
   
 

 

 

 

PROPOSTA DE PROTOCOL D’AVALUACIÓ DEL BENESTAR DELS 

CAVALLS QUE PARTICIPEN ALS TRES TOMBS 

 

 

 

Introducció 

 

L’objectiu d’aquest document és proposar un protocol que permeti avaluar i 

garantir el benestar dels cavalls que participen a les festes dels Tres Tombs. 

 

El concepte de benestar animal inclou tres elements: el funcionament 

adequat de l’organisme, l’estat emocional de l’animal i la possibilitat 

d’expressar alguns comportaments importants propis de l’espècie. Així doncs, 

les definicions més acceptades de benestar animal es basen en una 

aproximació multidimensional que inclou tant l’estat físic com l’estat mental 

dels animals i la seva conducta.  

 

Per avaluar el benestar dels animals es necessiten indicadors objectius que 

hagin estat prèviament validats. En conjunt, aquests indicadors han d’aportar 

informació sobre els diferents elements que integren el concepte de benestar 

animal i que hem esmentat anteriorment. Actualment hi ha varis protocols 

que s’utilitzen per avaluar el benestar dels animals, i molts d’ells estan dividits 

en quatre seccions o principis de benestar: alimentació, allotjament, salut i 

comportament.  

 

Possibles problemes de benestar dels cavalls que participen a les 

festes dels Tres Tombs 

 

És important tenir en compte que els recorreguts que fan els cavalls que 

participen a la festa dels Tres Tombs són curts i sense dificultat. A més, la 

majoria dels carros són de fantasia (és a dir, pesen molt menys del que 

semblaria). Per tant, els possibles riscos pel benestar animal causats per un 

sobreesforç dels cavalls que participen a la festa queden pràcticament 

descartats. 

 

En teoria, els cavalls que participen a la festa dels Tres Tombs podrien veure 

reduït el seu benestar si es produís algun dels següents problemes: 

 

 

 

 



   
 

o Que el cavall tingui un problema de salut que li causi dolor o li dificulti 

realitzar l’activitat que se li demana durant la festa. 

 

o Que el cavall tingui una condició corporal inadequada, que indiqui un 

problema de salut o que li dificulti realitzar l’activitat que se li demana 

durant la festa. 

 

o Que la càrrega que el cavall ha d’arrossegar sigui excessiva o estigui 

fixada al cos de l’animal de forma inadequada, causant-li incomoditat, 

ferides o lesions. 

 

o Que el recorregut que ha de realitzar el cavall durant la festa inclogui 

trams en els que l’animal pugui relliscar i lesionar-se. 

 

o Que l’animal s’espanti degut a possibles sorolls o a la proximitat 

excessiva del públic, en el cas que l’animal no estigui acostumat a la 

proximitat de persones desconegudes. 

 

Els protocols que s’utilitzen par avaluar el benestar dels cavalls, consideren 

molts altres problemes relacionats sobre tot amb l’allotjament dels animals i 

amb la possibilitat que puguin dur a terme el comportament normal propi de 

la seva espècie.  

 

La festa dels Tres Tombs, però, te una durada molt curta i no suposa 

l’allotjament de l’animal en un lloc diferent de l’habitual. Per tant, els 

possibles problemes de benestar que es pugessin derivar d’unes males 

condicions d’allotjament no s’inclouen en aquest protocol al no estar 

directament relacionades amb la festa dels Tres Tombs ni ser conseqüència 

del fet que el cavall hi participi. 

 

Proposta de protocol d’actuació per avaluar i garantir el benestar dels 

cavalls que participen a la festa dels Tres Tombs 

 

L’element fonamental en el que es basa aquest protocol és que hi hagi un/a 

veterinari/a que tingui la responsabilitat (1) de supervisar les condicions de 

transport, càrrega i descarrega dels animals, (2) d’avaluar el benestar dels 

cavalls abans i durant la seva participació a la festa, i (3) de supervisar, si és 

possible, prèviament a l’inici de la festa,  el recorregut que han de fer els 

cavalls. És imprescindible que el veterinari responsable del benestar dels 

animals tingui experiència clínica amb cavalls i porti material per a atendre 

els animals en cas de ser necessari. 

 

 

 



   
 

 

Supervisió de les condicions de transport, càrrega i descàrrega dels animals 

 

 

El veterinari responsable del benestar dels animals supervisarà que (1) els 

animals s’han transportat en mitjans de transport que garanteixen el seu 

benestar; (2) la càrrega i descàrrega dels animals es fa de manera tranquil·la, 

evitant al màxim l’estrès als animals; (3) els cavalls disposen del passaport 

i/o documentació corresponent, i (4) no hi ha cap animal sota els efectes de 

sedants o estimulants. 

 

Si aquestes condicions no s’acompleixen, el veterinari responsable del 

benestar dels animals informarà al responsable de la festa, que haurà de 

prendre les mesures oportunes. 

 

Avaluació del benestar dels cavalls abans i durant la seva participació a la 

festa 

 

Aquesta avaluació es durà a terme mitjançant quatre accions (accions 1, 2, 

3 i 4): 

 

Acció 1. Es proposa que, abans que els cavalls comencin la seva participació 

a la festa, el veterinari responsable del benestar dels animals faci una 

inspecció ocular per tal d’avaluar la condició corporal i la salut dels cavalls. 

Per dur a terme aquesta avaluació, el veterinari responsable del benestar dels 

animals utilitzarà els següents indicadors: 

 

Condició corporal 

Per a la puntuació de la condició corporal s’utilitza un mètode estandarditzat 

que avalua la quantitat de greix de l’animal mitjançant una escala de l’1 al 5. 

