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1.DIARI DE SESSIONS
SESSIÓ → 1

DIA: 22-12-2012

OBJECTIUS: 

Adaptar-lo a la pressió sobre la seva esquena i també que s'acostumi que el toquin de tot

arreu.

DESENVOLUPAMENT

Des de terra m'he recolzat amb el braç i  una mica amb el cos  sobre la seva esquena.  Al

principi es movia una mica, també s'ha espantat quan l'he tocat amb la mà a l'altre costat del

cos perquè no s'ho esperava.

He estat una estona tocant-lo per tot arreu perquè vagi acostumant-se i quan passava per

sota la panxa a prop de les cames de darrere les movia com si volgués tirar-me una coça.

CONCLUSIÓ

He assolit els meus objectius pel que fa referència a la pressió sobre la seva esquena, però

hauré d'estar més temps dessensibilitzant-lo

SESSIÓ  → 2

DIA:24-12-2012

OJECTIUS

Començar a  acostumar el cavall a anar sol sense la companyia de l'altre cavall.

Acostumar al cavall a estar lligat.

Acostumar-lo a que es deixi raspallar.

DESENVOLUPAMENT

Anar  sense  l'altre  cavall  no  ha  sigut  un  obstacle  com  m'havia  pensat  al  principi.  Al

començament he pensat que el cavall no voldria caminar i que em costaria molt aconseguir-

ho. Però quan he anat a buscar-lo no ha fet cas de l'altre cavall i m'ha  seguit correctament.

El  problema ha arribat  quan l'he  lligat,  com que era la  primera vegada que el  lligava al
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principi tibava i donava puntades amb la cama de davant a l'arbre.

A l'hora de raspallar-lo no ha fet cap moviment rar, s'ha deixat netejar de tot arreu però els

cascs no els hi he tocat.

CONCLUSIÓ

El cavall quan estava lligat a l'arbre s'ha posat molt nerviós perquè sentia l'altra cavall que el

cridava, per tant el pròxim dia hauré d'intentar que no el senti .

Que anés sol sense l'altre cavall i que es deixés raspallar ha anat molt bé.

SESSIÓ  → 3

DIA: 5-01-2013

OBJECTIUS

Continuar adaptant-lo a estar sol sense l'altra cavall i també a estar lligat.

Observar el seu comportament quan anem d'excursió.

Veure el seu comportament quan per primera vegada se li posa una manta d'hivern, una

sella de talla 16,5, junior i com reacciona davant de l'aigua.

Iniciar-lo al salt.

DESENVOLUPAMENT

Perquè continuï adaptant-se a estar sol, he agafat el cavall i me l'he endut, l'he tornat a lligar

i aquesta vegada sí que s'ha portat bé, només dues o tres vegades ha tirat una puntada a

l'arbre amb la cama de davant, però no ha tibat i tampoc ha fet cap moviment rar, encara

que cridava perquè se sentia sol.

L'he raspallat tot sencer, el cos, la cua, la crina i durant una estona l'he tocat  per la part

posterior del cos i també per sota la panxa perquè segueixi acostumant-s'hi, aquesta vegada

no ha aixecat cap cop la cama, ja s'està acostumant.

Una vegada ben net per observar la seva reacció li he posat la manta d'hivern. La manta no

és de la seva tall, per tant que li va gran. Quan li he posat no ha fet cap moviment rar però

quan l'he deslligat i hem començat a caminar, caminava amb les orelles planes com si em

volgués dir que allò no li agradava i tampoc entenia què era el que portava sobre el seu cos.
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Perquè comenci a saber què és l'aigua amb la cabeçada de quadra al coll i amb una esponja

molla l'hi he netejat tota la cara i també una mica el cos. En un primer moment m'ha fet por

perquè he pensat que es mouria i començaria a tibar marxa enrere i s'acabaria fent mal.

Al principi quan he començat a netejar-li la cara l'ha mogut un xic, que és la reacció que fan

la majoria de cavalls. Després de netejar-li la cara tornar-li a posar la cabeçada no ha estat

difícil,  se  l'ha  deixat  posar  bé  sense  cap  problema.  M'ha  sorprès  perquè  en  un  primer

moment havia pensat que o se'm deixaria i hi passaria molta estona intentant posar-li.

Un cop posada la cabeçada he agafat la sella petita, perquè no té ni els ossos ni els músculs

suficientment forts com per aguantar el pes d'una sella normal, li he col·locat al seu llom i tot

seguit hem començat a caminar, s'ha portat molt bé.

Avui per primera vegada ha saltat, primer he posat una fusta al terra i l'hem passat al pas i

també  trotant,  quan  ja  passava  bé  la  barra  sense  tombar-la  i  tampoc  s'hi  parava,  he

augmentat la seva altura uns 10 cm, i hem repetit el mateix procediment.  Per acabar de

saltar, la barra l'he augmentat 20 cm més, és a dir que estava a 30 cm del terra, només les

hem passat al trot  i aquesta vegada les  l'ha tombat.

Després  de  saltar  hem  anat  d'excursió  tots  dos sols,  un  recorregut  de  trenta  minuts

aproximadament.

Durant tot el camí s'ha portat molt bé menys de tornada cap a casa que anava un xic més

ràpid i a més  també cridava, això és perquè entenia que tornàvem a casa, per tant podia

estar amb l'altre cavall. Aquesta reacció és molt normal, la majoria dels cavall  reaccionen

d'aquesta manera quan saben que tornen a casa.

CONCLUSIÓ

Els objectius que tenia pensats per aquesta sessió els ha complert tots correctament, ha anat

treballant al seu ritme, però no hi ha hagut cap moment en que no hagem pogut fer cap

exercici, menys quan saltava els 30 cm que no ha sortit com esperava.
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SESSIÓ  → 4

DIA: 16-02-2013

OBJECTIUS

Acostumar-lo a que li agafin les cames per poder netejar-li els cascos.

DESENVOLUPAMENT

Avui ha sigut una sessió curta.  El que he fet ha  estat agafar-li una cama i aguantar-li tres

segons i  així  successivament,  però només amb les dues cames de davant.  Al  principi  de

seguida volia deixar la cama a terra però mica en mica ha deixat de fer-ho.

CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius però necessita més sessions dedicades a les mans i els peus.

SESSIÓ  → 5

DIA: 3-03-2013

OBJECTIUS

Deixar-lo sense cabeçada i després posar-li.

DESENVOLUPAMENT

He tancat el cavall en un estable més o menys gran per tenir la seguretat de poder-lo agafar,

quan he entrat per posar-li la cabeçada de quadra no ha oposat cap resistència.

Després de fer-ho a la quadra l'he deixat sortir perquè pogués córrer per fora, li he tret la

cabeçada.

A la tarda quan hi he tornat per posar-li s'ha deixat agafar sense cap problema i la cabeçada

també se l'ha deixat posar.

CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius sense cap dificultat. M'ha sorprès molt perquè no m'esperava que es

deixés posar la cabeçada tan fàcilment. 
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SESSIÓ  → 6

DIA 16-03-2013

OBJECTIUS

Donar corda a l'Ircan.

DESENVOLUPAMENT

Avui al principi l'he lligat i  l'he raspallat, m'ha costat perquè estava nerviós i no parava de

moure's d'un costat a un altre.

Després  de  raspallar-lo  he  intentat  de  donar-li  corda,  consisteix  en  què el  cavall  està

subjectat amb una corda llarga per la cabeçada de quadra, o bé una de cabeçada especial per

donar corda o bé la brida.  La persona que li  esta donant corda amb una fusta llarga ha

d'aconseguir que el cavall vagi endavant  formant un cercle al seu voltant. La persona que li

estigui  donant  corda  sempre  ha  de  formar  una  línia  recta  amb  l'ombro  del  cavall.  Les

primeres vegades va bé fer-ho en un picador  ja  que permet que el  cavall  no se't  pugui

escapar perquè té uns límits. 

El que he fet  ha estat subjectar-lo amb una corda llarga i  amb una fusta que li toques la

gropa intentar que anés al pas formant un cercle però en comptes d'anar endavant anava

endarrere,  sovint  m'obstaculitzava  el  pas  per  posar-me  a  l'interior  del  cercle  segon  la

direcció.

A més  l'Ircan ha estat molt nerviós i avui tenia moltes ganes de córrer.

