
Federació Catalana de Turisme Eqüestre  
F.C.T.E.

Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratès 
CP:08398  Santa Susanna (Barcelona) 
Tel.: 3493 
Fax: 3493 

itinerariequestre@fcturismeequestre.cat 

Localització: 

Denominació: 

Dades d’interès I 

Allotjaments 
Noms Telèfons Adreces Web 

Càmpings - Àrees d’acampada 
Noms Telèfons Adreçes Web 

Restauració 
Noms Telèfons Adreces Web 

Instal·lacions eqüestres (quadres, centres hípics,…) 
Noms Telèfons Adreces Web 

Serveis eqüestres (veterinaris, subministradors de pinsos, ferradors,..) 
Noms Telèfons Adreces Web 



Federació Catalana de Turisme Eqüestre  
F.C.T.E.

Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratès 
CP:08398  Santa Susanna (Barcelona) 
Tel.: 3493 
Fax: 3493 

itinerariequestre@fcturismeequestre.cat 

Localització: 

Denominació:

Dades d’interès II 

Solapament d’usos 
Senders homologats 

Codi Denominació 

Rutes BTT homologades 
Codi Denominació 

Llocs d’interès patrimonial arquitectònic, ambiental o cultural 
Arquitectònics 

Noms Adreces Web 

Ambientals 
Noms Adreces Web 

Etnològics - Culturals 
Noms Adreces Web 
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