BLOC INFORMATIU ANY 2010

12-01-2010. El delegat de l’Institut per a la Comunitat de l’Aragó Sr. Ricardo Azón,
va lliurar els tres primers MPRs fruit del conveni entre l’Institut i Sodemasa
(empresa pública del Govern Aragonès) als següents ramaders:
Anglios de Casa Ferrero a Juan Ballarín Callau d’Espluga (Ribagorza) - Huesca
Àrtic de Casa Ferrero a Ramón Carmelo Carasa del Valle de Echo – Huesca
Aulón de Casa Ferrero a Lourdes Sousin Alegre del Valle de Ansó – Huesca

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

UNA MISSIÓ OFICIAL DE RAMADERS XILENS VISITÀ L’INSTITUT PIRINENC DEL GOS DE
MUNTANYA DELS PIRINEUS

Els dies 23 i 24 de Març de 2010 vàrem rebre la grata visita d’una delegació oficial de ramaders
xilens al front de la qual estava la coordinadora de l’oficina Pro-Chile de la Región
Metropolitana depenent del Ministeri d’Afers Exteriors Xilè, Sra. Paula Salamé i l’Enginyer
Agrònom Sr. Raúl Espinosa, executor del projecte d’investigació de la Universitat de Xile
anomenat “Evaluación del desempeño de Perros de Montaña de los Pirineos como protectores
de rebaños ovejeros en la precordillera de la región metropolitana”, en el qual aquest Institut
està col·laborant activament des dels seus inicis.

La missió estava representada per ramaders de la Tierra de Fuego, Magallanes i Región
Metropolitana. Els seus objectius eren conèixer in situ el treball que estan realitzant part dels
Gossos de Muntanya dels Pirineus entregats per l’Institut als ramaders pirinencs per a la
protecció dels seus ramats, i també, obtenir informació sobre els sistemes de comercialització i
distribució dels productes derivats de la producció ovina i cabruna del nostre país.

Amb aquesta finalitat, varen visitar la Fira Alimentaria a Barcelona i van estar en una explotació
ramadera a la localitat de Fraga i una altre a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa. Per
part nostre, vàrem programar unes visites als ramats de l’Antoni Nadal de Ballestà i d’en Joan
Carles Espuga d’Organyà a la comarca de l’Alt Urgell i al d’en Pere Serra –membre també de la
Junta Directiva de l’Institut- a Montmalús a la comarca de la Cerdanya, situats en els Pirineus
Orientals.

També vàrem tenir el plaer de rebre’ls a la Borda d’Urtx a Urtx i al Mas de Cal Manistró a Bor,
ambdós a la Cerdanya, en els quals varen tenir l’oportunitat de familiaritzar-se amb la cria dels
Gossos de Muntanya dels Pirineus i amb la dels Border Collie, els Kelpie Australià i els Gossos
d’Atura.
A la vegada, va ser una gran satisfacció tant per l’Armand como per a mi, convidar-los a
compartir taula a la Borda d’Urtx i a Cal Manistró i vàrem posar molta cura perquè coneguessin
les especialitats culinàries més característiques de la nostra comarca.

Així mateix, vàrem preparar una demostració de gossos d’atura treballant amb el ramat, la qual
va anar a càrrec de l’Armand Flaujat, monitor d’ensinistrament de gossos de pastor, que és a
més, tècnic del Servei de Protecció de Ramats de l’Institut i membre de la seva Junta Directiva.
L’informació que varen obtenir els hi va ser molt valuosa, donat que aquesta és una activitat
poc coneguda per ells i, segons ens varen manifestar i nosaltres vàrem poder comprovar en la
nostre visita a Xile, molt necessària per optimitzar el maneig dels seus ramats.

No cal dir, que vàrem estar molt contents i agraïts per la seva visita i ens vàrem esforçar perquè
la seva estada a les nostres comarques els hi fos el més agradable i profitosa possible.

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

La “Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)” i la
“Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF)” van convidar a l’Institut Pirinenc
del Gos de Muntanya dels Pirineus (IPGMP) a participar en un Seminari Estatal,
l’organització del qual va anar a càrrec de (COAG), que es va realitzar a la localitat
de la província d’Osca de Puente la Reina de Jaca els dies 28 i 29 de maig.
A la secció de “Seminaris i Conferencies” d’aquesta mateixa web es pot veure la
ressenya completa.

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

La direcció del Concurs Internacional de Gossos de Pastor que es fa cada any el
tercer diumenge de juliol a Oceja (Cerdanya francesa), va convidar –como cada
any- a l’Institut a participar en un estand per donar a conèixer les activitats que
desenvolupa. Com de costum, varem assistir amb dos magnífics exemplars de
Muntanya, un de cada sexe, i a més amb material de promoció i divulgació per
donar la màxima informació al nombrós públic assistent.
Es curiós constatar, el gran impacte que fa a la majoria de gent, las labors de
protecció dels nostres MPRs (Muntanyes de Protecció de Ramats) que a la majoria
dels casos els hi sembla cosa del passat, però una vegada reben les nostres
explicacions, demostren la seva satisfacció quan comprenen que gràcies a ells, es
fa compatible la tornada dels grans carnívors salvatges amb les activitats
ramaderes.

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

11-09-2010. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de Casa Hostal a
Freixenet, a la comarca del Solsonès (Catalunya). Els pares són Alba de Cal Gilet i
Aulón de Cal Ainat. Naixeren tres mascles i una femella que es varen lliurar als
ramaders següents:
Aneto de Casa Hostal a Marc Carbó Jimenez de Caldes de Malavella (La Selva)
Catalunya.
Aspé de Casa Hostal a Lluis Fuster Rabasa de Castellbó (Alt Urgell) Catalunya
Ayous de Casa Hostal a José Aitor Garmendia Eizaguirre de Roncal (Navarra)
Alba de Casa Hostal a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya
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