
 

 

 

 

 

PROGRAMA FIRA DE MOSTRES 2017, DEL 6 AL 10 DE DESEMBRE 

 

Activitats a la Pista Eqüestre Jose Manuel Lletí Torta 

 

 

DIMECRES, 6 DE DESEMBRE 

 

12:00h A càrrec de les jovenetes promeses d’Hípica Roselló d’Amposta, gran 

exhibició en la modalitat de Pas a 3. 

17:30h Desde el Centre Hípic Carlos Cid, el seu director i genet en actiu, al 

Campionat d'Espanya i Catalunya en Doma Clàssica i Alta Escola ens 

realitzarà una exhibició d’aquestes disciplines, de les que ha estat campió 

de Catalunya en diverses ocasions. 

18:00h Demostració en diverses disciplines de doma a la Vaquera (Tàndem, Doma, 

Garrotxa) a càrrec de la jove promesa Ampostina, Iván Asensio. (RANCHO 

J.A.) 

18:45h Exhibició hípica en les modalitats de Doma Clàssica i Alta Escola a càrrec 

de Dana Martí, jove amazona d’Amposta. 

 

 

DIJOUS, 7 DE DESEMBRE. DIA DEL NEN. 

 

12:00h Presentació del nou Servei Caní de la Policia Local d’Amposta, amb 

l’incorporació d’un gos especialitzat en la detecció de drogues. 

 Exhibició per part de l’empresa Apak-9, col·laboradora de la Policia Local, 

en disciplines de contenció de mases i altres. Apak-9 es una empresa 

destinada a la formació continuada de gossos i guies especialitzats en 

l’àmbit de les unitats canines policials. 

17:30h Exhibició en les disciplines d’Obediència i Protecció Deportiva Canina a 

càrrec de l’ensinistrador local Manel Balagué, i Janin Quesada del centre 

caní de la nostra ciutat De Vanbada kn’s; format a la Real Societat Canina 

de Catalunya i el Real CEPPA. Col·laboren el “Bosc” i la “Cala”, 2 magnífics 

exemplars de Pasto Alemany de pura raça reconeguda. 

18:20h Demostració hípica de doma a la vaquera en la modalitat de treballs amb 

“Garrotxa” a càrrec del reconegut genet resident a l’Aldea, Rafael Garrido. 

 

 

 

DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE. DIA DE L'HOMENATGE AL COMERÇ.  

 



 

 

 

 

11:30h Pere Clotet, Llicenciat en Psicologia, i expert amb teràpia emocional i 

teràpia assistida amb animals, realitzarà una demostració practica 

d’Activitat grupal amb Cavalls, que ens permetrà gaudir d’una nova forma 

de relacionar-nos, viure i sentir a aquestos preuats animals.  

12:30h l’Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre, Organitza la Desfilada de 

Canins Adoptables 

17:30h Presentació dels nous espectacles eqüestres de la prestigiosa Hípica 

Roselló d’Amposta, un gran carrusel hípic dirigit per Jordi Roselló, on ell i 

tots els seus alumnes ens faran gaudir amb exercicis de Doma Clàssica, 

Doma Alta Escola, en acabar, es podrà gaudir d’una bonica estona de 

doma natural a càrrec del Sr. Cinto Roselló, gran aficionat al mon del 

cavall, sobradament reconegut arreu de les nostres terres. 

18:45h Demostració en diverses disciplines de doma a la Vaquera (Tàndem, Doma, 

Garrotxa) a càrrec de la jove promesa Ampostina, Iván Asensio. (RANCHO 

J.A.) 

 

DISSABTE, 9 DE DESEMBRE. DIA DE LA COMARCA. 

 

11:45h Demostració en diverses disciplines de doma a la Vaquera (Tàndem, Doma, 

Garrotxa) a càrrec de la jove promesa Ampostina, Iván Asensio. (RANCHO 

J.A.) 

12:30h Carrusel hípic a càrrec dels alumnes d’Hípica Roselló d’Amposta, i 

exhibició de l’espectacle protagonitzat per el poni “Picatxu”. 

17:15h Carrusel eqüestre de la prestigiosa HÍPICA ROSSELLÓ de la nostra ciutat, 

una exhibició dirigida per Jordi Roselló, on ell, i els seus alumnes, ens 

faran gaudir amb exercicis de Doma Clàssica, Doma Alta Escola. 

17:45h Jordi Roselló, Director Tècnic d’Hípica Roselló, realitzarà una exhibició en 

la modalitat de “regnes llargues”, d’un dels sementals reproductors de 

P.R.E. disponibles a la seva hípica. 

18:00h Exhibició d’ensinistrament i demostració de treball amb gossos pastors, a 

càrrec del reconegut pastor i monitor d’ensinistrament de gossos pastors, 

Armand Flaujat i Viayna. 

 Armand es un expert Pastor, que ha conduit ramats de mes de 1500 

ovelles per la Vall de Montgarri, a mes de ser un reconegut professor 

d’ensinistrament de gossos pastors, principalment de raça, Border Collie, i 

del reconegut gos de protecció de ramats de la raça Muntanya dels 

Pirineus. Ell es també membre de la Junta Directiva i Tècnic del Servei de 

Protecció de Ramats de l’Institut Pirenaic; i professor de l’Escola de Pastors 

de Catalunya.  

 

 

Diumenge 10 



 

 

 

 

 

11:20h Gran matinal eqüestre a càrrec de l’escola d’equitació HÍPICA EQUITOR 

(Jesus-Tortosa) que ens presentaran el seu renovat espectacle “L’ESSÈNCIA 

D’UN RIU III”, amb el Sr. Josep Bonfill propietari de la hípica, i amb Gumer 

Gabaldon expert i reconegut genet i millor mestre format amb doma 

Vaquera, doma Clàssica, Alta Escola, i enganxes. Ells i els seus alumnes ens 

faran gaudir amb exercicis de: Doma d’alta Escola, exhibició de Garrotxa, 

Pas a tres, Pas a dos amb amazones a la gropa, demostració de tàndem, 

exhibició del poni-club Natura; i un gran Carrusel final. 

17:30h Espectacle Final Fira Amposta 2017: Exhibició de cloenda on faran una 

demostració de les seves habilitats, en figures i traçades els professors de 

l’Hípica Roselló, Centre Hípic Carlos Cid, Hípica Equitor, així com els 

diferents genets participants de l’Associació Cultural Eqüestre d’Amposta.  

19:30h Lliurament de Diplomes a la secció ramadera per part de les autoritats. 

19:40h Lliurament de Trofeus a Hípiques i a participants en la secció Eqüestre Fira 

Amposta 2016, per part de les autoritats. 

 

Nota: 

 L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en 

part, algun dels actes per inclemències meteorològiques, o altres causes 

majors alienes a l’organització.  

 

Amb la col·laboració de:   Associació Cultural Eqüestre d’Amposta. 

 


