Cavalls Pintats és una hípica petita, tranquil·la i familiar, situada a Castellví de Rosanes, molt a prop de Martorell i
ben comunicada. Des de fa anys oferim entre setmana activitats per a grups, algunes de les quals estan pensades
per a persones que pateixen diversitat funcional. Entre els diferents recursos de què disposa el centre, a més de
cavalls tranquils i espais adequats, hi ha una rampa d'equinoteràpia i un cavall mecànic, l'Equicizer, que permet
que tothom pugui gaudir de les activitats, fins i tot els dies de pluja. Poden consultar més informació d'aquesta eina
a https://www.facebook.com/groups/EquicizerTherapy/.

Entre les activitats que proposem, adaptades sempre a les necessitats dels usuaris o clients, estan la munta
supervisada i acompanyada, la neteja i preparació del cavall, passejar el cavall del ramal o l'organització de jocs i
recorreguts lúdics per la pista.
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Aquest any hem incorporat, a més del cavall mecànic que porta per nom Marengo, un espai interactiu i vivencial
que també es pot visitar acompanyats per un dels nostres experts.
Aquesta activitat educativa i segura, adreçada a persones de totes les edats, proposa fer una immersió en el món
del cavall. Hem transformat les luxoses quadres de les nostres instal·lacions en uns racons on es pot veure com
viuen els cavalls, què mengen, com s'ha de tenir cura d'ells, quin és l'equipament del genet o amazona, quin és
l'equipament del cavall, quines disciplines eqüestres existeixen o quins oficis estan relacionats amb aquests
magnífics animals. Podran contemplar la nostra col·lecció de selles de muntar i tocar els diferents estris que es fan
servir en aquest apassionant univers com poden ser les brides, embocadures, regnes auxiliars, material de neteja,
protectors o eines per a ferrar. A la taula del veterinari podran "remenar" diferents radiografies i "jugar" amb un
programari 3D que els permetrà explorar els diferents sistemes anatòmics del cavall.
Coneixeran a la Lola, la nostra maniquí, i si disposen de temps, podran veure en cada ambient una audiovisual que
els ensenyarà els diferents procediments relacionats. Aquelles persones que vulguin podran experimentar què se
sent quan es munta a cavall gràcies al nostre simulador d'equitació, mitjançant el qual podran passejar virtualment
per la muntanya o participar en un concurs hípic. Un instructor els ensenyarà com es puja a cavall, com s'agafen les
regnes i quina és la posició i els moviments que s'han de fer al muntar als diferents aires.

Si estan interessats en les nostres activitats o necessiten més informació, poden contactar directament
amb nosaltres a través de la pàgina web (http://www.cavallspintats.com) o trucant al 661 648 525.
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Equip humà de Cavalls Pintats:





Elisenda Sabaté Simón, responsable del centre, Experta Professional en Gestió del Turisme Eqüestre per la
UNED i Directora Esportiva.
Maria Seix, Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramón Llull, Postgrau en Equitació Terapèutica per la
Universitat de Vic, Certificada en Psicoteràpia i Coaching assistit amb cavalls peu a terra per EAGALA,
Professora del Postgrau d'Equitació Terapèutica de la Universitat de Vic i col·laboradora de varis centres
hípics de renom amb llarga experiència professional com a equinoterapeuta.
Josep Closas Compte, Expert Professional en Gestió del Turisme Eqüestre per la UNED, Tècnic Esportiu en les
Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre, Diploma Federatiu d'Actualització de
Tècnics Esportius en matèria de Discapacitat i Director Esportiu, amb experiència de sis anys com a professor
de cicles formatius en hípica.

Alguns dels nostres clients:
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