CONCLUSIÓ

L'objectiu no ha estat assolit. Es necessitarà més pràctica i el més segur és buscar un mètode

diferent i que resulti més eficaç.
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SESSIÓ → 7

DIA 20-04-2013

OBJECTIUS

Ensenyar a l'Ircan a respectar la distància establerta quan va al nostre costat agafat amb la

corda.

Començar a ensenyar-li el remolc.

DESENVOLUPAMENT

Primer per començar he establert una distància no molt llarga i cada vegada que s'acostava a

mi li feia un moviment perquè anés a la seva posició, això ho he repetit dues o tres vegades

caminant algun cop més ràpid que altres. 

Si l'Ircan estava concentrat, quan jo em parava ell també es parava. Algun cop no ha sortit del

tot bé perquè ho feia en un lloc on hi havia herba i pels cavalls és més interessant l'herba que

la persona i això el feia despistar.

Per acabar l'he portat fins on tinc el remolc. Primer he deixat que l'Ircan l'ensumi de tot arreu

i que per ell sol comenci a inspeccionar què és. Després he obert la porta de davant, porta

petita que hi ha perquè les persones entrin i surtin del remolc sense la necessitat d'obrir la

porta de darrere que és per la que entren els cavalls.  M'he assentat al remolc i he agafat una

mica de gra i l'he posat sobre el terra del remolc, l'Ircan s'ha acostat i ha menjat el gra que hi

havia, això ho he repetit unes quantes vegades perquè d'aquesta manera sàpiga que en el

remolc hi ha menjar.

CONCLUSIÓ

En aquesta sessió ha assolit tots els objectius correctament, menys el de la parada que no

estava del tot atent a causa dels estímuls externs que hi havia.

7



Ivette Argerich   i   Ollé                                                                                                                            Jo enfront  de mi mateix  

SESSIÓ → 8

DIA 21-04-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan s'ho passi bé i que per a ell sigui un joc la doma.

Que conegui un terra diferent al que ell està acostumat a xafar.

Que s'acostumi a la pressió sobre la seva esquena.

DESENVOLUPAMENT

Perquè la doma per a ell sigui interessant el primer que he fet ha sigut agafar les alforges que

tenien una mica de pes, les hi he deixat ensumar perquè sabés què és i després les hi he

posat a l'esquena i hem anat a caminar una mica. El fet de posar-li les alforges és una manera

d'acostumar-lo o bé de dir-li que allà on avui tenia les alforges en un futur quan sigui més

gran hi haurà una sella. Al principi caminava una mica ràpid amb una cara de por perquè no

sabia molt bé perquè notava pressió però al cap d'una estona ja estava tranquil. Com que ho

ha fet molt bé li he donat un grapat de gra.

Després he agafat un tros bastant llarg de plàstic que  és un aïllant per a les taulades i he

deixat que l'Ircan descobrís què era allò. Primer ho ha ensumat i després amb la pota l'ha

començat a tocar,  ja que no era el  terra el  qual  ell  està acostumat xafar.  L'objectiu amb

aquest tros de plàstic ha estat que conegués aquest tipus de terra perquè en un futur el tacte

d'aquest tros de plàstic pot ser el terra del remolc. Com que ho ha fet bé li he donat un

grapat de gra.

CONCLUSIÓ

En aquesta sessió ha assolit correctament els objectius i a més crec que s'ho ha passat bé

aprenent i jo també perquè a la vegada també hem jugat ja que acabats aquests exercicis em

mossegava els cordons de les sabates i m'aixecava la cama. 
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SESSSIÓ →9

DIA 26-05-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan sàpiga què és l'aigua i també que faci el primer pas en pujar al remolc.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot l'he raspallat ben net per tot arreu.  Tot seguit  he obert l'aigua, però no com si

el volgués dutxar sinó que el raig d'aigua apuntava cap a la direcció on ell mirava. Ell ha bufat

una mica  amb el  nas, s'ha acostat cap al  xurro i  s'ha posat a veure aigua de la  mànega.

Després li he mullat les cames però no li ha agradat gaire i s'ha apartat. Com que ha tingut

aquesta reacció he tornat a començar des del principi una altra vegada, ha fet la mateixa

reacció però no tant exagerada.

Després ens hem posat a caminar i cada vegada que em trobava un arbre parava i ell també

ho feia, això ho hem repetit unes quantes vegades.

Una vegada acabat això he obert el remolc i en el moment en què ell ha posat una mà a

sobre li he donat un grapat de civada per dir-li que això estava molt bé i  no hi he tornat més,

ja que per a ell aquesta sessió ha suposat un gran esforç.

CONCLUSIÓ

Ha assolit correctament tots els objectius.
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SESSIÓ →   10  

DIA 14-06-2013

OBJECTIUS

Acostumar a l'Ircan a l'aigua i també fer-li fer un pas més per pujar al remolc.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot amb la  mànega l'he engegat una mica i l'Ircan al principi s'ha espantat, però

després ha començat a ensumar-la i s'ha posa a veure aigua de la mànega com si fos un

biberó. Després de fer això jo he agafat i l'he mullat una mica de les potes de davant però

s'espantava, quan s'espantava jo parava i tornava a començar. Quan li he mullat les potes de

davant i no ha fet res durant una estona l'he premiat amb la veu.

Amb el remolc el que he fet ha estat molt semblant al que vaig fer a la sessió anterior, la

diferència és que aquesta  vegada tenia un sac de pinso al remolc.

Primer l'Ircan ha posat les dues potes de davant, en el moment que ha vist que hi havia pinso

ja ha posat les quatre potes sobre la rampa i s'ha posat a menjar. 

Això està molt bé perquè va aprenent que quan puja al remolc s'hi troba menjar i això a la

llarga farà que li agradi viatjar amb remolc. 

Al cap d'una estona de menjar l'he tret del remolc.  Per sortir del remolc es fa sempre tirant

cap a endarrere sense donar-li la volta.

CONCLUSIÓ

L'Ircan ha assolit  correctament els objectius d'aquesta sessió sense entrebancs.
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SESSIÓ → 1  1  

DIA 21-6-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan pugi més amunt al remolc, és a dir que no es quedi solament a la rampa sinó que

pugi sobre la plataforma del remolc.

DESENVOLUPAMENT

El que he fet ha estat agafar el sac de pinso que hi ha al remolc i introduir-lo més cap a dins.

L'Ircan al principi anava a buscar el sac de pinso al mateix lloc de l'altre dia però després

quan li he ensenyat on era ha pujat al remolc sense cap problema i ha començat a menjar.

CONCLUSIÓ

L'Ircan ha assolit l'objectiu correctament sense cap problema.

SESSIÓ → 1  2  

DIA 3-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan pugi tot sencer al remolc

DESENVOLUPAMENT

Abans d'anar a buscar l'Ircan he agafat una galleda, l'hi he posat pinso i la he introduït al

remolc. 

Després d'anar-lo a buscar, l'he encarat de cara al remolc, he anat a buscar la galleda i la he

mogut perquè ell sentís el soroll del pinso, ha pujat fins al lloc on es col·loquen els cavalls, li

he deixat menjar pinso i ens hem estat una estona a dins del remolc. Aquest procés l'he

repetit una altra vegada.

CONCLUSIÓ

L'Ircan ha assolit els objectius correctament sense cap problema,  no m'esperava que no li

costés pujar al remolc.
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SESSIÓ → 1  3  

DIA 5-07-2013

OBJECTIUS

No tenia cap objectiu pensat.

DESENVOLUPAMENT

He anat a veure els cavalls per veure com estaven i passar una estona amb ells. L'Ircan s'ha

passat tota l'estona al meu costat perquè volia que el toques.

Me n'he adonat que quan jo caminava ell també caminava al meu darrere i el que he fet ha

estat anar caminant i de tant en tan anar parant, ell parava al meu costat, quan ho feia, jo el

felicitava. Si jo em posava a córrer ell no em seguia al meu darrera.

Després d'això hem jugat una estona amb un pot, ell l'ha agafat amb la boca i ha començat a

jugar, és a dir, a moure el pot amunt i avall, quan l'ha deixat al terra el que he fet ha estat

agafar-lo i tirar-li una mica lluny, ell l'ha anat a buscar i me'l portava, això ho hem fet durant

una estona, cada vegada que me'l portava jo el felicitava.

