BLOC INFORMATIU ANY 2012

31-01-2012. Neix la tercera cadellada de MPRs en el ramat de Martí Pubill de Cal Ainat
de Forn, a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Baladre de Coll d’Uman i
Arneille de Casa Ferrero. Naixé una femella i un mascle que es varen lliurar als ramaders
següents:
Colatx de Cal Ainat a Aleix Anglada de Vidrà (Ripollès) Catalunya.
Comtessa de Cal Ainat a Joan Martí de Gaüses (Baix Empordà) Catalunya.

Baladre de Coll d’Umán de Cal Ainat

Arneille de Casa Ferrero de Cal Ainat

Comtessa de Cal Ainat de Gaüses

Colatx de Cal Ainat de Mas Collfred

*****************************
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11-04-2012. Neix la tercera cadellada de MPRs en el ramat de Xavier Solà de Casa Hostal
a Freixenet, a la comarca del Solsonès (Catalunya). Els pares són Aulón de Cal Ainat i
Alba de Cal Gilet. Naixeren cinc mascles que es varen lliurar als ramaders següents:
Canigó de Casa Hostal a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Asturies).
Certascan de Casa Hostal a José Antonio Sánchez de Fuenteguinaldo (Castella i Lleó).
Colatx de Casa Hostal a Salvador Pascual de les Pereres (Cerdanya) Catalunya.
Contraix de Casa Hostal a Lourdes Canals de Guixers (Solsonès) Catalunya.
Closell de Casa Hostal a Xavier Solà (Solsonès) Catalunya.

Aulón de Cal Ainat de Casa Hostal

Alba de Cal Gilet de Casa Hostal

Contraix de Casa Hostal de Casa Muntanyà

Cadellada de Casa Hostal

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

15-06-2012. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de José Ángel Aso de Casa
Cabalero (Huesca). Els pares són Aret de Cal Ribal i Alba de Casa Ferrero. Naixeren
quatre mascles i dues femelles que es varen lliurar als ramaders següents:
Aneto de Casa Cabalero a Ernesto Bul de Troncedo (Huesca)
Anglàs de Casa Cabalero a Ramón Ros de Abella (Huesca)
Adour de Casa Cabalero a Ricardo Azón de Oros Bajo (Huesca)
Aixeus de Casa Cabalero a Julian Gracia de Jaca (Huesca)
Alba de Casa Cabalero a José Antonio Brunet de Gabás (Huesca)
Artica de Casa Cabalero a Samuel Gastón de Ansó (Huesca)
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Aret de Cal Ribal de Casa Cabalero

Alba de Casa Ferrero de Casa Cabalero

Tatuant un dels cadells de Casa Cabalero

Dos dels cinc cadells de Casa Cabalero

Dos cadells més de Casa Cabalero

Adour de Casa Cabalero de Borda Matías

**********************************
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22-07-2012. L’Institut assisteix com cada any al Concurs Internacional de Gossos de
Pastor d’Oceja (Cerdanya francesa). Aquesta trobada reuneix una bona quantitat de
gossos de conducció de ramats que competeixen per la Lliga Catalana, i a la vegada, s’hi
mostren nombrosos estands de temes relacionats amb productes artesans del mon
pastorívol.
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Diferents instantànies de l’estand de l’Institut que com sempre els Muntanyes van captar
l’atenció dels més petits i també dels més grans

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

12-08-2012. Com cada any l’Institut assisteix al Concurs Internacional de Gossos de
Pastor de Bellver de Cerdanya (Catalunya) estant aquest any ubicat en un altre
emplaçament. Està organitzat per l’Armand Flaujat que és membre de la Junta Directiva i
del Servei de Protecció de Ramats de l’Institut. Aquest concurs es diferència dels altres
en què el recorregut que han de fer els gossos per conduir les ovelles, varia cada any
perquè els gossos no el facin de manera mecànica i això comporta haver d’explicar-ho
prèviament als pastors assistents.
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Imatges de l’estand de l’Institut i de la participació de l’Armand Flaujat

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

Han estat diverses les visites als ramaders que els tècnics de l’Institut han desenvolupat
al llarg de l’any 2012, ja sigui per desparasitar i vacunar els nous cadells, assessorar als
que s’inicien amb la protecció dels seus ramats amb els nostres Muntanyes, com als que
ja els tenen -que són cada vegada més nombrosos- però necessiten puntualment que
s’intervingui per solucionar qüestions relacionades amb el maneig i l’acoblament dels
seus ramats amb els MPRs.
Joan Ferrer
Maig de 2013
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