BLOC INFORMATIU ANY 2015
12-10-2014. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de Juanjo Lecum de “Cal
Minguet” de Perles a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Baborte de Cal
Duric i Dorria de Cal Manistró. Naixeren quatre femelles que es van lliurar als ramaders
següents:
Alba de Cal Minguet a José Fernández de Marentes (Asturias).
Arduix de Cal Minguet a Ca l’Urpina de Sant Salvador de Guardiola (Bages) Catalunya.
Artemisa de Cal Minguet a Jean-Yves Deprade de Thuir (Roselló) Catalunya Nord.
Arrouy de Cal Minguet a Manel Arjo de Mont (Val d’Aran) Catalunya.

14-10-2014. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de Juanjo Lecum de “Cal
Minguet” de Perles a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Baborte de Cal
Duric i Anglas de la Borda de Cansat. Naixeren dues femelles i un mascle que es van lliurar
als ramaders següents:
Beixec de Cal Minguet a Rafael Mariné d’Àlinya (Alt Urgell) Catalunya.
Barz de Cal Minguet a Carles Domingo d’Amposta (Montsià) Catalunya.
Baridana de Cal Minguet a Gerard Casanova de Bagà (Bages) Catalunya.

Baridana de Cal Minguet

Beixec de Cal Minguet

21-12-2014. Neix la sexta cadellada de MPRs en el ramat d’Armand Flaujat de Cal Manistró a
Bor en la comarca de la Cerdanya (Catalunya). Els pares són Aulon de CITA i Burxata Pulida
de Casa Hostal. Naixeren un mascle que es va lliurar a la ramadera següent:
Fer de Cal Manistró a Silvia Lluís del Montseny (Vallès Oriental) Catalunya.

Fer de Cal Manistró

10-04-2015. Neix la quinta cadellada de MPRs en el ramat de Martí Pubill de Ca l’Ainat a
Forn a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Baladre de Coll d’Uman i Arneille
de Casa Ferrero. Nasqueren tres mascles que es van lliurar als ramaders següents:
Engorgs de Ca l’Ainat a Carlos Nualart de La Garriga (Vallès Oriental) Catalunya.
Espreis de Ca l‘Ainat a José Laencuentra de Beleder (Ribagorza) Aragón.
Estoll de Ca l’Ainat a Martí Pubill de Forn (Alt Urgell) Catalunya.

Engorgs de Ca l’Ainat

21-03-2015. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat d’Ous Ecològics de l’Empordà del
Mas Rimbau a Cabanes a la comarca de l’Alt Empordà (Catalunya). Els pares són Artic de la
Canova i Baserca de Cal Fontestà. Nasqueren un mascle i una femella que es va lliurar als
ramaders següents:
Alnus del Mas Rimbau a Ous Ecològics de l’Empordà de Cabanes (Alt Empordà) Catalunya.
Alba del Mas Rimbau a Ous Ecològics de l’Empordà de Cabanes (Alt Empordà) Catalunya.

06-03-2015. Neix la tercera cadellada de MPRs en el ramat de Carlus Trijueque de Can Cals a
Fonteta a la comarca del Baix Empordà (Catalunya). Els pares són Barz de Cal Ribal i Arbella
de CITA. Nasqueren un mascle i dues femelles que van lliurar-se als ramaders següents:

Canigó de Can Cals a Manuel Aumós de Vilamós (Val d’Aran) Catalunya.
Comtessa de Can Cals a Manel Arjo de Mont (Val d’Aran) Catalunya.
Colomina de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya.

19-07-2015. Com cada any l’Institut va assistir al Concurs Internacional de Gossos de Pastor
que es celebra a la localitat d’Osseja en la Cerdanya francesa. Com altres anys, els
Muntanyes van ser un important centre d’atenció, sent moltes les persones que es van
interessar per les seves funcions de protecció i per la labor que fem des de l’Institut.

1 i 2-08-2016. L’Institut va ser convidat per l’Ajuntament de Llívia a assistir a la I Festa de
la Transhumància sota el següent programa:

Van assistir-hi varis dels Alcaldes dels municipis per on transcorren les carrerades.

20-10-2015. Neix la sèptima cadellada de MPRs de l’Armand Flaujat de Cal Manistró a Bor a
la comarca de la Cerdanya (Catalunya). Els pares són Aulón de CITA i Burxata Pulida de Casa
Hostal. Nasqueren un mascle i cinc femelles que es van lliurar als ramaders següents:

Cadellada G de Cal Manistró
Gerri de Cal Manistró a José Manuel Soler d’Alcorisa (Teruel)
Garona de Cal Manistró a Joan Martí d’Hortsavinyà (Maresme) Catalunya.
Gaula de Cal Manistró al Centro de Investigacion y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de
Bescós de Garcipollera (Jacetania) Aragón.
Gémena de Cal Manistró a Xavier Orta de Mediona (Alt Penedès) Catalunya.
Gola de Cal Manistró a Joseba Etxebeste de Irún (Bajo Bidasoa) Euskalerria.
Glére de Cal Manistró a Xavier Fàbregas de Riudarenes (Selva) Catalunya.

Garona de Cal Manistró

Gaula de Cal Manistró

Glére de Cal Manistró

Gola de Cal Manistró

Com cada any, han estat múltiples les visites efectuades pels tècnics del Servei de Protecció
de Ramats de l’Institut als ramaders per a resoldre qüestions relacionades amb el maneig i
l’acoblament dels seus ramats amb els MPRs.
També s’han visitat els ramaders amb cadellades per a desparassitar i vacunar els cadells,
així com per a recollir-los i lliurar-los a altres ramaders. S’ha posat especial èmfasi a
assessorar els que s’iniciaven en la protecció des seus ramats perquè no cometessin cap
error en el maneig dels MPRs, especialment en l’etapa tan important com és la de
l’acoblament del cadell amb els animals que componien els seus ramats i que no coneixien el
gos de protecció.

Detallem tot seguit el destí dels nostres MPRs per tipus de ramats actualitzats al 31-12-2015
sumant un total de 228 exemplars:
184 a ramats d’ovelles
15 a ramats de cabres
10 a ramats de pollastres en règim d’explotació ecològica extensiva
9 a ramats de vaques
6 a ramats de gallines en règim d’explotació ecològica extensiva
4 a ramats d’ànecs en règim d’explotació ecològica extensiva

Destaquem, que ja són 20 (4 a ànecs, 10 a pollastres i 6 a gallines ponedores) els MPRs de
l’Institut que protegeixen els ramats d’aus en règim d’explotació ecològica extensiva, per ser
aquests molt vulnerables, no només a la depredació clàssica de guineus i diversos tipus de
mustèlids, sinó també a les aus predadores que els venen del cel: las rapinyaires, i àdhuc, en
el cas dels aneguets i pollets, de les gavines.
Recordem que el 12 d’Abril de 2014 vàrem crear la pàgina en el Facebook de l’Institut la qual
actualitzem constantment amb fotos i vídeos relacionats amb la nostre tasca.
Joan Ferrer
Maig de 2016