CONCLUSIÓ 

Al no haver-hi objectius en aquesta sessió no puc dir si ha assolit o no els objectius però ha

estat una sessió diferent. A més m'ha agradat molt que l'Ircan escollís la meva companyia en

lloc d'anar a menjar. 
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SESSIÓ → 1  4  

DIA 14-07-2013

OBJECTIUS 

Que l'Ircan vagi a fer una sortida i que respecti  la persona que té a davant, és a dir, no

l'avanci

DESENVOLUPAMENT

L'he anat a buscar al camp i ens n'hem anat d'excursió aproximadament una mitja hora en la

qual hem fet tantes pujades com hem pogut, l'Ircan em respectava bastant, a l'hora de pujar

es  quedava  al  meu  darrere,  però  a  l'hora  de  baixar no  em  respectava  molt  ja  que  se

m'avançava.

Perquè això no fos així el que he fet ha estat que cada vegada quan ell em passava, jo amb la

mà el picava al pit suaument perquè anés al meu darrere i ha funcionat.

Quan hem arribat a casa l'he lligat i l'he raspallat una bona estona, quan li volia tirar el líquid

anti-mosques s'ha espantat perquè va amb un  dosificador,  només de veure l'envàs  ja  es

movia,  per tant,  ho he fet  amb una esponja,  l'esponja també li  feia por i  no parava de

moure's. Jo li he deixat l'esponja sobre la seva esquena i a poc a poc l'he començat a moure

per a tot el seu cos, després ell ja no ha dit res.

Per últim l'he tornat a fer pujar al remolc.

CONCLUSIÓ

L'Ircan no ha assolit del tot els objectius. Em respectava a l'hora de pujar però no a l'hora de

baixar.
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SESSIÓ → 1  5  

DIA 22-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan cedeixi el cap amb la pressió de les mans

DESENVOLUPAMENT

He dut a terme l'exercici que està explicat a la part teòrica en el punt 5.1.2. Al principi m'ha

costat començar perquè no volia estar-se quiet però al final amb paciència s'ha estat quiet. 

Una vegada quiet li he agafat amb una mà el morro i amb l'altre pressionava a sobre el cap

perquè el baixés, m'he col·locat a mà esquerra i intentava fer-li moure el cap cap al meu

costat. Al principi m'ha costat molt perquè quan li flexionava el cap es movia cap endarrere i

com que jo pressionava cap avall ell feia força cap amunt, però mica en mica s'ha deixat anar

i ho hem aconseguit. 

Una vegada aconseguit li he fet flexionar el cap cap al costat oposat d'on era jo,  m'ha costat

una mica més perquè no parava de moure's, però al final he aconseguit que baixes el cap.

Quan ja  ens  ha  sortit  a  mà esquerra ho he repetit  a  mà dreta i  he  tingut  els  mateixos

problemes però al final amb paciència ha sortit.

Després  li he tret la cabeçada de quadra i he intenta de posar-li aplicant el que havia fet a

l'exercici anterior, és a dir, intentant que ell baixés el cap perquè així fos més fàcil posar-li, no

ens ha sortit gaire bé.

Per acabar l'hem tornat a pujar al remolc però quan sortíem l'Ircan ha relliscat baixant de la

rampa i s'ha quedat de genolls sobre ella, com que ha passat això ho he tornat a fer perquè

no agafi por i la segona vegada a la sortida ho ha fet a poc a poc i bé.

CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius malgrat que necessitem més pràctica.
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SESSIÓ → 1  6  

DIA 23-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan cedeixi el cap amb la pressió de les mans. 

Que l'Ircan es deixi posar la cabeçada exercint pressió entre les orelles perquè baixi el cap.

DESENVOLUPAMENT

He dut a terme el mateix exercici que en la sessió anterior, per tant, això significa que he dut

a terme el mateix procediment. Aquesta vegada l'Ircan ja s'estava molt més quiet i a més

quan li feia una mica de pressió i li girava el coll cap a mi ja baixava el cap molt ràpidament.

Ho he repetit dues o tres vegades més.

Quan això ja ens ha sortit li he tret la cabeçada i al cap d'una estona li he intentat posar fent-

li pressió entre les orelles perquè baixés el cap, d'aquesta manera quan l'Ircan creixi i sigui

més alt fen-li això em resultarà més fàcil posar-li.

Després d'això amb la corda i  marcant-li  una distància entre que havia de respectar hem

començat a caminar, al principi no em feia cas i de seguida ja me'l trobava al meu darrere

encara que li deixés tota la corda de distància, però, al final hem aconseguit connectar-nos i

comunicar-nos sense paraules i tampoc gestos, quan jo caminava més a poc a poc ell també

caminava més a poc a poc per mantenir la distància marcada. Amb aquest exercici el que he

fet ha estat que cada X passes contava fins a tres interiorment i em parava, l'Ircan parava al

meu darrere, en cap moment ha intentat passar pel meu davant.

CONCLUSIÓ

Ha assolit correctament els objectius.
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SESSIÓ → 1  7  

DIA 24-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan es deixi posar a màscara anti-mosques.

Que li pugui posar la sella amb el dessuador i la singla.

DESENVOLUPAMENT

La primera cosa que he fet avui ha estat raspallar-lo ben net. Quan ja ha estat ben net li volia

posar la màscara anti-mosques, és una màscara per la cara que els hi tapa la zona dels ulls,

d'aquesta manera no tenen les mosques als ulls i no els molesten tant. Quan l'ha vist s'ha

espantat i reculava cap endarrere, com que estava lligat he decidit deslligar-lo per precaució,

me l'he posat jo perquè veiés que no passava res, que no era una cosa rara. S'ha acostat i ho

ha ensumat però li continuava fent por. Després he agafat i li he començat a passar pel cos

malgrat que ell  es movia fins que cada vegada s'ha mogut menys.  Quan ja no es movia

aplicant el que vam fer a les dues sessions anteriors he intentat posar-li, m'ha costat una

mica però al final s'ha deixat fer-ho i li he deixat posat una estona. Quan li he tret com que hi

ha un  velcro l'Ircan s'ha espantat i m'ha costat

una estona a poder treure-li perquè no s'estava

quiet.

Amb la sella, la primera cosa que he fet ha estat

agafar el dessuador i passar-li per a tot el cos, la

gropa, la cara, el coll, etc, també l'he tirat unes

quantes vegades a terra tant a mà dreta com a

mà esquerra,  la seva reacció a estat anar-lo a

buscar  i  mossegar-lo.  Li  he  posat  a  sobre  ,

després  li  he  posat  la  sella  i  per  acabar  l'he

singlat i ens n'hem anat a fer una petita excursió

en la qual també hem trotat, no ha fet cap bot

en cap moment.
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CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius que m'havia proposat, malgrat que hauré de dedicar unes quantes

sessions més a posar-li la màscara anti-mosques.

SESSIÓ → 1  8  

DIA 25-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan no tingui por de la màscara anti-mosques i se la deixi posar amb més facilitat

DESENVOLUPAMENT

Quan he arribat al camp al principi volia posar-li la màscara sense necessitat de posar-li la

cabeçada de quadra però com que es movia he decidit posar-li, no ha funcionat perquè es

seguia movent.  He intentat que s'estigués quiet i  fent-li  pressió entre les orelles fer  que

baixés el cap, ell el baixava però quan veia que li volia posar la màscara el tornava a aixecar,

al final he aconseguit posar-li, però no de la manera que volia.

CONCLUSIÓ

No ha assolit els objectius, hauré de dedicar unes quantes sessions amb la màscara, primer

que  no tingui por d'ella i després dedicar una altra sessió perquè se la deixi posar.

SESSIÓ → 1  9  

DIA 27-07-2013

OBJECTIUS

Que pugui dutxar l'Ircan i també començar a ensenyar-li a donar les mans i els peus.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot l'he raspallat ben net ja que estava un mica brut, una vegada net he començat

a passar la meva mà des de l'espatlla fins arribar a baix a la seva mà esquerre, he intentat

ensenyar-li a recolzar el seu pes en les tres potes restants, això ho he fet exercint pressió cap

a ell però el resultat en totes les seves quatre potes no ha estat l'esperat si no el contrari.
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L'Ircan es movia quan li  exercia pressió. Però hi ha hagut un cop que ho he fet i no s'ha

mogut, en aquest moment l'he felicitat i he donat per acabat aquest exercici.

Després l'he portat a la dutxa, he engegat l'aigua i li he mullat les potes de davant, al principi

es movia però després mica en mica ja no, a poc a poc he anat pujant amb la mànega cap al

pit i la resta del cos. Jo volia que l'aigua li anés cap a les potes del darrere però ell es movia.

També el que ha fet ha estat beure aigua de la mànega.

