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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 aquest Seminari 
Estatal, l’organització del qual va anar a càrrec de (COAG).  
 
Els tècnics del Servei de Protecció de Ramats (SPR) de l’IPGMP, Joan Ferrer i 
Armand Flaujat, van ser els responsables de presentar la ponència sobre els 
Gossos de Muntanya dels Pirineus de Protecció de Ramats (MPR). Així mateix, 
també va estar present Ricardo Azón com a delegat del IPGMP i responsable 
d’aquest servei per a la Comunitat Autònoma de l’Aragó. 

 
En el desenvolupament del programa del Seminari que adjuntem, es va posar 
en evidència en els temes tractats l’enorme importància que representa 
mantenir la biodiversitat. En la seva presentació, Odile Rodríguez de la Fuente 
directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, va manifestar 
“mantenir la biodiversitat no ha de ser un obstacle, sinó una oportunitat per 



ramaders i agricultors, però per això és necessari que el conjunt de la societat 
es consideri responsable de la conservació i de l’ús sostenible dels recursos 
naturals”. Seguint la filosofia de Félix Rodríguez de la Fuente, la seva filla va 
indicar que la Fundació que porta el nom del seu pare considera fonamental 
compatibilitzar la producció agropecuària i la fauna silvestre i va senyalar, “El 
futur de la naturalesa està en mans dels productores agropecuaris”.  
 
Odile Rodríguez de la Fuente va afegir, “la Fundació aposta junt amb COAG per 
fórmules que aconsegueixin que aquest valor afegit de biodiversitat es 
tradueixi en reconeixement social cap el sector agropecuari i en millores 
econòmiques a través del Contracte Territorial d’Explotació, la Custodia del 
Territori o el Pagament pels Serveis Ambientals, entre altres”.  
 
Odile, també va indicar que no té sentit l’ecologisme radical i així ho van 
confirmar posteriorment els ponents d’agrupacions ecologistes i 
conservacionistes presents que van afirmar que aquestes postures són 
obsoletes i a penes si queda algun petit grup amb aquesta característica. 
 

   
 
Destacar que Marta Piqueras i Andoni García de (COAG) van presentar la 
primera “Guía de la Compatibilización de la Gestión Agraria y la Fauna 
Salvaje”. Per la seva elaboració es va comptar amb la col·laboració  de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. La necessitat de desenvolupar aquesta 
Guía va sorgir d’un anàlisi previ de la realitat existent en el medi rural i de la 
detecció de la problemàtica entre l’interacció de la fauna silvestre i les 
activitats agropecuàries.  

La fonamentació teòrica de la Guía es basa en que Espanya és actualment un 
dels Estats Membres de l’Unió Europea que més quantitat i varietat de fauna 
silvestre presenta, degut a que les privilegiades característiques 
biogeogràfiques i la varietat climàtica dels nostres territoris propicien la 
presència de nombroses espècies. 

Es més, a l’Estat espanyol es troben més del 80% del total d’espècies vegetals 
que hi ha a Europa i més del 50% d’espècies animals. Tenim la major varietat 
de mamífers i rèptils, i ocupem el tercer lloc en diversitat d’amfibis i peixos.  



 

 

Aquesta elevada biodiversitat queda reflectida en la gran extensió de territori 
que forma part de la Red Natura 2000 (terrestre), que ocupa, en la actualitat 
el 26,64% de la superfície total del nostre país. 

Per la seva part, Oscar Prada, tècnic de divulgació de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente va parlar sobre el programa Convergencia Rural-
Naturaleza (RUNA), l’objectiu del qual és fomentar la convergència entre 
l’àmbit de la conservació de la naturalesa i el mon rural i ressaltar 
l’importància d’aquest últim com generador i custodi de biodiversitat i donar a 
conèixer i posar en valor l’important paper dels territoris rurals en la societat 
del segle XXI. A la vegada, va convidar a l’IPGMP a posar-se en contacte amb 
les demés organitzacions de l’Estat que treballen en l’entrega de gossos de 
protecció de ramats per unir esforços, compartir coneixements i experiències, 
idea que vàrem acollir molt favorablement i que ja estem posant en pràctica.     

L’IPGMP  s’identifica plenament amb els objectius de la Red Natura 2000 i del 
programa RUNA. Per això, i como aportació dins de les seves possibilitats, va 
posar en pràctica el “Projecte Biodiversitat” encaminat no només a facilitar als 
ramaders gossos per protegir els seus ramats, sinó a més, posant en pràctica 
activitats d’educació ambiental a les escoles, per a conscienciar a les noves 
generacions de la necessitat de la coexistència dels grans predadors amb les 
activitats agropecuàries amb la finalitat de mantenir l’equilibri de la naturalesa.         

 

Insistint amb això i a la presentació de la ponència del IPGMP, Joan Ferrer va 
indicar que l’objectiu fonamental del IPGMP, és contribuir a que la presència 
dels grans carnívors potencialment predadors de bestiar, sigui acceptada pels 
ramaders com un indicador d’equilibri dels ecosistemes i va precisar que, per 
això l’IPGMP els hi facilita l’eina més potent per a protegir els seus ramats amb 
la finalitat de que els seus interessos siguin compatibles amb la persistència o 
la recuperació del llop i de l’ós.    



 

Subratllar també que l’Armand Flaujat, en la seva triple faceta de protector de 
la biodiversitat, ramader i caçador, va ser un excel·lent paradigma –junt amb 
alguns exemples, presentats en la ponència, de ramats protegits per MPR 
entregats per l’IPGMP en les Comunitats Autònomes de l’Aragó, Catalunya i 
altres en menor mesura- perquè els ramaders assistents al Seminari 
comprovessin que és perfectament possible la compatibilització dels seus 
interessos amb la presència de predadors salvatges.  

El Seminari va despertar una gran expectació que va quedar reflectida per una 
nodrida assistència de responsables de diferents organitzacions relacionades 
amb el conservacionisme i d’explotacions ramaderes, procedents de distintes 
CCAA de l’Estat on la presència dels grans carnívors és o serà un fet 
irreversible.  

També va haver-hi una notable representació de ramaders procedents de les 
comarques pirinenques d’Osca, en el territori de les quals la coexistència dels 
seus ramats amb els ossos es va afermant cada vegada més, gràcies a  
l’entrega de MPR procedents de l’IPGMP en estreta col·laboració amb el 
Departament de Biodiversitat del Govern de la Comunitat Autònoma de 
l’Aragó.  
 

 
Per últim, expressar el nostre més profund agraïment a Odile Rodríguez de la 
Fuente, Marta Piqueras i Oscar Prada, per invitar a l’IPGMP al Seminari i per  



l’amable i expressiva acollida que ens van mostrar durant tot el temps en que 
vàrem estar junts, pel gran interès que van evidenciar pel nostre treball i per 
els vincles establers, que esperem i desitgem, siguin el començament d’una 
fructífera cooperació.   
 
 
 
Joan Ferrer 
Juny de 2010 


