
                              

                                                                                                 
                                  

BLOC INFORMATIU TERCER TRIMESTRE 2008

En data 19 de Juny vàrem fer el seguiment de la cadellada de Cal Gilet a Alinyà i vam efectuar la 
tercera  desparasitació  interna  i  primera  dosi  de  vacunes  de  parvovirosis  i  brom  als  cadells. 
Posteriorment en data 17 de Juliol vàrem efectuar la quarta desparasitació interna i segona dosi de 
vacunes de parvovirosis,  brom,  hepatitis  leptospirosis  i  parainfluenza.  A la  vegada també els  vam 
desparasitar externament. 
Paralelament  també vam fer  el  seguiment,  desparasitacions  i  vacunacions de la  cadellada  de  Cal 
Manistró a Bor. 

   

Un tècnic de l’Institut efectuant la quarta desparasitació i la segona dosi de vacunes a Cal Gilet.

Cadellada de Cal Manistró a l’edat de 7 setmanes.
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A partir dels dos mesos d’edat dels cadells de MPR vam començar a lliurar-los als ramaders, la relació 
dels quals detallem:

 nom del cadell de MPR                                        nom del ramader     

Alotz de Cal Gilet               a     Josep Colilles Pujol de Cabana dels Frares a Solsona  
Alba de Cal Gilet                a     Xavier Solà Bosch de Casa Hostal a Riner (Solsona)  
Cabós de Cal Manistró      a     Joan Carles Espuga Anell de Cal Duric a Organyà    
Areta de Cal Gilet              a     Laia Porta Fornons  de la Borda de Cansat a la Plana de Montrós
                                                 (Vall Fosca) 
Calatx de Cal Manistró      a     Albert Camprubí Teixidor a Nevà (Ripollés)
Aubé de Cal Gilet              a     Florenci Serra Serra de Casa Tonriu a Odén (Solsonès) 
Adour de Cal Gilet             a     Ramón Tarrés Call de Cal Drahent a Sisquer (Vall de la Vansa i Fornols)
Calinda de Cal Manistró    a     Martí Pubill Travaset de Casa Ainat a Forn (Alt Urgell)
Ayré de Cal Gilet               a     José Manuel Lanau de Casa Ferrero a Los Molinos (Vall d’Ainsa) Osca

Algunes imatges del lliurament dels cadells:

  Areta de Cal Gilet a Laia Porta Fornons                     Calinda de Cal Manistró a Martí Pubill Travaset

 

Ayré de Cal Gilet a José Manuel Lanau                              Adour de Cal Gilet a Ramón Tarrés Call
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Des del mes de Juliol del 2007 una associació de ramaders anomenada Quempo de Xile es va posar 
en contacte amb l’Institut per demanant-se ajuda sobre la posible entregar de MPR’S, ja que els pumes 
de les estribacions dels Andes els hi feien cada any baixes en els seus ramats ovins d’aproximadament 
el 25% de les cries. Els hi vàrem contestar afirmativament amb la condició que haurien de correr amb la 
totalitat de les despeses burocràtiques i de transport. Aleshores, varen buscar l’ajuda econòmica del 
govern Xilè i  la van obtenir,  cristalitzant-se en el projecte “Evaluación del desempeño de perros de 
Montaña  de  los  Pirineos  como  protectores  de  rebaños  ovejeros  en  la  precordillera  de  la  Región 
Metropolitana” (adjuntem link de la carta que vàrem rebre en pdf) 

http://www.institutpirinenc.org/06-activitats/Universidad_Chile.pdf

En  conseqüència,  en  data  22  de  Setembre  els  hi  vam enviar  dues  cadelletes:  Cendrosa  de  Cal 
Manistró i Armeña de Cal Gilet. Tenim previst enviar-lis a partir del 17 de Novembre un cadell mascle 
d’una altre cadellada que va néixer el 17 d’Agost en un ramat d’Andorra controlat per l’Institut. I d’aquí a 
tres mesos els hi enviarem una altre gosseta que justament va néixer el 8 d’aquest mes d’Octubre.
L’acollida a Xile de les cadelletes no podia ser més ben rebuda i per il·lustrar-ho adjunten unes quantes 
fotografies de la sortida de l’aeroport de Barcelona, de l’arrivada a l’aeroport de Xile i de la presentació i 
lliurament de les gossetes als ramaders per part de la mateixa Ministra d’Agricultura del govern Xilè.  