CONCLUSIÓ

El primer objectiu no l'ha assolit del tot mentre que el segon objectiu sí que l'ha assolit.

SESSIÓ →   20  

DIA 30-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan perdi la por a la màscara anti-mosques.

Que el pugui dutxar sencer.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot l'he raspallat una estona. En acabar he decidit fer pausadament i correctament

el que vaig apuntar en les conclusions de la sessió número 18.  He agafat la màscara, l'he

obert i l'Ircan s'ha espantat perquè té por del velcro però de seguida s'ha calmat. He agafat la

màscara i he començat a passar-li per tot el cos, sobretot per la zona de la cara i mica en

mica ell s'ha anat relaxant i ja no li feia tanta por, després fent pressió entre les orelles, el que

portem unes quantes sessions treballant, ha baixat al cap i li he pogut posar la màscara anti-

mosques sense cap problema.

Tot seguit li he fet fer un circuit en el qual ell havia de fer pujades i baixades, també havia de

saltar graons. Això ho he fet perquè entrés una mica en calor. Quan aquest circuit l'hem fet

unes quantes vegades l'he dutxat i m'he trobat amb el mateix problema de la sessió anterior.

CONCLUSIÓ

Ha assolit el primer objectiu malgrat que el segon no, com a solució crec que el pròxim dia

que  el  dutxi  he  de  començar  per  les  potes  del  darrere i  que  mica  en  mica  s'hi  vagi
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acostumant o bé al principi mullar-els-hi jo amb una esponja.

SESSIÓ →   2  1  

DIA 30-07-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan es deixi posar la màscara anti-mosques.

Que l'Ircan comenci a donar les mans i els peus.

DESENVOLUPAMENT

Com cada matí he anat al cam on tinc els cavalls per posar-els-hi la màscara anti-mosques. 

Quan li he posat a l'Ircan no ha fet res, s'ha portat molt bé.

A la tarda l'he agafat i li volia ensenyar a donar les mans i els peus, primer de tot el que he fet

ha estat ensenyar-li que ha d'estar ben quiet sense moure's quan algú està  al seu voltat, ha

estat molt difícil perquè no ha parat de moure's. Quan ell es movia jo el tibava amb la corda

perquè s'estigués quiet, i mica en mica s'ha anat estant quiet però quan baixava la mà cap a

les seves cames de seguida ja es tornava a moure.

CONCLUSIÓ

El primer objectiu l'ha assolit malgrat que el segon no, el fet d'estar-se quiet sense moure's

comporta un gran esforç mental i a la vegada molta concentració, per poder aconseguir-ho

crec que seria bo fer aquesta sessió un dia a la nit perquè tal com explico en la etologia

equina, durant el dia els cavalls amb 10 minuts de treball en tenen suficient mentre que de

nit aquest temps se'ls hi duplica o bé triplica.
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SESSIÓ →   2  2  

DIA 13-08-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan es deixi posar la brida.

DESENVOLUPAMENT

Després d'arribar a casa amb l'Ircan he agafat una corda, he seguit els passos que estan

redactats al treball en l'apartat de la doma natural pas a pas en el qual explico com posar-li la

brida al cavall. 

Quan  li  he  posat  la  brida  feia  moviments  rars  amb  la  boca,  és  normal  ja  que  no  està

acostumat a això i a més tenia introduït una cos estranya dins la seva boca, el que volia era

expulsar-ho. Quan li  he posat he agafat les regnes i  ens em posat a caminar una estona

perquè també s'acostumés a moure's amb el filet posat.

A continuació se m'ha ocorregut de posar-li la sella, quan li anava a posar s'ha espantat i

després he hagut de tornar a començar de nou. He seguit els passos de la sessió 17. Després

d'haver-li posat m'hi he enfilat, no l'he muntat sinó que he recolzat el meu cos sobre seu,

com si fos un sac de patates, la seva reacció ha estat intentar mossegar-me. M'he quedat una

estona sobre seu, he baixat i l'he tornat cap a la seva quadra.

CONCLUSIÓ

Ha assolit correctament els objectius. M'ha omplert de satisfacció poder pujar sobre l'Ircan,

una cosa que no esperava poder aconseguir en el transcurs del Treball de Recerca.
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SESSIÓ →   2  3  

DIA 14-08-2013

OBECTIUS

Que l'Ircan es vagi acostumant a portar la brida.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot l'he raspallat una mica,  tot seguit he agafat la brida i li he posat.  L'he deixat

amb la brida una estona posada, durant aquesta estona el feia girar,  frenar, avançar, etc.

Cada vegada feia menys moviments amb la boca.

Després li he tret la brida i li he posat la sella, he fet l'intent de pujar a sobre i no ha fet res.

Li he tret la sella i he agafat l'esprai anti-mosques, aquest esprai li fa por. Li  he tirat una

ruixada,  la seva reacció ha estat apartar-se anant  cap endarrere,  com que no parava de

moure's he agafat i li he passat l'esprai per a tot el cos, ell estava tens i nerviós. Quan ha

estat una mica més relaxat he agafat i n'hi he tirat una mica, ha tornat a anar cap endarrere.

CONCLUSIÓ

Ha assolit correctament els objectius, he d'intentar que quan li tiri l'esprai anti-mosques no

es mogui cap endarrere.

SESSIÓ →   2  4  

DIA 20-08-2013

OBJECTIUS 

Començar a gravar vídeos, hem començat per pujar i baixar del remolc.

DESENVOLUPAMENT

Quan he tingut la càmera preparada i tot he començat a gravar i he pujat a l'Ircan al remolc,

ha pujat sense cap problema, l'he lligat a l'anella que hi ha al davant.

De  cop  i  volta  ha  aparegut  el  meu germà des  del  darrere  amb  la  bicicleta,  l'Ircan  s'ha

espantat i ha començat a tibar cap endarrere, el remolc no estava subjectat al cotxe, per tant

com que l'Ircan tibava el remolc s'aixecava. Després jo he entrat a dins i l'he deslligat.

Un cop deslligat l'he calmat una estona i hem tornat a començar, el problema ha estat que
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ara no volia pujar al remolc, només posava les dues potes de davant i prou. 

Com que no volia pujar he agafat el pinso i li he anat ensenyant, cada passa que ha fet li he

donat una mica de pinso com a premi. Les primeres vegades no ha volgut pujar però després

ha pujat del tot.

Com que el pot del pinso era petit ho he posat en un cabàs i  també més quantitat, ho he

tornat a intentar i tornàvem a estar com al principi fins que al final després de repetir-ho

molts cops ha acabat pujant, no hi he tornat més, per avui ja en tenia suficient.

A l'hora de baixar a l'Ircan no se'l veia molt segur, quan començava a anar cap endarrere

tremolava  una mica i les passes no les feia amb seguretat i decidit.

Després de tot aquest esforç l'he dutxat, no s'estava quiet i només volia mossegar el sortidor

de l'aigua. Al final he aconseguir dutxar-lo malgrat que molt quiet no s'ha estat.

CONCLUSIÓ

He aconseguit gravar el vídeo com puja i baixa del remolc i puc dir que he aconseguit els

objectius però després del que ha passat en comptes de fer un pas cap endavant, n'hem fet

dos cap endarrere. Hauré de dedicar unes quantes sessions perquè perdi la por al remolc i a

pujar-hi.

SESSIÓ →   2  5  

DIA 27-08-2013

OBJECTIUS

Al matí no tenia cap objectiu.

A la tarda l'objectiu ha  estat que l'Ircan jugués mentre descobria coses noves 

DESENVOLUPAMENT

Avui pel matí m'ha trucat una amiga meva perquè l'Ircan s'havia escapat del tancat, l'he anat

a buscar i ella m'ha acompanyat fins a la granja per tancar-lo. Quan hem arribat estàvem

parlant que un dia un amic  i va pujar  i que jo altres dies també hi he pujat. Al final m'he

impulsat i i he pujat com si fos un sac,  sense sella, a pèl. La meva amiga, la Montse, amb la

corda l'ha fet caminar una  mica. L'Ircan caminava amb el cap aixecat i també amb un pas
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més ràpid però en cap moment ha fet cap intent de voler tirar-me.

A la tarda el que he fet ha estat penjar una corda entre dos arbres en la qual li he lligat

quatre bosses de plàstic i després també he agafat un bidó i l'he posat del revés.

