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Una exposición en
El cavall menorquí
el Aeropuerto “deja Renclí, a l’Olimpíada
volar la imaginación” de Londres 2012
Participantes en el Desafío Menorca exhiben sus trabajos en la
terminal de “Llegadas”. Página 8

El Menorca
deﬁende hoy su
segunda plaza
ante el Palencia

Participarà en el concurs de doma
clàssica, muntat pel jove italià
Mattia Alghisi. Pàgina 9

EL CONSELLER DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CRITICA QUE SE CONFUNDA A LA OPINIÓN PÚBLICA

Huguet pide una tregua al GOB:
“La guerra es contra la crisis”
>> Afirma que aunque se eliminen las >> Está dispuesto a “dialogar con
áreas calificadas de interés territorial y transparencia” con el objetivo de
paisajístico, la protección se mantiene facilitar la actividad económica Página 5
JAVIER

El alcalde de
Es Castell,
favorable a
la fusión de
ayuntamientos
Lluís Camps es el único que apoya
la recomendación del Consejo de
Europa de unir municipios de menos de 10.000 habitantes. Página 6

Las cooperativas
agrarias
apuntan a
estrategias
conjuntas Página 3
Fundació Destí
abre cuatro
monumentos
a las visitas
turísticas Página 4

¡SUPER

SÁBADOS!
LAVADORA Clase A
8 Kg Carga frontal 1200 rpm

1’00
EUROS

El kg sale a 2’00 €

99€

IVA incluido

UNIDADES
LIMITADAS
OFERTA EXCLUSIVA

SÓLO HOY

de 17.00 a 20.00 h
Oferta valida hasta final de existencias.
No incluye transporte e instalación.
Sólo una unidad por persona.
Pago con tarjeta o efectivo.

MAHÓN: Avda. Cap de Cavallería, 1 · Tel. 971 35 73 00 · www.apalliser.com

Vicente Martínez
Escritor
Ho llegeixi demà a

culturàlia
SUPERMERCADO SPAR EXPRESS

ABIERTO DOMINGOS Y
FESTIVOS de 9 a 13 h.

SERVICIO PRENSA
DE

La Passió de Jesús emociona quan la crisi més fa patir Pàgines 19, 20 i 21

“No hay
sentimiento
más
importante
que el amor”

C/ VIVES LLULL, 38 DE MAHÓN

Menorca
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UNA DEMOSTRACIÓ DE LES GRANS POSSIBILITATS I APTITUDS DELS EQUINS AUTÒCTONS

Renclí, de Menorca al concurs de doma
clàssica als Jocs Olímpics de Londres 2012
El jove italià Mattia Alghisi de només 14 anys i el seu cavall de raça menorquina participaran a
les proves d’alta escola que tindran lloc del 2 al 9 d’agost durant les Olimpíades d’Anglaterra
S.M.

ISAAC PONS DE ROSA

Ciutadella

Les instal·lacions del Greenwich
Park on, entre el 2 i el 9 d’agost,
s’hi desenvoluparan les proves
hípiques dels Jocs Olímpics de
Londres 2012, seran l’escenari
en el que en Renclí, un cavall de
raça menorquina, participarà en
la modalitat de Doma Clàssica, comandat pel seu jove genet italià,
Mattia Alghisi, de només 14 anys.
Un fet que suposa la primera incursió d’un pura raça de Menorca
en un esdeveniment internacional com són uns Jocs Olímpics, i
que no fa més que demostrar que
els cavalls menorquins serveixen
per quelcom més que per a les festes patronals de l’Illa.
La classificació d’Alghisi i el seu
cavall Renclí per a les Olimpíades
que es celebraran a la capital britànica va arribar després de participar al Campionat Italià d’Alta
Escola Italiana que es va fer el 3 de
setembre a Vairano di Vidigulfo
(Pavia) i a la prova de doma clàssica (en la categoria E 210) que va
tenir lloc el 13 de novembre a Verolanuova (Brescia).
En Renclí és un cavall de
capa negre nascut el
5 d’abril de 2003,
resultat del
creuament
entre en
Culu-

