BLOC INFORMATIU ANY 2009
Amb data 19 de gener de 2009 varem fer una visita al CEIP Mare de Déu de Talló a
Bellver de Cerdanya, per impartir unes xerrades d’educació ambiental i lliurar 14
quaderns d’Educació Infantil i 36 del Cicle Inicial de Primària i un bon nombre de
quadríptics i punts de llibre de la Fundació Territori i Paisatge.
Amb data 22 de gener vàrem fer la segona visita al CEIP Alfons I de Puigcerdà on
també vam impartir unes xerrades d’educació ambiental i també vàrem lliurar-elshi quaderns, quadríptics i punts de llibre.

Fotos corresponents a la visita al CEIP Alfons I de Puigcerdà, on el veritable
protagonista va ser el campió Sadorn de la Borda d’Urtx.
**************
El día 7 de Març de 2009 va néixer la segona cadellada en el ramat de l’Agustí
Tarrés de Cal Gilet d’Alinya a la comarca de l’Alt Urgell. Els pares son Brut del Coll
d’Uman i Barbarisa de Cal Manistró.

La cadellada B d’el ramat de l’Agustí Tarrés als 33 dies d’edat.

Desparasitació dels cadells de Cal Gilet als 33 dies d’edat.

Aquests cadells van tenir les següents destinacions:
Baiau de Cal Gilet a Josep Antón Bragulat de Sorribes-Lavansa (Alt Urgell)
Baborte de Cal Gilet a Martí Vila d’Ogassa (Ripollès)
Basiero de Cal Gilet a Albert Camprubí de Nevà (Ripollès)
Baserca de Cal Gilet a Enric Barrull de Torre de Tamurcia (Pallars Jusà)
Baish de Cal Gilet a José Aitor Garmendia de Roncal (Navarra)
Barz de Cal Gilet a Pere Tort de Canturi (Alt Urgell)
Bardamina de Cal Gilet a Juan Carles Espuga de Organyà (Alt Urgell)
Bacanera de Cal Gilet a Josep Mª Espunyes de Organyà (Alt Urgell)
******************

El dia 4 d’Abril de 2009 va néixer la primera cadellada en el ramat de Marti Pubill
de Cal Ainat a Forn (Alt Urgell). Els pares son Baladre de Coll d’Uman i Calinda de
Cal Manistró.

Cadells de la cadellada A de Cal Ainat als 5 dies d’edat.

Arbella de Cal Ainat a J. C. Espuga

Arneilleda de Cal Ainat a A. Nadal

Els cadells de la cadellada A de Cal Ainat van anar en els ramats següents:
Ainat de Cal Ainat a Martí Pubill de Forn (Alt Urgell)
Artic de Cal Ainat a Xavier Fàbrega de de Sant Hilari de Sacalm (La Selva)
Aulón de Cal Ainat a Xavier Sala de Riner (Solsonès)
Alba de Cal Ainat a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya)
Arbella de Cal Ainat a Joan Carles Espuga d’Organyà (Alt Urgell)
Arneilleda de Cal Ainat a Antonio Nadal de Ballestà (Alt Urgell)
Arneille de Cal Ainat a Joan Civit d’Alforja (Baix Camp)

********************
El dia 20 de Abril de 2009 va néixer la primera cadellada en el ramat d’Alfons Porta
de la Borda de Cansat a la Plana de Montrós (Vall Fosca). Els pares son Baborte de
la Borda d’Urtx i Areta de Cal Gilet.

Cadells de la cadellada A de la Borda de Cansat a les 8 setmanes d’edat
Aquests cadells van tenir les següents destinacions:
Auleta de la Borda de Cansat a Manuel Franco de Caspe (Bajo Aragón)
Anglàs de la Borda de Cansat a Juanjo Lecum de Perles (Alt Urgell)

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

El dia 25 d’Octubre va néixer la primera cadellada en el ramat de José Manuel
Lanau de Casa Ferrero de Los Molinos (Pueyo de Araguas) (Osca). Els pares son
Amotz de Cal Ribal i Ayré de Cal Gilet.

