
 

                                                    BLOC INFORMATIU 2019 

05-01-2019.  Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de l’Eixida a la comarca de la 
Garrotxa (Catalunya). Els pares són SCH. Vi’skaly’s Paso Doble a la Borda d’Urtx i Areta de la 
Canova. Van néixer 3 mascles i 5 femelles que es van lliurar als ramaders següents:  

Baborte de l’Eixida a Joan GeroVna de Gessa (Val d’Aran) Catalunya 
Baell de l’Eixida a Miquel Àngel Queralt de Eller (Cerdanya) Catalunya 
Balandrau de l’Eixida a Miquel Vilalta de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya 
Balmeta de l’Eixida a Lenka SVhlová de Txequia 
Bardamina de l’Eixida a Lenka Shihlová de Txequia 
Betónica de l’Eixida a Zdenët Krejci de Txequia 
Basseta a Montserrat Farré de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) Catalunya 
Baridana de l’Eixida a MarVna Marce de la Nou de Berguedà (Berguedà) Catalunya 

************ 

02-03-2019. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat Cal Janola a la comarca del 
Berguedà (Catalunya). Els pares són Alnus de l’Eixida i Dorria de Cal Fontestà. Van néixer 4 
mascles i 2 femelles que es van lliurar als ramaders següents: 

Alins de Cal Janola a Virginia Peña de Guardiola de Berguedà (Berguedà) Catalunya 
Aixeus de Cal Janola a Carfles Guillamon de Travesseres (Cerdanya) Catalunya 
Anayet de Cal Janola a Jesús Mª Agerre de Otsagabia (Roncal-Salazar) Navarra 
ArVc de Cal Janola a Gorka Diaz de Lezaun (Estrella Oriental) Navarra 
Áneu de Cal Janola a Lluís García de Bagà (Berguedà) Catalunya 
Arduix de Cal Janola a Gerard Milian de Ridaura (Garrotxa) Catalunya 

************ 
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01-06-2019. L’InsVtut va ser convidat per l’Ajuntament de Llívia a parVcipar a la “Festa de la 
Transhumància”. L’InsVtut i va anar amb el seu estand, material de divulgació i dos exemplars 
de Muntanya dels Pirineus. La intenció del Ajuntament era a que donéssim a conèixer al gran 
publico la labor que fan els nostres MPRs i les acVtuds que s’han de adoptar si es troben amb  
ramats protegits per ells.  

 

Aquesta festa la va impulsar l’Ajuntament de Llívia des de ja fa bastants anys per a celebrar i 
donar a conèixer, la tradició ancestral de la pujada dels ramats de cavalls a les pastures d’esVu 
de la Bollosa, ja en territori de la Cerdanya francesa, en les quals la vila de Llívia té drets de 
pasturatge des de ja fa més de 1000 anys sobre 1344 Ha. Situades per sobre dels 2000 metres 
d’alVtud i quan el mantell blanc de l´hivern es transforma en un tapís de verda i tendra herba. 
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Festa de la transhumància de LLívia. 

 

Festa de la transhumància de LLívia. 
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                     Pastures de la Bollosa a una alVtud de 2016 m. ja en la Cerdanya francesa 

************ 

24-06-2019. Neix la novena cadellada de MPRs en el ramat de Cal Manistró a la comarca del 
Baix Camp (Catalunya). Els pares són A´Pitxi de Cal Minguet i Areta de l’Eixida. Van néixer 5 
mascles que es van lliurar als ramaders següents: 

Isclots de Cal Manistró a Oriol Trabal de Sant Pol de Mar (Maresme) Catalunya 
Izourt de Cal Manistró a Gemma Clarena d’Argençola (Anoia) Catalunya 
Izan de Cal Manistró a Pep Venturós de la Nou de Berguedà (Berguedà) Catalunya 
Izotz de Cal Manistró a Judit López de Guardiola de Berguedà (Berguedà) Catalunya 
Isande de Cal Manistró a José Antonio Boya de Les (Val d’Aran) Catalunya  