Quan l'Ircan ha vist per primer cop les bosses ha agafat i n'ha començat a ensumar una i

després una altra amb la qual al cap d'una estona la volia mossegar. Després l'he fet passar

per sota i ha passat una mica ràpid. Hem fet el mateix per l'altre costat i mossegava la bossa.

Quan l'he tornat a fer passar per sota, aquesta vegada ja no ha anat tant ràpid. Després que

l'Ircan s'estigués una estona jugant amb la bossa l'he tornat a fer passar i aquesta vegada

anava al pas.

Hem anat cap al bidó i he començat a picar-lo fent soroll, l'Ircan no s'ha espantat, ha acostat

el nas i l'ha ensumat una estona.

Després l'he fet tornar a passar per sota la corda, però aquesta vegada quan passava li he fet

fer dues parades al mig, la qual cosa la corda li ha quedat una vegada tocant la creu i l'altra la

gropa. Això ho he fet perquè en el dia de demà quan anem d'excursió si les branques dels

arbres són molt baixes ja hi estigui acostumat, és a dir, les bosses i la corda simbolitzaven una

branca i les seves fulles.

Per acabar l'he raspallat perquè volia anar a passejar una estona però s'ha posat a ploure i

només l'he raspallat.  Mentre el raspallava li  he posat la màscara anti-mosques sense cap

problema.

CONCLUSIÓ

L'Ircan ha assolit els objectius. Cada vegada que olorava una bossa, passava per sota la corda

o bé olorava el bidó, jo amb un to de veu suau el premiava amb un “molt bé”. De vegades per

premiar el cavall no és necessari donar-li sempre menjar, senzillament amb la veu ja n'hi ha

prou perquè ells ho entenguin.
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SESSIÓ →   2  6  

DIA  28-08-2013

OBJECTIUS

Ensenyar-li a l'Ircan a donar mans i peus i donar-li corda amb la sella i la brida.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot després d'anar-lo a buscar volia posar-li la sella però he vist que tenia una

pelada just on hi va el dessuador i he pensat que si li  posava la sella i el feia treballar hi

hauria un risc bastant alt que després s'encetés i li acabés sortint sang, per tant, només li he

posat la brida, com sempre ha començat fent moviments rars amb la boca però cada vegada

n'ha menys. En cap moment ha deixat de fer-ne.

Tot seguit he agafat una corda i l'he enganxat per un costat del filet i he anat tibant perquè ell

girés el cap, ha costat bastant perquè no agafa el contacte amb el filet ja que ha estat tota

l'estona movent la boca però de vegades sí que ho ha fet. Després de repetir aquest exercici

unes quantes vegades a cada mà.  Amb una corda llarga passant-li per una anella del filet i

lligant-li a l'altre banda. Amb una fusta l'he anat empentant cap endavant perquè caminés,

quan ho fèiem a mà dreta, és a dir, la seva mà dreta era la interior, ens ha sortit molt  bé, pot

ser  en  alguna  ocasió  es  girava  tot  sencer  i  em  mirava  però  perquè  això  no  passes  em

col·locava més endarrere, és a dir, no paral·lel a la seva espatlla sinó més cap a la gropa per

impulsar-lo. 

Quan  hem  canviat  a  l'altre  mà  després  ha  costat  més  perquè  no  hem  deixava  posar  a

l'interior  del  cercle  i  ens  hem estat  una  bona  estona  barallant.  Quan  ho  he  aconseguit

després a l'hora de fer-lo voltar també m'ha costat més però al final hem  fet una o dues

voltes sense cap problema.

Un cop l'he tingut lligat, he baixat cap a una mà per agafar-li, li anava pessigant l'esperó, la

part final abans d'arribar al casc. Després de dedicar-me un quart d'hora a pessigar-lo, a

donar-li copets i a tibar-li  l'esperó al final m'ha donat la mà, quan li he agafat al principi

movia la pota cap endavant perquè volia que li deixés anar, com que ha vist que no era així

s'ha rendit, a la mínima que s'ha portat bé l'he premiat i li he deixat la mà a terra, ho he
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tornat a intentar dues o tres vegades més fins que no mogués la mà cap endavant perquè li

deixés. Tot s'ha de dir que també anava alternat, un cop la mà dreta, l'altre l'esquerre i així

successivament. Amb la mà dreta he tingut més problemes, no els he solucionat. Amb les

potes del darrere ho he fet dues o tres vegades, la reacció ha estat la mateixa que amb les

potes de davant però en lloc de moure-les endavant ho feia com si volgués tirar una coça. El

que me n'he adonat és que l'Ircan en el cas de donar les mans i els peus té més facilitat a

l'hora de fer les coses pel costat esquerre.

Després de tot, perquè l'Ircan estigués més bé i relaxat hem marxat a fer una excursió de

mitja  hora  en  la  qual  s'ha  portat  molt  bé,  he  buscat  una ruta  on hi  haguessin  pujades

d'aquesta manera l'obliga a estirar-se i a muscular el llom.

Al capvespre quan he anat a buscar els cavalls per portar-los al camp, a l'Ircan li he curat la

palada amb un esprai  de color  plata, li  fa molta por, només de moure'l  amunt i  avall  ja

s'espanta però amb paciència li he pogut posar malgrat que encara té por a l'esprai.

CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius malgrat que necessitem molta més pràctica.  Pel que fa referència a

l'esprai  em dedicaré una sessió en la qual només moure l'esprai amunt i avall perquè en

perdi la por.

SESSIÓ →   2  7  

DIA 29-08-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan perdi la por a l'esprai.

DESENVOLUPAMENT

He lligat l'Ircan i he agafat l'esprai de color plata perquè fa soroll. A la distància màxima que

em permetia la corda he començat a moure l'esprai amunt i avall, quan he vist que ell estava

relaxat  jo  he  fet  una  passa  capa  ell,  si  quan  jo  m'acostava  ell  anava cap  endarrere  jo

retrocedia una passa i així successivament. Aquest ha estat el mateix procediment que es

duu a terme en la primera aproximació. 

25



Ivette Argerich   i   Ollé                                                                                                                            Jo enfront  de mi mateix  

Ha arribat un punt en el qual ja era molt aprop seu però si feia una passa més ell s'espantava

i per tant aquest ha estat el límit.

CONCLUSIÓ

No hem assolit del tot els objectius però mica en mica aconseguiré que no tingui por.

SESSIÓ →   2  8  

OBJECTIUS

Que l'Ircan perdi la por al remolc.

DESENVOLUPAMENT

He obert el remolc i li he tret totes les barres del darrere. Al principi per provar una cosa

nova  he  agafat  una  escombra  i  tenia  pensat  que  quan  ell  es  parés  jo  amb  l'escombra

escombraria al seu darrere i d'aquesta manera ell aniria cap endavant. El problema ha estat

que l'Ircan tenia por a l'escombra. M'ajudava la meva mare i ella té un xic de por als cavalls i

per tant tampoc hi ajudava.

Com que tenia por l'he agafat i li he ensenyat l'escombra, en el moment que volia tocar-lo

amb la  punta de l'escombra s'ha esverat,  saltava i  movia les potes amunt i  avall  com si

volgués picar l'escombra. No ha estat un bon invent.

He tornat al mètode normal, he agafat pinso i l'he posat a dins del remolc, el primer cop s'ha

parat, jo he agafat i m'he assegut al terra i per dins he pensat: “aquest cop no et mouràs”,

quan ell ha volgut fer un moviment jo amb la corda li he immobilitzat i ha pujat, quan ha

estat a dins li  hem donat pinso. Això ho he repetit tres o quatre vegades més, al final ja

pujava bé i sense cap problema. 

Després com que ja hi estava posada he agafat l'esprai perquè volia curar-li la pelada que té.

L'Ircan tota l'estona s'estava movent,  donant  voltes  o bé  anant  cap endarrere.  Intentava

posar-me més endarrere de la seva espatlla i l'esprai tocant-li el cos, quan he vist que podia li

he tirat i això ho he fet dos cops més. Ho volia fer un tercer, no se'm deixava, hi ha hagut un

moment que se m'ha acabat la paciència i com que no parava de moure's l'he mossegat, he

actuat com un cavall quan s'enfada amb l'altre perquè el molesta, també com que no parava
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d'anar cap endarrere jo he agafat i l'he començat a empentar cap endarrere, quan veia que

jo ho feia expressament ell parava. Al final ho he aconseguit.

Perquè es relaxes l'he començat a raspallar i a tocar-lo.

