Secretaria Xeral para o Deporte
Rúa de Madrid, 2
15707 – Santiago de Compostela
Don José Ramón Lete Lasa
Secretario Xeral para o Deporte
Estimado Secretario Xeral para o Deporte,
Como se fixo público por parte do Presidente do Goberno, o próximo día 2 de maio
volverase a permitir a práctica deportiva. Dende a nosa federación esperamos
unha maior concreción respecto diso, porque polo menos no noso caso está
provocando gran confusión entre os federados. A volta á actividade é algo que
temos que tomarnos moi en serio.
Dito isto, creo que nas actuais circunstancias reviste especial importancia a
consideración de deporte de carácter individual e é esa a que solicito que se teña
en conta, en representación do colectivo da hípica federada galega, para a práctica
da equitación.
Dende a Federación Hípica Galega temos a firme convicción de que temos que
actuar responsablemente e por tal motivo, en ningún caso referímonos nin o
faremos, á volta á competición, iso na nosa opinión non é agora o importante.
En canto ao noso deporte en concreto, ten unha particularidade que non por ser
obvia deixa de ter a súa importancia. A hípica en todas as súas disciplinas
practícase en comuñón entre un xinete ou amazona e un cabalo. O cabalo, do
mesmo xeito que o seu xinete, ten que ser considerado un deportista máis e de
feito os cabalos obteñen a súa licenza deportiva anual do mesmo xeito que os
xinetes, contando a nosa federación na actualidade con máis de mil cabalos
federados. Eles están sufrindo de xeito moi especial os efectos deste
confinamiento, porque aínda que poden vivir estabulados, non naceron para estar
inactivos e as consecuencias físicas e psicolóxicas que están sufrindo son, nalgúns
casos moi severas.
Dende a nosa federación estamos desenvolvendo un protocolo para a volta segura
á actividade, por outra banda, fundamental para a supervivencia dos clubs, a
maioría dos cales están sufrindo o indecible con este parón obrigado. Os cabalos
non se poden gardar nun garaxe, seguen comendo e necesitando coidados
esenciais que lles proporcionan os veterinarios e ferradores e ademais os clubs
non poden prescindir do seu persoal, ao cal necesitan para exercitarlos, polo
menos mínimamente, en ausencia dos seus propietarios e dos alumnos das escolas.
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O noso protocolo baséase na práctica segura dun deporte que entre outras cousas:
• Practícase de forma individual e non implica contacto
• En espazos amplos e en gran medida ao aire libre
• O feito de ter que dispoñer dun cabalo por xinete, evita a masificación.
Por todas estas razóns escríbolle para poñer á nosa federación e eu en primeira persoa, a
disposición da Secretaría Xeral para o Deporte para todo aquilo no que podamos ser
útiles, ratificar o noso compromiso de que velaremos polo cumprimento da práctica
deportiva segura e responsable para non ter que dar nin un paso atrás e solicitar que a
nosa petición tómese en consideración e póñase en coñecemento das autoridades
competentes na actualidade.
Na confianza de poder vernos pronto falando do que nos une, reciba unha forte aperta.
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Federico Pérez-Lago Gómez
Presidente Federación Hípica Gallega
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