BLOC INFORMATIU ANY 2018

20-02-2018. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de la Fou de Bor a la comarca de
la Cerdanya (Catalunya). Els pares són SCH. Vi’skaly’s Paso Doble de la Borda d’Urtx i Valira
de Cal Manistró. Naixé 1 femella que es va lliurar al ramader següent:
Baridana de la Fou de Bor a Gerard Milian de Riudaura (Garrotxa) Catalunya.

05-01-2019. Naixé una cadellada que detallarem en el bloc informatiu de 2019 junt amb
altres que també nasqueren en el mateix any. Com es pot veure en aquest bloc del 2018, i
en l’anterior del 2017 i es veurà en el pròxim del 2019, hem introduït genètica de refresc
mitjançant dos mascles: Moun Né des Gorges de Cauterets de la Borda d’Urtx i SCH.
Vi’skaly’s Paso Doble de la Borda d’Urtx. Hem escollit aquests mascles -encara que no
estiguin guardant ramats- pel seus caràcters molt equilibrats, excel·lents i potents
morfologies i magnífiques dots de vigilància. Podem constatar que les aptituds de protecció
dels cadells sortits d’aquests encreuaments no s’han vist gens alterades ni minvades, donat
que han rebut la necessària empremta al néixer dins del corral junt al bestiar.

22-07-2018. Com cada any l’Institut no podia faltar a l’important esdeveniment del Concurs
Internacional de Gossos de Pastor que es celebra anualment a la localitat d’Osseja a la
Cerdanya francesa. Acudir-hi és cada vegada més important per donar la màxima difusió de
la feina que fan els gossos de protecció en els ramats, màxim quan els ossos pirenaics ja
ronden la quarantena i els llops ja hi són presents, encara que en menor quantitat. No
menys important és informar als visitants de l’actitud que han de prendre quan es trobin
amb un gos de protecció guardant el seu ramat, amb la finalitat de que no succeeixi cap
contratemps, que és evitable amb una adequada informació.
Seguidament unes quantes imatges de la presència de l’Institut en aquest certamen:
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23-09-2018. S’organitza el primer Concurs Inter-races Vila de Puigcerdà de la mà del nostre
amic i company del Institut, Armand Flaujat. Acudim amb la nostre carpa per continuar amb
la labor d’informació i assessorament tant a pastors i a ramaders futurs propietaris d’un
MPRIP, com al públic en general sobre las actituds a prendre davant d’un Muntanya
protegint el seu ramat. Us mostrem algunes instantànies d’aquesta trobada:
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23/24-10-2018. L’Institut va ser convidat per la Generalitat de Catalunya i el Parc Natural del
Cadí-Moixeró a assistir com ponents a unes jornades tècniques sobre la situació del llop a la
península ibèrica, Espanya, Catalunya i França i els plans establerts per la seva gestió. El
programa va ser el següent:

13

14

Els ponents de l’Institut van ser l’Armand Flaujat i en Joan Ferrer, el primer per relatar les
seves experiències de les trobades dels MPRIP amb ossos i llops, quan estava contractat com
a pastor per la Generalitat de Catalunya durant sis anys a les pastures d’altitud del Parc
Natural de l’Alt Pirineu i Vall de Cardós. El segon, per a presentar una ponència sobre la
naturalesa de l’Institut i la del Muntanya, i el sistema de cria i de gestió que desenvolupem
per aconseguir un autèntics Muntanyes dels Pirineus de Protecció de Ramats (MPRIP).
Aquesta ponència està penjada a la pàgina web de l’Institut des del dia següent de la seva
presentació.
Tot seguit adjuntem unes imatges que mostren l’interès que van despertar aquestes
Jornades:
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******************************

Durant tot l’any, l’assessorament als ramaders que ens demanen informació sobre la
possibilitat d’obtenir un MPRIP és una constant, i no només per a ramats de cabres o ovelles
sinó també per a pollastres i gallines en règim d’explotació extensiva ecològica on la
predación els hi ve del cel.
També, com cada any, els tècnics del Servei de Protecció de Ramats de l’Institut van visitar
als ramaders per realitzar el seguiment dels MPRs, especialment a els últims posseïdors, amb
l’objectiu de comprovar que el seu maneig i el seu acoblament al ramat era el correcte.
També s’han visitat als ramaders posseïdors de les cadellades nascudes, per a desparasitar i
vacunar als cadells, així com como per a recollir-los i lliurar-los a altres ramaders. S’ha posat
especial èmfasi a assessorar als que s’iniciaven en la protecció dels seus ramats per evitar
qualsevol error en el maneig dels MPRs, especialment en l’etapa tan important como és la
del acoblament del cadell amb el seu bestiar i que no coneixien el gos de protecció.

17

Detallem seguidament el destí dels MPRs lliurats per tipus de ramats, actualitzat al 31-122018, sumand un total de 262 exemplars:
197 a ovelles
24 a cabres
14 a pollastres en règim d’explotació extensiva ecològica.
11 a vaques
9 a gallines ponedores en règim d’explotació extensiva ecològica
6 a ànecs en règim d’explotació extensiva
1 a una explotació de cria del burro català
En la citada ponència presentada a les jornades de la Seu d’Urgell es poden veure les
anteriors dades en forma de gràfica, a més d’altres tres, que mostren el destí dels MPRIP per
comunitats, països, comarques catalanes i els lliurats per anys.
Destaquem que ja son 29 (6 a ànecs, 14 a pollastres i 9 a gallines ponedores) els MPRs de
l’Institut que protegeixen els ramats d’aus en règim de explotació 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 venen des del cel: les rapinyaires i fins i tot, 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 informació, fotos i vídeos relacionats amb la nostre
tasca.
Joan Ferrer
Maig de 2019
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