La condició corporal pot variar per molts factors, com per exemple, 

l’alimentació i la disponibilitat de menjar, les activitats reproductives, la 

climatologia, l’entrenament o activitats de treball i  la presència de paràsits, 

problemes dentals i/o malalties.  

 

Alteracions de la pell 

Es consideren alteracions de la pell les zones sense pèl, les cicatrius, les 

ferides i les inflamacions. Algunes de les diverses raons per les que aquestes 

alteracions poden estar presents en l’animal són: cops, tipus i qualitat del 

material que s’utilitza per entrenar o treballar, tipus, quantitat i intensitat de 

treball, baralles amb altres cavalls i malalties.    

 

 

 



   
 

 

Inflamació de les articulacions 

Quan hi ha augment del fluid en els teixits que envolten una articulació es 

produeix una inflamació de l’articulació. Aquesta inflamació pot ser dolorosa 

i indicativa d’algunes alteracions com per exemple, artritis, lesions, infeccions 

o fractures òssies.  

 

 

Coixesa 

La coixesa ve definida per un moviment anormal que es fa més evident durant 

la marxa. Aquesta afecció redueix la capacitat del cavall per utilitzar una o 

més potes de manera normal. En molts casos redueix la mobilitat dels cavalls 

que poden arribar a ser incapaços d’aguantar el seu propi pes sobre la pota, 

o potes, afectades. La condició d’estar coix produeix malestar i dolor, i pot 

ser conseqüència de moltes afeccions cíniques diferents.  

 

Condició del pelatge 

La condició el pèl depèn tant de la salut del propi pèl com de l’estat general 

de salut de l’individu. Per tant, una bona condició del pelatge és un indicador 

de bona salut del mateix i de bon estat de salut general de l’individu. Pel 

contrari, una mala condició d’aquest pelatge pot ser indicatiu de diverses 

condicions clíniques o d’una nutrició pobra.  

 

Signes de falta de cura dels cascs 

El sobrecreixement i el mal maneig dels cascs, com el no ser retallats 

regularment o estar mal retallats, són signes de falta de cura dels cascs. Així 

mateix, aquesta condició pot ser una font de dolor per l’animal.  

 

Lesions a les comissures labials 

La presència de lesions a les comissures labials sol ser degut a l’ús inapropiat 

de les regnes o de l’embocadura.  

 

Si algun cavall tingués una condició corporal inadequada o mostrés algun dels 

signes de mala salut esmentats anteriorment, el veterinari responsable del 

benestar dels animals informarà al responsable de la festa, que hauria de 

procedir a impedir participació del cavall.  

 

Acció 2. Es proposa que, abans que el cavall comenci el seu recorregut i un 

cop s’hagi fixat la càrrega, el veterinari responsable del benestar dels animals 

(acompanyat per una persona competent en la matèria d’enganxament) 

avaluí si tant la càrrega com la forma en que s’ha fixat a l’animal són adients. 

 

 

 



   
 

 

Si la càrrega fos excessiva o estigués mal fixada, el veterinari responsable 

del benestar dels animals informarà al responsable de la festa, que hauria de 

procedir a fer les correccions necessàries o, si aquestes no es duen a terme, 

impedir la participació del cavall. 

 

 

Acció 3. Es proposa que el veterinari responsable del benestar dels cavalls 

supervisi el comportament dels animals durant el recorregut per tal 

d’identificar tant signes de por como d’incomoditat o dolor.  

 

 

Si algun cavall mostrés signes de por, incomoditat o dolor, el veterinari 

responsable del benestar dels animals informarà al responsable de la festa, 

que hauria de procedir a interrompre la participació del cavall.  

 

 

Acció 4. Atès que a la festa dels Tres Tombs hi participen bandes de música 

i s’utilitzen equips de megafonia per anunciar els participants, i tenint en 

compte que els sorolls poden causar estrès als animals, es proposa que (1) 

la banda de música estigui situada sempre al començament de la rua i a una 

distància adequada dels cavalls; (2) els altaveus dels equips de megafonia 

s’orientin de manera que el so no es projecti directament en direcció als 

animals, i (3) no es faci ús de pirotècnia, trabucs ni estris similars en 

presència dels animals. 

 

Si aquestes condicions no s’acompleixen, el veterinari responsable del 

benestar dels animals informarà al responsable de la festa, que haurà de 

prendre les mesures oportunes per garantir l’acompliment de les mateixes. 

 

 

 

Supervisió del recorregut que ha de fer el cavall previ a l’inici de la festa 

 

 

Aquesta supervisió es durà a terme mitjançant una acció (acció 5): 

 

 

Acció 5. Es proposa que la organització informi del recorregut al el veterinari 

responsable del benestar dels cavalls, prèviament a l’inici de la festa, i que 

aquest, en la mesura del possible, segueixi el recorregut que han de fer els 

cavalls per comprovar que no hi hagi cap lloc on els cavalls puguin relliscar o 

lesionar-se.  

 



   
 

 

Si identifica algun tram del recorregut que pugui causar lesions als animals o 

que suposi un possible perill pels animals o les persones, el veterinari 

responsable del benestar dels animals informarà al responsable de la festa, 

que haurà de prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat del 

recorregut abans que comenci la festa.  

 

 

Finalment, com a requisit obligatori, l’organització ha de garantir la presència 

d’aigua corrent i potable a la zona de concentració (és important que l’aigua 

no estigui en bidons per tal d’evitar el risc de contagis). 
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