Els cadells de la cadellada A de Casa Ferrero van anar a les següents destinacions:
Aneto de Casa Ferrero a José Manuel Lanau
Anglios de Casa Ferrero a Juan Ballarin de Espluga
Artic de Casa Ferrero a Ramón Carmelo Carasa de Echo
Aulón de Casa Ferrero a Lourdes Sousin de Ansó
Alba de Casa Ferrero José Angel Aso de Castiello de Jaca
Arbella de Casa Ferrero a Joan Civit de Alforja
Armeña de Casa Ferrero a Antonio Nadal de Ballestà (Alt Urgell)
Arneille de Casa Ferrero a Martí Pubill de Forn (Alt Urgell)
Artica de Casa Ferrero a Can Ruet, S.L. d’el Far d’Empordà (Alt Empordà)
*********************
El dia 27 d’Octubre va néixer la segona cadellada en el ramat de Lourdes Vilana de
Cal Ribal de Sant Julià de Lòria (Andorra). Els pares son Felià de la Borda d’Urtx i
Orria de la Borda d’Urtx.

Aquest cadells van tenir les següents destinacions:
Baiau de Cal Ribal a Miquel Figuera de Torralla (Pallars Jussà)
Baish de Cal Ribal a Joan Carles Espuga d’Organyà (Alt Urgell)
Barz de Cal Ribal a Carlos Trijueque de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Bardamina de Cal Ribal a Lourdes Vilana de Sant Julià de Lòria (Andorra)
Baridana de Cal Ribal a Lourdes Vilana de Sant Julià de Lòria (Andorra)

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

Des del dia 14 al 24 d’Octubre els tècnics de protecció de ramats: Joan Ferrer i
Armand Flaujat es van desplaçar a Xile convidats pel Ministeri d’Agricultura xilè i la
Universitat de Xile per impartir una sèrie de seminaris als ramaders, tècnics
agropecuaris i professors d’aquella Universitat.
A la vegada també van ser convidats a impartir unes conferències pels organismes
següents: l’Associació de Ramaders de Magallanes (ASOGAMA A.G.) i l’organisme
públic “Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) i la seva oficina
“InnovaChile” de Punta Arenas, pels propietaris de les “Estancias Olga-Teresa i Río
Verde” i pels propietaris de les “Estancias de la família Kusanovic” de Puerto
Natales (Patagonia xilena). Tots aquests actes van ser coordinats per l’Ingenier
Agrònom, Sr. Raúl Espinosa de Xile.
(El detall d’aquests viatges i de totes les intervencions es poden veure en aquesta
mateixa web a la secció de “Seminaris i Conferències”)

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

Durant el mes d’Octubre va néixer la primera cadellada en el ramat de Juan Manuel
Vazquez a Galicia. El pares son Ceril de Liboreiro i Carla da Gandara de Barrantes,
els quals van ser criats per Fernando Fandiño i Rafael Fernandez, que a la vegada
son els delegats de l’Institut en aquella Comunitat Autònoma.

En aquestes fotos veiem els cadells junt amb les ovelles en plena l’impromta.

Un dels cadells, en Rex, fent les primeres passes per convertir-se en un
autèntic MPR.

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

El dia 2 de desembre l’Institut va establir amb el “Departamento de Medio
Ambiente-Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad” del govern de
la “Comunidad Autónoma de Aragón” un conveni de col·laboració per lliurar cadells
de MPR als ramaders aragonesos que pasturen els seus ramats a las zones
pirinenques habitades pels ossos.
A la vegada es va nombrar a Ricardo Azón delegat de l’Institut per aquesta
Comunitat Autònoma, qui també va estar present a la reunió.
Així, a principis del 2010 es van començar lliurar els tres primers MPR a aquests
ramaders.

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

