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A la fi nca Can Parellada de la Mata, carretera 
BP-2151 Km 13 a Torrelavit, hi ha unes reno-
vades instal·lacions per a la pràctica de l’hípica 
on, davant mateix, els genets Estrat Mateu i 
Eva Curto, amb els seus fi lls Albert i Carla, fan 
possible que aquests equipaments siguin mo-
dèlics a la nostra comarca. Són més  de 3.500 
metres quadrats de pistes d’última generació 
de sílice per a la doma i el salt de cavall amb reg 
automàtic i del mateix nivell que les que s’ofe-
reixen a les pistes del RC de Polo de Barcelona. 
L’Estrat presumeix de passar-se trenta-cinc  
anys dels quaranta que té sobre els cavalls i  
de disposar d’uns mètodes d’ensenyament 
tan aplicats com els que van fer possible ge-
nerar genets d’alta competició com l’Albert 
Hermoso, l’Imma i la Laura Roquet, la Virgi-
nia Graells, en Victor Fragües, en Joel Vallès,  

en Jaume Bargalló, o la Paula Fernández, entre 
d’altres, que han estat medallistes en els cam-
pionats d’Espanya i en l’àmbit europeu, tots 
ells sota el seu mestratge.
A Torrelavit, el  “Centre Eqüestre Sportslavit”  
està dotat d’una infraestructura de primer ni-
vell i ha encarrilat el seu vessant escolar, ma-
joritàriament de la comarca, perquè puguin 
entrenar amb un entrenador des de l’oci fi ns a 
la competició per tal de formar genets. És  com 
la “Masia” de l’hípica, constata Estrat. “Aquí 
se’ls ensenya a ser responsables de tot l’es-
forç que suposa el cavall. És un ésser viu, no 
és una màquina.”  Per això cal molta higiene 
–les instal·lacions denoten una gran netedat- 
i remarca que poques instal·lacions ofereixen 
aquests nivells de netedat, fet que obliga a una 
gran disciplina per part dels nens afavorint i 

estimulant  la competitivitat positiva entre 
ells mateixos.
Anhelen ampliar els 32 boxes de cavalls actu-
als amb una nova nau que doni acollida a un 
nou projecte,  el “Poni Club Escola”, on l’Eva 
ambiciona obrir-la a una quinoteràpia per més 
endavant. Ara, però, estan més abocats a fer 
conèixer a la nostra comarca les virtuts que 
comporta la pràctica esportiva de l’equitació 
i que “no se’ns conegui només perquè anem a 
prendre la cervesa amb el pijama posat”. Ells 
estan esmerçant esforços a preparar cavalls 
per tal de competir en l’àmbit mundial. En 
“Frisky” i en “Cassandriamo”  belgues,  en 
són dos d’ells, al marge de la pedrera de cavalls 
joves que estan promocionant per tal d’esde-
venir un centre de competició i no només 
d’entrenament si un dia disposa d’una infra-
estructura per acollir-ho.
Respecte al que ha de ser el gran hipòdrom de 
Catalunya, són escèptics, ja que en retirar-se 
les apostes això condiciona molt i creuen que 
traslladar el món de l’hípica al Penedès, tot i 
les facilitats que els han ofert des de l’Ajunta-
ment de Torrelavit,  és molt complex. No obs-
tant això, ells fan una aposta pel paisatge del 
Penedès i que el seus accessos  el confi guren 
amb uns nivells reconeguts per la Federació 
de l’Hípica Espanyola.
L’Estrat i l’Eva es van traslladar de Sant Cugat 
del Vallès a Torrelavit per fer realitat el seu 
projecte hípic,  han començat amb bon peu tot 
i les difi cultats del moment, però estan con-
tents de l’acollida i conscienciació de la gent 
del Penedès per esdevenir un referent en el 
conjunt de Catalunya.

L’hípica pren força 
a Torrelavit

// Una família entregada a 
renéixer un projecte per al 
Penedès

REPORTATGE  3d8

El Centre Eqüestre Sportslavit està dotat d’una infraestructura de primer nivell | 3D8

La família Mateu Curto | 3D8

Els impulsors d’aquest centre formen un planter de genets a Catalunya  | 3D8

JOSEP VINYAS SOLÉ

JAUME ROVIRA BALCELLS

AGAPITO ELIAS CARBÓ

NOTA D’ACTE

Xerrada a Vilafranca 

Amb el lema: “És possible una
selecció catalana reconeguda 
internacionalment”. 

A les 8 del vespre, a l’Escorxador
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