 

Un tècnic de l’Institut a la sortida de l’aeroport de BCN  Vàrem posar a les gabies, els logos de Caixa
                                                                                        Catalunya, de l’Institut, de Quempo (l’associa-
                                                                                        ció dels ramaders xilens) i de la FIA (Fundación
                                                                                        para la Innovación Agraria) del Ministeri d’Agri-
                                                                                        cultura xilé. 
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Les gossetes van ser rebudes pel secretari                   La Ministra d’Agricultura i el director de la FIA
regional d’agricultura.                                                     escoltant les explicacions de l’ingenier agrònom
                                                                                        ejecutor del projecte, devant del plafó informatiu.

Plafó informatiu on hi havien els logos de Caixa            El director de la FIA fa el lliurament oficial d’una 
Catalunya i de l’Institut, a més de moltes fotos              de les gossetes a un ramader en presència de la 
dels MPR’S treballant controlats per l’institut.                Ministra d’Agricultura, de la Gobernadora de la 

                                                                         provincia Cordillera i d’un altre ramader. 
_____________________________________

Durant el mes de Juliol i Agost vàrem fer el seguiment dels següents MPR’S:

Brut del Coll d’Uman i Barbarisa de Cal Manistró a Cal Gilet d’Alinyà.
Teluc de l’Oronet i Boira de Cal Manistro a Montmalús (Cerdanya)
Badaina del Coll d’Uman a Ossera (Vall de La Vansa i Fornols)
Baridana de Cal Manistró a Nevà (Ripollès)
Orria de la Borda d’Urtx a Sant Julià de Lòria (Andorra)
Gaube de la Borda d’Urtx i Ossa de Cal Manistró a Bor (Cerdanya)

El dia 17 d’Agost va nèixer una cadellada de MPR’S en un ramat de Sant Julià de Lòria (Andorra).
Hi  han  quatre  cadells  mascles  tres  dels  quals  els  lliurarem el  mes  d’Octubre  i  l’altre,  el  mes  de 
Novembre a Xile, ya que per viatjar en avió ha de tenir més de tres mesos d’edat. 
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_______________________________________

Hem contactat – mitjançant en Rafael Mariné- amb en Ricardo Azón que és el tècnic-gerent de les 
associacions ARACAPRI (cabres pirinenques) i ATURA (ovelles churras tensinas) perquè faci el 
seguiment en nom de l’Institut dels MPR’S que lliurarem a ramaders de l’Aragó.
De fet, com abans hem detallat, ja hem lliurat una primera gosseta a José Manuel Lanau de Casa 
Ferrero del poble de los Molinos a la vall d’Ainsa. Aquest ramader pertany a ARACRAPI, i el proper 
mes d’Octubre li lliurarem un dels mascles que ha nascut en el ramat d’Andorra.
També lliurarem un altre d’aquests mascles al president d’ATURA .

________________________________________

Estem actualitzant la pàgina web constanment. I com a novetat important, hem confeccionat mitjantçant 
Google Maps la distribució de tots els MPR’S lliurats fins ara, afegint-hi les informacions i 
característiques més adients de cada un d’ells. 

_______________________________________

Hem col·laborat en la confecció d’un dels rètols presentats a l’exposició Ramaderia i Paisatge que ha 
patrocinat Caixa Catalunya a la Vall de Núria i que exposem a continuació:
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