CONCLUSIÓ

Ha  assolit  els  objectius,  un  punt  a  remarcar  és  que  l'altre  vegada  el  remolc  no  estava

enganxat al cotxe i després es mou, en canvi, avui estava enganxat al cotxe i pot ser aquest és

un dels motius pels quals avui l'Ircan puges més bé al remolc.

Amb l'esprai hauria de buscar una segona o bé tercera alternativa perquè perdi la por. La por

la té perquè de sobte nota que quelcom impacta sobre la seva pell. Una possible solució és

que amb un dosificador d'aigua em dediqui una sessió a tirar-li'n fins que s'hi acostum-hi.

SESSIÓ →   2  9  

DIA 1-9-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan s'acostumi a que li tirin aigua amb els dosificador.

DESENVOLUPMENT

He agafat un dosificador de casa i l'he omplert d'aigua. He començat a tirar-li'n per tot el cos,

al principi es movia molt i després mica en mica ja no es movia. El que ha fet sobretot ha

estat anar cap endarrere, l'he mullat per als dos costats, en un costat no es movia tant com

en l'altre. 

Tenia tanta por que fins hi  tot  se m'ha aixecat  de les dues cames de davant,  en aquest

moment he decidit acabar la sessió.

CONCLUSIÓ

Mica en mica anirem assolint aquest objectiu.
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SESSIÓ →   30  

DIA 16-09-2013

OBJECTIUS

Que l'Ircan continuï aprenent a donar les mans i els peus.

DESENVOLUPAMENT

Sense subjectar-lo a cap lloc, he anat a buscar la primera mà i m'ha costat bastant que me la

donés ja que feia molt temps que no li demanava. Com que al principi semblava que no ho

volia fer amb el meu cos m'he arrepenjat a la seva cama i després sí que me l'ha donat i he

fet el mateix amb l'altre mà, ho he repetit unes quantes vegades més

CONCLUSIÓ

Ha assolit els objectius, el pròxim dia ho faré amb els peus.

SESSIÓ →   3  1  

DIA: 21-09-2013

OBJECTIU

Que l'Ircan vagi d'excursió amb la sella posada.

DESENVOLUPAMENT

Primer de tot l'he raspallat, després li he posat la sella. Al principi he agafat el dessuador, l'he

aixecat i l'he tirat al terra, ell s'ha espantat una mica però després de deixar-li ensumar ja

s'ha calmat, li he posat. Tot seguit li he posat la sella i la singla. Per acabar li he col·locat els

protectors de les mans de davant.

Quan hem començat l'Ircan aixecava molt les cames ja que era la primera vegada que li

posava els protectors i no hi estava acostumat. Hem anat a caminar durant una o dues hores.

Quan hem tornat l'he dutxat, principalment les cames.

CONCLUSIÓ

Ha assolit correctament els objectius.  M'ha fet molt riure quan caminava aixecant tant els

potes perquè no hi estava acostumat.
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SESSIÓ →   3  2  

DIA: 22-09-2013

OBJECTIUS

Estudiar el comportament de l'Ircan davant de diverses coses.

DESENVOLUPAMENT

Aquesta  sessió  va  ser  pel treball  de  recerca  d'una  amiga  meva  que  el  fa  sobre  el

comportament  del  cavall.  Podem  dir  que  la  doma  natural  es  basa  en  l'estudi  del

comportament dels cavalls.

Per fer-ho el que vam fer va ser estudiar els cinc sentits per separat. Els resultats que vam

obtindre i les reaccions que esperàvem obtenir, estan en la taula següent:

CONCLUSIÓ

ESTIMULS CONDUCTA(ESPERADA) COMPROVACIÓ DE L'IRCAN

OÏDA
-Soroll d’una bossa de 
plàstic.
-Picar de mans.

El cavall en sentir el soroll 
orientarà les seves orelles en el 
sentit d’on provenia el so. 
Tot i que també és molt possible 
que si aquest s’espanta molt posi 
planes les orelles, obri molt el 
nas com a signe de temor i marxi 
corren en direcció contraria al 
soroll sense parar-se a 
comprovar d’on ve aquest.

Ha mostrat molt d’interès des
d’un principi deixant de 
pasturar i aixecant el cap, 
seguidament s’ha dirigit cap 
al soroll del la bossa roncant i
un cop davant de la bossa l'ha
olorat.

-En picar de mans el cavall ha 
reaccionat amb temor 
aplanant les orelles i 
caminant enrere intentant 
fugir del soroll.

VISTA
-Objectes desconeguts.
-Capçada i corda.
-Moviments bruscs.
-Dirigir-se corrent cap al 
cavall.
-Sacsejar i moure davant 
seu un suador.

En el cas de la vista i la visió les 
reccions del cavall poden ser 
molt diverses ja que pot mostrar:
-curiositat, si és així s’aproparà a 
l’objecte sempre amb 
desconfiança. La posició de les 
seves orelles no serà totalment 
relaxada i ensumarà l’objecte des
d’una distancia prudencial.
-Temor en veure l’objecte , si és 
així tirarà les orelles enrere i 

-En veure l’objecte 
desconegut (manxa) l'ha 
observat, l'ha olorat. En tirar-
li l’aire al nas ha olorat però a 
continuació ha fugit amb les 
orelles planes.

-En posar la cabeçada i la 
corda, el cavall ha actuat amb
tota normalitat i tranquil·litat 
deixant-se posar ambdues 
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obrirà les cavitats nasals 
-indiferència : El cavall es 
mostrarà indiferent davant 
l’objecte.
En cas de voler apropar el cavall 
a la força davant d’un objecta al 
que no conegui i per tant al qual 
li tingui desconfiança  
reaccionarà tirant de la corda i 
pujant el cap, obrint molt els ulls 
i el nas.

coses. S'ha deixat recórrer el 
cos amb la corda.
Tot i que s’ha mogut un xic 
alhora de posar-li la capçada.

-En dirigir-nos corrent cap a 
l'Ircan aquest ha deixat de 
pasturar i s’ha apartat per 
evitar la nostra trajectòria cap
a ell.

-En sacsejar el dessuador 
davant d'aquest ha 
reaccionat baixant les orelles 
i fugint ràpidament. Quan ens
hi hem tornat a acostar amb 
el dessuador l'ha evitat i ha 
marxat.

OLFACTE
-Olor de pinso 
-Olor de sal 
-Olor de mel
-Olor de pa 
-Presentació d’una olor 
no coneguda o no 
habitual.

Si el cavall mostra interès per 
l’olor olorarà i s'hi aproparà  si 
aquesta li agrada. Si no és així es 
mostrarà desinteressat ja que no 
li agradarà, i si es tracta d’una 
olor nova és possible que el 
cavall executi el reflex de 
Flehmen.

-En sentir les diverses olors 
ha mostraran interès per 
totes i cada una d’elles .
No hem aconseguit que el 
cavall faci el reflex de  
Flehmen.

GUST
-Àcid
-Salat
-Dolç

Si el gust és bo el cavall es 
menjarà “l’aliment” si no és així 
l’escupirà o ni tan sols l’ingerirà.

-Àcid: el cavall ha olorat el 
tros de llimona i seguidament
se l’ha menjat, però en 
assaborir-la l’ha rebutjat, per 
tant el gust àcid no li ha 
agradat. La seva reacció ha 
estat sacsejar el cap i obrir i 
tancar la boca per tal             
d' “escopir” el tros de 
llimona.

-Salat: En primer lloc ha 
olorat la salt  i seguidament 
se l’ha menjat. El gust salat li 
ha agradat.
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-Dolç: en primer lloc el cavall 
a olorat el sucre i se l’ha 
menjat.
El gust dolç li ha agradat

TACTE
-Posar pes sobre el cavall.
-Recorre el cos del cavall 
amb una rama.
-Massatge amb una 
pilota.
-Posar un suador sobre el 
cavall.
-Donar les mans 
-Toca’ls-hi les orelles.

Si el cavall es nota incòmode 
amb el pes que posem al damunt
el més probable és que aquest 
no vulgui tolerar-lo i si es nota 
còmode el tolerarà.
La recció possible és que aplani 
les orelles i pugi el coll obrint 
molt els ulls amb la mirada cap a 
baix i tiri de la corda.

Amb la ploma i la pilota podrem 
saber les zones més sensibles. Si 
el tacte no farà res però si en 
algun moment els molesta  
baixarà les orelles, ens mirarà 
girant el cap cap a nosaltres com 
a  símbol de incomoditat i també 
farà moviments de contracció 
amb el cos.
Si s’exerceix molta pressió fins al 
punt el qual pel cavall li és molt 
incòmode podem rebre una coça

-En posar pes sobre el cavall 
aquest ha reaccionat 
mossegant-me. 