************ 

21-07-2019. Com cada any, l’InsVtut va ser convidat a assisVr al tradicional Concurs 
Internacional de Gossos de Pastor d’Oceja (Cerdanya francesa) que aquest any arribava a la 
seva 35 edició i que es celebra el tercer diumenge de juliol. Sens dubte, és una de les 
concentracions més nombroses tant de públic como de pastors, i també de productes 
artesanals pirinencs de tot Vpus. A causa d’això, agafa especial rellevància la nostre assistència 
per tenir la oportunitat de informar al gran públic sobre el treball que fan els nostres MPRs i 
l’acVtud que s’ha de prendre davant d’un ramat protegí per MPRs. No cal dir, que la gent queda 
impressionada i gratament sorpresa, tant de la bellesa i presència dels nostres exemplars com 
del seu caràcter, aspectes molt importants per que la nostre meravellosa raça es revalori cada 
vegada més, tal como es mereix.   
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22-09-2019. Com l’any anterior l’InsVtut fou convidat a exposar el seu estand al segon 
“Concurs Inter-races Vila de Puigcerdà” que organitza Armand Flaujat amic i company 
de l’InsVtut i Esteve Rivero, pastor i company, ambdós de la Cerdanya. Aquest concurs 
té la caracterísVca de valorar als gossos conductors de ramat como si esVguessin 
treballant en el seu hàbitat natural, de manera que els pastors no saben fins moments 
abans de la proba quin serà el recorregut que Vndran que fer els seus gossos per guiar 
el ramat ni els obstacles que van a trobar. Així la valoració del treball dels gossos està 
més d’acord amb la seva tasca habitual, i aleshores, es pot apreciar molt més les seves 
qualitats conductores de ramat.   
Per part nostre, ens vàrem centrar a fer difusió de les qualitats dels Muntanyes com a 
protectors de ramats, fent èmfasi sobre ses qualitats, el tracte que reben ja des del 
naixement, el seu maneig posterior i el que el pastor lis ha de proporcionar al llarg de 
tota la seva vida. Evidentment, sense deixar d’aconsellar al gran públic del seu treball i 
de les mesures que han d’adoptar davant de la seva presència protectora del ramat. Tot 
seguit, podeu veure algunes fotos de l’estand de l’InsVtut como dels gossos 
conductores de ramat parVcipants.   
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************ 

03-10-2019. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de Cal Janola a la comarca del 
Berguedà (Catalunya). Els pares són Alnus de l’Eixida i Dorria de Cal Fontestà. Naixeren 2 
mascles i 4 femelles que es van lliurar als ramaders següents: 

Bedoll de Cal Janola a Montserrat Farré de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) Catalunya 
Bergus de Cal Janola a Koldo Vicente de Otsagabia (Roncal-Salazar) Navarra 
Balmeta de Cal Janola a Dirk Madriles de Castellterçol (Moianès) Catalunya 
Baserca de Cal Janola a Jordi Raventós de Sta. Margalida i els Monjos (Alt Penedès) Catalunya 
Brassica de Cal Janola a Teresa Cumbriu de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) Catalunya 
Baridana de Cal Janola a Lluis Casellas de Foixà (Baix Empordà) Catalunya 

Tot seguit fotografies d’aquesta cadellada: 
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Durant tot l’any, l’assessorament als ramaders que ens demanen informació sobre la 
possibilitat  d’obtenir un MPRIP és una constant, i no només per a ramats de cabres o 
ovelles sinó també per a pollastres i gallines en règim d’explotació extensiva ecològica 
on la predación els hi ve del cel.    

També, com cada any, els tècnics del Servei de Protecció de Ramats de l’InsVtut van 
visitar als ramaders per realitzar el seguiment dels MPRs, especialment a els úlVms 
posseïdors, amb l’objecVu de comprovar que el seu maneig i el seu acoblament al 
ramat era el correcte.      

També s’han visitat als ramaders posseïdors de les cadellades nascudes, per a 
desparasitar i vacunar als cadells, així com como per a recollir-los i lliurar-los a altres 
ramaders. S’ha posat especial èmfasi a assessorar als que s’iniciaven en la protecció 
dels seus ramats per evitar qualsevol error en el maneig dels MPRs, especialment en 
l’etapa tan important como és la del acoblament del cadell amb el seu besVar i que no 
coneixien el gos de protecció.   

************ 

Detallem tot seguit en diferents gràfics el desz dels MPRs lliurats per: CCAA i països,  
per comarques catalanes, per Vpus de besVar i per anys, tot actualitzat al 31-12-2019, 
sumand un total de 287 exemplars.  
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Destaquem que ja són 34 (6 a ànecs, 15 a pollastres i 13 a gallines ponedores) els MPRs 
de l’InsVtut que protegeixen els ramats d’aus en règim d’explotació extensiva ecològica, 
degut a que són mol vulnerables, no només a la depredació clàssica de guineus  
diversos Vpus de mustèlids, sinó també a las aus predadores que els hi venen des del 
cel: les rapinyaires i àdhuc, en el cas dels aneguets i els pollets, de les gavines. 

Recordem que el 12 d’abril de 2014 vàrem crear la pàgina de l’InsVtut en el Facebook, 
la qual actualitzem habitualment amb informació, fotos i vídeos relacionats ambla 
nostre tasca. 

Joan Ferrer  
Maig 2020 
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