


Benvolguts i benvolgudes,

En nom del poble d’Alpens, des de l'Ajuntament us donem la benvinguda 
al nostre municipi. Estem molt orgullosos de poder acollir la segona edició 
de la trobada eqüestre més gran de Catalunya: l'Equitrobada. Tot un repte 

organitzatiu pel nostre petit municipi que ha treballat colze a colze amb l'Associació de Marxes 
a Cavall de Catalunya i la Federació Catalana d'Hípica per portar a terme aquest esdeveniment.
Esperem que hagueu gaudit dels camins i corriols que us han portat fins a Alpens, terra de 
transhumància per la confluència dels camis ramaders central (camí de marina) i de llevant que 
han deixat petjada en la nostra història. Pels carrers del nucli urbà podreu descobrir la ruta de 
forja al carrer així com també els fets històrics de la IIIa Guerra Carlina on va morir el brigadier 
Cabrinetty.
Us animem a participar activament a tots els actes prevists pel cap de setmana. 
Bona equitrobada a tots!

Montse Barniol Carcasona
Alcaldessa d'Alpens

UNA AVENTURA COMPARTIDA
L’Equitrobada és d’aquestes aventures que tenen tot el sabor dels grans 
esdeveniments.
És la consecució d’un projecte llargament madurat per tots els participants per 

arribar a Alpens, retrobar-se amb molts amics i gaudir d’una gran festa.
És una gran ocasió per a la preservació dels nostre entorn natural, al manteniment dels camins 
i al renaixement dels itineraris a cavall.
Ja som a Alpens i confiem que per allà on hagueu passat us hagin  donat una acollida d’allò més 
calorosa,  igual que la que tindreu aquests dies per part del poble d’Alpens.
Esperem que guardeu records inoblidables d’aquesta experiència i les ganes de tornar a la 
propera Equitrobada.
Tot l’equip, el Comitè d’organització i els voluntaris, desitgem que l’esforç d’organització que 
hem fet durant aquest darrers mesos es vegi recompensat per fer-vos viure uns moments 
privilegiats en un ambient de festa, d’intercanvis i d’alegria.

Joan Martí Pozzi
President de l’AMAC

Dissabte 14
Fàbrica Vella (10.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h)

 Exposició Camins Ramaders. 
 “Un camí per fer valer un patrimoni mil·lenari. El Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al  
 Penedès”
 El Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès és un projecte de desenvolupament local  
 que neix de la inquietud dels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, entre altres  
 organismes i entitats, per preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders  
 a Catalunya, dedicant especial atenció a l’antiga ruta transhumant que ha permès el moviment de  
 ramats entre el Pirineu i el litoral al Penedès i el Garraf com a mínim des de l’edat mitjana.
 
 Exposició d’eines de camp i de transport a càrrec dels Carreters del   
 Lluçanès
 Exposició/presentació d’una ruta eqüestre des de Doñana a la Camargue. 
 La Calèche du Delta
 Estand d’AMAC

Activitats diverses
10.30 a 13h
17 a 19.30 

Passejades amb ponys al carrer Montserrat

17 a 17.30h, 
18.30 i 19h 

Visita guiada al campanar d’Alpens

Tot el dia Recorregut  guiat (planell), per gaudir de la forja pels carrers d’Alpens
Tot el dia Room Scape (prèvia reserva www.calsalau.cat)

Horaris
8.30 a 10h Esmorzar.  Self service
10.15h Curses de bidons al camp de futbol
12.15h Exhibició Guillón Ramírez al camp de futbol
13.30h Dinar obert a tothom a preu popular
16.00h Espectacle eqüestre amb Lluis Pell i els seus cavalls
17.00h  Temps per conèixer Alpens
19.30 Conferència del Martí Sala sobre farratge. Fàbrica SATI
20.15 Conferència La Camargue – Donyana. Fàbrica SATI
21.30 Sopar de gala i lliurament de premis i reconeixements
23.00 a 4h Ball de la Equitrobada  amb el conjunt WISH a la Fàbrica SATI

Diumenge  15
8.30 a 10h Esmorzar. Self service
10h Acomiadament i tornada cap a casa

PROGRAMA

PROGRAMA
Divendres 13 
16.00h Recepció participants davant de la Fàbrica SATI. Allotjaments,  
 cavalls i persones.  Recollida de mapes i tracks
21.30h Sopar de Benvinguda
23.00-2.00h Música per escoltar i ballar amb el grup ELS GATS