-En recórrer el cos del cavall 
amb una rama el cavall ha 
mostrat símbols de molèstia 
ja que en recorre-li el cos i 
sobretot la part inferior de la 
panxa del cavall intentava 
desfer-se de la rama aixecant 
la cama i “espolsant-se” amb 
la cua , també caminant per 
evitar que el toquéssim amb 
la rama. Amb la pilota al 
principi tampoc es mostrava 
interessat i també semblava 
que li resultava molest però 
finalment ha mostrat interès i
s’ha estat tranquil i quiet, per 
tant el massatge amb la 
pilota no li ha resultat molest 
sinó que li ha agradat.

- En posar el suador sobre el 
cavall ha actuat amb 
indiferència  i ha continuat 
pasturant tranquil·lament, tot
i que en el primer moment en
que li hem posat el suador 
tenia les orelles enrere en 
símbol de desconfiança.

-En demanar la  mà el polli 
ens ha costat molt i no ens 
l’ha donada.

-En tocar les orelles al cavall 
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aquest ha reaccionat 
apartant-se i baixant les 
orelles per tal de que no 
poguéssim toca’ls-hi més, tot 
i que semblava que la 
molèstia li era menor ja que 
no s’apartava. 

SESSIÓ →   3  3  

DIA 28-09-2013

OBJECTIUS

Estudiar dos mals hàbits de l'Ircan i resoldre dues pors seves.

DESENVOLUPAMENT

Aquesta sessió també ha estat enfocada de cara al treball de recerca de la meva amiga.

Els dos mals hàbits que anàvem a estudiar de l'Ircan són:  el fet de no respectar la distància i

el vici que té a mossegar.

Les dues pors són a l'esprai i a les reixes de la carretera.

Després d'anar-lo a buscar vam passar per un lloc on hi havia un cavall, aquest cavall era

sencer, no està capat. L'Ircan se l'ha quedat mirant i s'ha començat a posar fanfarró. El seu

comportament ha estat el mateix que qualsevol altre cavall envers un altre, per demostrar-se

quin és el millor. 

L'Ircan s'ha posat a trotar, amb la cua ben alta i amb el coll un xi incurvat, durant el camí per

arribar a casa fins i tot se m'ha aixecat dues vegades. Mica en mica s'ha anat calmant.

Una vegada a casa amb la meva amiga, la Montse, hem començat a ensenyar-li a respectar la

distància, cada vegada que estava ben aprop nostre el fèiem apartar movent la corda, quan

ens paràvem si estàvem ben comunicats amb l'Ircan ell s'havia de parar però això només ho

ha fet dues o tres vegades. 

L'Ircan no estava concentrar la qual cosa ha fet que haguéssim d'ajornar aquesta sessió.

CONCLUSIÓ

No hem pogut estudiar el seu comportament davant aquestes quatre situacions perquè el fet
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d'haver-se trobat anteriorment aquell cavall li ha provocat un estat de nerviosisme i com a

conseqüència que no estigués atent a l'hora de fer els exercissis.

2. ENTREVISTES

2.1 ENTR EVISTA Esteban Manuel Cutillas Labari

2.1.1.INTRODUCCIÓ
En la seva carrera artística al principi es era un ballarí clàssic i després va passar a ser cantant

i actor. Ha recorregut la major part de teatres de la Península Ibèrica i de les Illes Balears i ha

participat  en  festivals  com  l'Internacional  d'Edimburg,  el  de  San  Sebastià  i  el  Grec  de

Barcelona.

El 1986 com a professional de les arts escèniques va començar la seva trajectòria artística en

diversos grups i companyies artístiques com: Gavines Dance Theatre, la companyia de ballet

de Juan Tena, el ballet clàssic de Barcelona i la companyia Dagoll Dagom.

Paral·lelament també és pedagog i terapeuta ha impartit cursos i classes a centres educatius,

centres esportius, en l'Associació Espanyola de Preparadors Esportius Orthos i associacions

culturals i en escoles de dansa.

En el centre d'interpretació, veu i  dansa Eòlia, ha impartit cursos i classes d'entrenament

corporal per actors en el conegut mètode de pilates. I per últim també ha fet cursos d'estiu

per estudiant i llicenciats a l'Institut del Teatre i Dansa de Barcelona.

Ha  creat  el  projecte  DCIM  (Desarrollo  de  la  Capacidad  Integradora  de  la  Música).  Ha

compartit la seva trajectòria docent amb la terapèutica, va estudiar tècniques de massatge a

l'escola Espanyola del Dr.Ferrándz i tècniques osteoporòtiques a Ali-Bey .

El  tercer  àmbit  són  els  cavalls,  amb  formació  sobre  el  comportament  del  cavall,

ensinistrament a terra i munta natural.  Un curs de digitopuntura i shiatsu aplicat a cavalls, un
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post grau equí com alumne de Lucy Rees a la Facultat de Veterinària de Barcelona i un altre

post grau per animals grans a l'ECAE.

Ha tingut el privilegi de ser deixeble, amic i col·laborador amb la etòloga i zoòloga Lucy Rees.

Va col·laborar amb el programa Gran angular de TV2 que va ser un documental monogràfic

sobre la Lucy Rees i també en el primer curs de doma natural que es va dur a terme aquí a

Espanya per  artistes.  Junts  van crear i  desenvolupar  un projecte  experimental  anomenat

“Creando Centauros”. També va col·laborar en la preparació física i artística de l'equip de

volteig del Club Hípic Centaure que va participar en el campionat d'Espanya el 2001 celebrat

al  Saló del Cavall de Saragossa i Catalunya.  El volteig és un esport eqüestre. Està definit com

una gimnàstica sobre el cavall mentre aquest esta al galop i fent cercles guiat a la corda pel

conductor de la corda que és la persona que s'encarrega de manipular el cavall perquè les

persones que estan actuant que són els voltejadors ho puguin fer tant bé com puguin. 

Ha impartit cursos per a actors i ballarins en relació a l'espai i el moviment amb el cavall, i

també en el  centre  de doma natural,  Natural  Hípic  i  al  genets  de l'escola  d'equitació  la

Granja. Ha realitzant un curs de conèixer i relacionar-se amb el cavall  posant com a punt de

partida el joc.

Ha estat l'assessor i preparador de la Fundació Projecte Miranda.

Ha  col·laborat  com  a  conferenciant  en  el  primer  curs  d'extensió  universitària  sobre  el

coneixement del cavall a la UPC, en el primer màster de fisioteràpia equina de la UAB  i per

últim ha col·laborat en el curs de formació “La tracción animal en la viña” de l'Escola Agrària

de Manresa.

Actualment centre  la  major  part  del  a  seva  vida  en treballar  en els  seus  dos  projectes,

“Encuentros  Cercanos  i  el  D.C.I  (Desarrollo  de  la  Capacidad  Integradora  jinete-caballo  )”

Utilitzant les tècniques de la doma natural introduïdes per Lucy Rees.
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2.1.2.ENTREVISTA

1.Quants anys fa que et dediques al món del cavall?

Pues, des del 98

2. Per què vas decidir dedicarte a da doma natural?

Porque conocí a Lucy Ress y me interesó esta idea de movimiento de jugar con los caballos 

3. Quines diferències creus que hi ha entre la doma natural i altres mètodes de domar un

cavall?

Yo pienso que  al  final  sea  cualquier  método tiene que ser  en  función del  bienestar  del

caballo, le llames como le llames.

4. Per què últimament s'ha posat tant de moda la doma natural?

La verdad es que no lo sé como puede haber estado de moda. Lo único que se es que parece

ser que la gente o  las personas buscamos respuestas a inquietudes o preguntas que nos

hacemos a nosotros mismos y en algunos momentos hacemos cosas y las repetimos porque

siempre se han hecho así,  pero cuando buscamos o encontramos respuestas que se acercan

a esta idea de armonía, de no control, de no dominar las cosas sino de intentar interaccionar

con ellas y jugar  pues parece ser que nos sentimos bien y ver un caballo que se mueve

jugando  y  divirtiéndose  libremente  te  atrae  mas  que  la  idea  de  verlo  en  control

continuamente.

5.Creuen més els cavalls domats amb doma natural o amb una altre?