mí i n’Esbelta. Va ser criat al lloc
de l’Almudaina de Ciutadella per
Pau Bosch. D’allà, l’equí va passar
a mans de Siscu Fuster, un ciutadellenc resident a Holanda des de
fa dinou anys i que des de 2006 es
dedica a la cria i promoció de la
raça menorquina als Països Baixos. De fet, allà, a n’en Renclí ja
l’han aparellat, és pare d’un cavall,
Xavalet HS, i quatre eugues, Xalonia HS, Xakhira HS, Xocolatina
HS i Xuruga HS; tots ells nascuts
entre març i maig de 2008.
ALGHISI, UN APASSIONAT
La història de Mattia Alghisi amb
els cavalls menorquins va ser “un
amor a primera vista”, segons explica ell mateix en un reportatge
que s’acaba de publicar a una
revista especialitzada del seu
país, “Cavallo Sport Junior”. El
2007, quan Alghisi tenia 9 anys,
va assistir a una fira de cavalls a
Itàlia en la que hi havia presència d’exemplars menorquins. “En
veure aquell cavall vaig saber que
el meu baptisme amb la sella només seria amb ell”, recorda. Aquell
exemplar que tant va
atreure aquell

PARELLA. El jove

italià i el seu
corser negre han
demostrat la seva
compenetració i
el potencial que
tenen

fillet era en Fairy, un animal que el va captivar pels
seus ulls foscos i el seu pelatge
negre.
Un any més tard, Alghisi va
anar a la Galà di Fieracavalli a
la ciutat de Verona, on hi participava l’Escola Eqüestre Menorquina, amb el seu director, Siscu
Marquès, al capdavant, un dels
principals promotors de la raça
menorquina en terres italianes.
Marquès afirma que allà “ja vaig
veure que aquell al·lot tenia un
gran potencial”.
La següent etapa de la història
va ser un viatge de la família del
jove Alghisi a Menorca, que va
acabar amb la compra de l’animal
per endur-se’l al seu centre hípic
de Spino d’Adda, a Milà, una vegada comprovades les grans capacitats de la raça menorquina.
I allà va començar la relació de
la família Alghisi amb els cavalls
menorquins, i que va continuar

amb l’adquisició d’en Renclí per
part de la seva mare, Laura Susani,
el 2010, exemplar amb el que han
treballat la doma clàssica des de llavors, amb l’entrenadora alemanya
Frauke Geilhof i Marco Caremi.
APTITUDS DE LA RAÇA
El 6 d’abril de 2009, en un reportatge publicat a les pàgines del
“Menorca”, Siscu Fuster ja afirmava que “estic convençut que
(el menorquí) és un cavall amb
moltes qualitats per a la doma
d’alta escola”. Unes paraules que
es sumen a les d’altres especialistes i grans coneixedors de la raça autòctona menorquina, com
el director de l’Escola Eqüestre
Menorquina, Siscu Marquès. “A
Menorca, molta gent pensa que
aquest cavall només serveix per
a les festes, que no és vàlid per
a la doma clàssica, i tot i que sabem que la nostra és una raça
jove i que encara ha de millorar,

amb en Renclí es demostra que
si s’apliquen les tècniques adequades el cavall menorquí pot
treure bons resultats”. De fet, el
responsable del centre ubicat a
Binisebani, creu que “si no fos
per la mar i pel que costa traslladar els animals fora de Menorca,
segurament el cavall menorquí
hauria destacat abans”.
Sigui com sigui, i en paraules del
jove genet que qualcarà en Renclí a
Londres 2012, tot i que “generalment el cavall menorquí és conegut per la seva bellesa, m’agradaria
contribuir per donar a conèixer el
veritable potencial, el seu valor i la
versatilitat d’aquests cavalls”.
Ara, està previst que la darrera
setmana d’abril, Siscu Marquès viatgi a Milà per assistir a una prova
en la que hi prendrà part en Renclí, per tal de col·laborar en l’entrenament i participar amb els seus
coneixements sobre el cavall i el
caràcter de la raça menorquina.

