
•
Difusió dels beneficis de les activitats eqüestres i canvi d’imatge del sector (per tal de deixar
enrere la imatge elitista).

Creació de noves rutes a cavall intercentres, Sant
Miquel de Fluvià (ADRINOC)

Visita d’intercanvi de coneixements que es va fer a la
Provença (França) (ADRINOC)

I en un futur horitzó, es preveu realitzar accions a l’entorn de:
•
L’associacionisme del sector i una major professionalització.
•
Nous productes i serveis vinculats a les activitats eqüestres.
•
Més presència als mitjans.
•
Major coneixement del sector i del seu impacte econòmic real al territori.
•
Apropar les activitats eqüestres al públic general i en el cas de teràpies assistides, a col·lectius
risc d’exclusió, persones amb altres capacitats, entre altres.
•
Promoure la competitivitat del sector donada les bones perspectives de creixement i les
potencialitats observades.

Resultats

Projecte coordinat per:

A nivell de resultats i d’impacte, les accions dirigides al sector eqüestre tant a nivell empresarial com
associatiu, i a agents vinculats a l’administració, han tingut una molt bona resposta.
Així, un total de 225 persones han participat en alguna de les accions del projecte durant el període 20162017:
•
Sessions participatives Activitats Eqüestres al territori ADRINOC: 55 assistents.
•
Jornada tècnica d’intercanvi d’experiències i resultats: 80 assistents.
•
Jornada del PATT “Com elaborar un pla de comunicació per activitats eqüestres”: 18 assistents.
•
Grups de treball: s’han realitzat fins al moment 7 reunions: 72 assistents.
Per altra banda el projecte està tenint molta repercussió entre el propi sector guanyant així nous suports i
col·laboracions: Federació Catalana d’Hípica (FCH), Cowboys de la Selva, Associació de Marxes a Cavall de
Catalunya (AMAC) i Associació de Centres Eqüestres Esportius de Girona (ACEEGI).
I finalment s’espera tenir molta repercussió entre el públic general a través d’accions pilot com:
•
Dia a Cavall, corre a descobrir-lo!: 16 de setembre de 2017. Una vintena de centres eqüestres
obriran les seves portes a les comarques gironines i Osona.
•
Difusió als mitjans i les xarxes dels beneficis de la pràctica d’activitats eqüestres.
•
Creació d’una xarxa de camins a cavall intercentres.

Recursos generats
•
•
•
•
•

2 Memòries del sector eqüestre, una general de Catalunya i l’altra de l’àmbit territorial
d’ADRINOC i àrea d’influència (aquestes memòries són actualment traduïdes al castellà per la
Federació Catalana d’Hípica).
1 Pla d’acció plurianual.
1 Pla de comunicació del sector per al seu canvi d’imatge.
1 Informe sobre els beneficis de la pràctica eqüestre.
Pàgina web
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