Yo creo que no tiene que nada que ver con eso, que te hagan caso o no es un concepto muy

de cazadores, osea un perro te hace caso, un caballo no entiende la idea de hacer caso, no

entiende la idea de obediencia. Es mas, encontrar mecanismos que jugando juntos podemos

encontrar esa idea de coordinar y a partir de allí desarrollar mecanismos para que el caballo

se sienta a gusto con nosotros, y si tu te mueves dos metros a lo mejor el caballo se acerca
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donde estas tu, pero no entienden esa idea de obedecer como los perros.

6. Quina relació hi ha entre la doma natural i els indis americans?

Porque estos pueblos antiguos  entendían que todo era parte de todo  que  el caballo no era

distinto a ti o a los que estaban al lado tuyo eran parte de tu familia, por lo tanto tenían que

utilizarlo  y  domesticarlo  y  hacerlo  cercano  a  ti  de  una  manera  respetuosa  y  ellos

comprendían esa idea espiritual de acercarse a otras personas, a los animales, a los arboles,

a  la  comida  o  a  los  peces,  des  del  punto  de  vista  de  algo  sagrado   no  algo  de  que

simplemente utilizas.

7. El caràcter del cavall depèn de la doma que li apliquis o això no hi té res a veure, ell té el

caràcter que té i prou?

Es suyo, es como las personas, cada uno tenemos nuestras cositas y hay que intentar ser lo

mas educado y respetuoso posible para intentar buscar como queremos educar a un caballo

o enseñarle alguna cosa 

8. Pot aprendre el genet del cavall?

Sí y mucho.

9. Aproximadament quant pot durar la doma d'un cavall?

Es un tiempo muy largo igual que la educación de un niño. No tiene un tiempo concreto

depende de los mecanismos de aprendizaje,  depende de la persona que enseña, depende

de  las  capacidades   del  que  esta  aprendiendo,  el  caballo  o  el  niño,   yo  no  sé  en  esos

momentos concretar cuanto tiempo dura el aprendizaje. Sí que hay un entrenamiento de sis

u  ocho  meses  podemos  intentar  pensar  que  el  caballo  empieza  a  estar  entrenado,

musculado, trabajado, pero una educación de un caballo eso tarda muchos años.

10. A quina edat és aconsellable començar a domar el cavall?

Hacerlos cercanos, hacerlos confiar y que estén contigo  des de un potro muy muy pocas
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semanas ya puedes estar haciendo cositas par que el potro junto a su madre se acerque a ti y

se vaya acostumbrando tu presencia o a la de otras personas.

11. És aconsellable domar el cavall amb més d'un mètode o  és igual?

Yo pienso que es aconsejable mostrar  al  caballo un montón de posibilidades y si  utilizas

diferentes métodos y si utilizas todas las cosas positivas de cada uno y te van bien porque tu

te creas tu propio método de aquí, de allá y tal y lo haces bien pensando en el respeto y el

bienestar del caballo todo es positivo .

12. Per a tu quin és el pas bàsic per domar el cavall?

Eliminar  toda  tensión,  quitar  estrés,   no  sirve  para  nada  pensar  que  estas  educando  o

domando a un caballo si esta en tensión o estrés, lo básico lo básico es quitar el estrés y

construir la confianza.

13. Tothom és vàlid per domar un cavall?

Si es consciente de sí mismo sí.  Si no no es educar es ordenar y mandar

14. Què penses abans de posar-te a domar un cavall?

Qué es lo que este caballo me va a enseñar a mi.

15. Com es fan entendre els cavalls?

Se hacen entender de  muchísimas maneras, son muy comunicativos pero parece ser que

entre especies que no tienen la zona del lenguaje  como nosotros, desarrollada, la parte del

cerebro.  Parece ser que lo que influye mucho es el lenguaje corporal, lenguaje no verbal.

Hay muchos mecanismos de comunicación que no son exclusivos de la palabra.

16. És fàcil entendre els cavalls?

Como todas las cosas, con conocimiento y des del respeto yo creo que sí que puedes llegar a
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entenderlos, estudiando, conociendo la naturaleza, su comportamiento y siendo consciente

de esa idea de respeto. 

Si no me entiendo yo como puedo pretender entender a otro/s personas. Primero tengo que

hacer fácil lo que quiero de las otras personas.

17. La societat quins prejudicis té sobre la doma natural?

Hay muchos prejuicios porque posiblemente se haya entendido mal muchos de los aspectos

de la doma natural. Se ha hecho un mal uso  por ejemplo de los mecanismos de aprendizaje,

del espacio redondo, etc. Por lo tanto es normal que muchas personas piensen que la doma

natural  es  una tontería,  tienen un mal  concepto.  Por  eso  creo que una de las  primeras

personas que llego aquí en España a intentar mostrar mecanismos  diferentes para poder

aprender las cosas de otra manera, que fue Lucy Rees.

  Pues ella ahora últimamente ya pensaba que  posiblemente igual ha creado confusión con

el  término  doma  natural  porque  muchas  personas  últimamente  del  mundo  hípico,  del

mundo con experiencia con los caballos posiblemente han hecho o  han visto a hacer un

poco de este trabajo  y  han pensado “ah pues esto es fácil llevar el caballo del ramal de esta

manera, o hacerlo correr en un espacio redondo”.

Yo pienso que esto es quedarse con una muestra que puede llevar a la confusión  y que si no

la  utilizas  des  del  conocimiento,  des  del  bienestar  y  el  respeto  del  caballo  no es  doma

natural.

38



Ivette Argerich   i   Ollé                                                                                                                            Jo enfront  de mi mateix  

2.2 MODEL D'ENTREVISTA

2.2.1 SANTI SERRA
1. Quants anys fa que et dediques al món del cavall?

2. Per què vas decidir domar els cavalls a partir de la doma natural i no un altre mètode?

3. Quines diferències creus que hi ha entre la doma natural i un altre mètode?

4. Per què creus que últimament s'ha posat tant de moda?

5. Creuen més els cavalls domats amb doma natural o és relatiu?

6.Creus que té algun tipus de relació la doma natural amb els antics indis americans?

7. El caràcter del cavall pot dependre de la doma que li apliquis? Pot tenir influència?

8. Pot aprendre el genet del cavall?

9. Aproximadament quant pot durar la doma?

10. A quina edat és aconsellable començar a domar el cavall?

11. És compatible domar el cavall amb més d'un mètode?

12. Tothom és vàlid per domar un cavall?

13.Què penses abans de posar-te a domar un cavall?
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14. És fàcil entendre els cavalls?

15.  Per a tu quin creus que és el pilar fonamental, la base de tot, per poder arribar a domar

un cavall a partir de la doma natural.

16.Quin creus que és  el “secret” per a que el cavall al teu costat se senti a gust, protegit i

que a més se senti confiat.

17. Aproximadament  quant dura una sessió d'aprenentatge?

18. Creus que hi ha gent que en fa un mal ús de la doma natural?

19. Podries afirmar que amb els cavalls la paciència és un aspecte molt important? Per què?

20. El fet de presentar-te al programa de telecinco -Tu si que vales- et va canviar la vida? En

quins aspectes?

21. Com et va sorgir la idea de presentar-t'hi?

22. Et va portar moltes hores d'entrenament?

23. Creus que el fet de presentar aquest mètode de domar els cavalls a la televisió el va

donar a conèixer més gent?

24. Si un dia vingués un nen petit i et digués que de gan vol fer el que fas tu amb el cavall,

quin consell li donaries?
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2.2.2 LESLIE DEMSOND 
1.  When did you start working with horses?

2.  Why did you choose broke in horses with natural taming? 

3. Which  differences do you think there are between natural taming and  another method?

4. Why do you think that recently this method has  become so popular recently?

5. Do you think horses pay more attention if they are tamed with natural taming or may be

with another method?

6. Do you think that natural taming has got some relation with the ancient amerindian?

7.  Can the horse behaviour  be associated with the type of dressage that you use?

8. Can the horsemanship learn about the horse?

9. Approximately how much can go on the tame? 

10.Which is the advisable age to start the tame?

11.Is it compatible  tame the horse with more than one method?

12.  Everybody is  able to tame a horse?

13. What do you think  before you start working with a horse?

14. Is it easy to  understand the horses?
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15. For you, which is the base for everything to be able to manage a horse with the natural

taming?

16. Which is the “secret” because  the horse feels comfortable, protected and trusting?

17. Approximately how long is one dressage session ?

18. Do you think that there are some people who do a wrong use of natural taming?

19. To be patient is  it  very important when you work with horses? Why?
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