
  
 

 

 

Benedicció de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs 2023 
 

NORMES I INSCRIPCIÓ 

La Benedicció de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs tindrà lloc el pròxim 

diumenge 22 de gener de 2023.  

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva és l’entitat organitzadora d’aquesta festa, 

que recau sota l’àrea de Cultura popular.  

Els participants hauran de complir estrictament les següents normes: 

PRIMER.- Cada persona cal que adopti les mesures necessàries de seguretat i 

protecció. 

SEGON.- Els participants han de disposar d’una assegurança de Responsabilitat 

Civil pròpia o de l’entitat que representen. Aquesta assegurança ha de cobrir els 

danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració de 

l’acte. 

TERCER.- Cal respectar el recorregut i ordre establert, seguint un ritme actiu per 

no endarrerir la dinàmica i respectar les indicacions de l’organització, així com 

les de la Policia Local i Protecció Civil. 

QUART.- Les persones que muntin o es facin càrrec d’animals s’han d’abstenir 

de consumir begudes alcohòliques o altres substàncies que posin en risc el 

desenvolupament de l’activitat. 

CINQUÈ.- Els animals han d’estar registrats a hípiques o a explotacions 

especialitzades, i la persona responsable ha de poder acreditar la seva tinença.  

SISÈ.- Els animals han de complir amb els requisits que estableix la normativa 

sanitària vigent aplicable (Reial decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula 

l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions 

equines i s'estableix el pla sanitari d’èquids).  

SETÈ.- Cal descarregar els animals dels seus vehicles en zones on no hi hagi 

aglomeració de persones.   

VUITÈ.- La càrrega de carros i carruatges ha d’estar equilibrada per evitar que 

aquests vehicles s’inclinin de la part del darrere i dificultin el treball dels animals.  

NOVÈ.- Està prohibit l’ús abusiu de pals, fustes, fuets o similars per fer avançar 

els èquids. 

DESÈ.- Els guarniments han de ser adequats per a cada tir o muntura. 



  
 

 

ONZÈ.- Si qualsevol èquid durant la passejada mostra 

signes d’estrès o problemes de salut, s’haurà de retirar immediatament del 

recorregut i les persones responsables hauran d’atendre’l adequadament.  

 

DOTZÈ.- Les persones participants han d’omplir el formulari d’inscripció de la 

Benedicció de Sant Antoni i els Tres Tombs 2023 de Maçanet de la Selva,  abans 

del 13 de gener de 2023. Amb aquesta inscripció, es manifesta expressament el 

compliment dels requisits i pautes que estableix la present normativa.  

 

Cliqueu el següent enllaç:  

INSCRIPCIÓ BENEDICCIÓ DE SANT ANTONI I 

ELS TRES TOMBS 2023 

(data límit d’inscripció: 13 de gener de 2023 )  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyoxOWE6g7_VK2VjLR3TE703aStgwnw6k-cdALPiCbpqdkpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyoxOWE6g7_VK2VjLR3TE703aStgwnw6k-cdALPiCbpqdkpQ/viewform

