BLOC INFORMATIU ANY 2017

20-12-2017. Neix la primera cadellada de MPRs a la finca de l’Eixida a Sant Iscle de Colltort
Garrotxa (Catalunya). Els pares són Moun Né des Gorges de Cauterets i Areta de la Canova.
Naixeren 3 macles i 5 femelles que van ser lliurades als ramaders següents:
Adet de l’Eixida a Mike van der Most de Leek (Holanda)
Alnus de l’Eixida a Judit López de Guardiola de Berguedà (Catalunya)
Aneto de l’Eixida a María Bueno de Aragües del Puerto (Aragó)
Alba de l’Eixida a Mike van der Most de Leek (Holanda)
Areta de l’Eixida a Armand Flaujat de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya
Artica de l’Eixida a Gemma Jaen de Riudarenes (La Selva) Catalunya
Arbella de l’Eixida a Bernardo Martínez de Es Bordes (Val d’Aran) Catalunya
Annie de l’Eixida a Marina Collado de Isaba (Navarra)

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

21-05-2017. Neix la primera cadellada de MPRs a la finca de la Riva a Pola de Lena (Astúries).
Els pares són Haurillon de la Borda d’Urtx i Lesse de la Borda d’Urtx. Naixeren 3 macles i 1
femella que es van lliurar als ramaders següents:
Tours de la Riva a Carles Salavedra de Oix (Garroxta) Catalunya
Triadors de la Riva a Oriol Polo de Viladrau (Osona) Catalunya
Tremolet de la Riva a Gemma Jaen de Riudarenes (La Selva) Catalunya
Tuilla de la Riva a Armand Flaujat de l’Albiol (Baix Camp) Catalunya

***************************
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22-08-2017. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de la Fou de Bor en Bor a la
comarca de la Cerdanya (Catalunya). Els pares són Moun Né des Gorges de Cauterets i
Burxata Pulida de Casa Hostal. Naixé 1 femella que es va lliurar al ramader següent:
Alba de la Fou de Bor a Joan Cerdanya de Montan de Tost (Alt Urgell) Catalunya

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

23-07-2017. Com cada any l’Institut va estar present al Concurso Internacional de Gossos de
Pastor que es celebra a la localitat d’Osseja a la Cerdanya francesa. Como sempre, els
Muntanyes van ser un important centre d’atenció, sent moltes les persones que es van
interessar pel seu treball de protecció i per la feina que fem des de l’Institut.

Tot seguit unes quantes imatges de l’esdeveniment:
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Com cada any, els tècnics del Servei de Protecció de Ramats de l’Institut han visitat a
ramaders per fer el seguiment dels MPRs, especialment als que se’ls havien lliurat cadells
l’any passat, amb l’objectiu de comprovar que el seu maneig i el seu acoblament al ramat
fos el correcte.
També s’han visitat als ramaders posseïdors de les cadellades nascudes aquest any, per
desparasitar i vacunar als cadells, així com per recollir-los i lliurar-los a altres ramaders. S’ha
posat especial èmfasis en assessorar als que s’iniciaven en la protecció dels seus ramats per
evitar qualsevol error en el maneig dels MPRs, especialment en la etapa tan important com
és la de l’acoblament del cadell amb els animals que componen els seus ramats i que no
coneixien el gos de protecció.

Detallem tot seguit el destí dels MPRs lliurats per tipus de ramat, actualitzat al 31-12-2017,
suman un total de 251 exemplars:
191 a ovelles
21 a cabres
14 a pollastres en règim d’explotació ecològica extensiva
11 a vaques
7 a gallines ponedores en règim d’explotació ecològica extensiva
6 a ànecs en règim d’explotació ecològica extensiva
1 a una explotació de cria del burro català
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Destaquem, que ja son 27 (6 a ànecs, 14 a pollastres i 7 a gallines ponedores) els MPRs de
l’Institut que protegeixen els ramats d’aus en règim d’explotació ecològica extensiva, degut a
que són molt vulnerables, no només a la depredació clàssica de guineus i diversos tipus de
mustèlids, sinó també a les aus predadores que els hi venen des del cel: les rapinyaires i
inclús, en el cas dels aneguets i pollets, de les gavines.
Recordem que el 12 d’abril de 2014 vàrem crear la pàgina de l’Institut en el Facebook, la
qual actualitzem habitualment amb fotos i vídeos relacionats amb la nostre feina.
Joan Ferrer
Mayo de 2018
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