BLOC INFORMATIU ANY 2014

12-12-2013. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de Miquel Martí de “la Canova”
de les Preses A la comarca de la Garrotxa (Catalunya). Els pares són Aspin de Cal Ribal i
Artemisa de Cal Balinyó. Nasqueren dos mascles i dues femelles que es van lliurar als
ramaders següents:
Artic de la Canova a Teresa Cumbriu de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) Catalunya.
Aulon de la Canova a José Antonio Boya de Les (Val d’Aran) Catalunya.
Alba de la Canova a Miquel Martí de les Preses (Garrotxa) Catalunya).
Areta de la Canova a Josep Autatell de Sant Iscle de Colltort (Garrotxa) Catalunya.

Aspin de Cal Ribal pare dels cadells

Artemisa de Cal Balinyó mare dels cadells

Els pares dels cadells

Dos dels cadells jugant

Dos dels cadells deambulant entre les ovelles

12-12-2013. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de Carlus Trijueque de “Can Cals”
de Fonteta a la comarca del Baix Empordà (Catalunya). Els pares són Barz de Cal Ribal i
Arbella de Cita. Nasqueren dos mascles i quatre femelles que es van lliurar als ramaders
següents:
Barsal de Can Cals a Pablo Solé d’Escunhau (Val d’Aran) (Catalunya).
Barz de Can Cals a Miquel Adrover de Felanitx (Mallorca) Illes Balears.
Bryonia de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya.
Beta de Can Cals a Jesús Calderón de Son Castell S’Arracó (Mallorca) Illes Balears.
Brassica de Can Cals a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Catalunya.
Baish de Can Cals a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya.

Barz de Cal Ribal pare dels cadells

Arbella de Cita mare dels cadells

Dia en que vàrem recollir els cadells per a lliurar-los a altres ramaders

20-01-2014. L’Institut fou sol·licitat per la direcció de l’Escola Alfons I de Puigcerdà per a
col·laborar amb les professionals de l’Aula d’Educació Especial en un programa de teràpia
assistida amb animals, en que un animal que reuneix determinats criteris forma part integral
del procés. L’objectiu és el de fomentar la millora en el funcionament físic, social, emocional
i cognitiu dels nens amb algun tipus de discapacitat.

Instantànies del contacte dels nens amb una bonica i equilibrada femella de Muntanya
03-03-2014. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat d’Aitor Garmendia de
“Tetxe” de Roncal (Navarra). Els pares són: Ayous de Casa Hostal i Baish de Cal Gilet.
Nasqueren un mascle i dues femelles que es van lliurar als ramaders següents:
Burgui de Tetxe a Jordi Martí de Santa Pau (Garrotxa) Catalunya.
Barazea de Tetxe a Marisa Reig de Vilanant (Alt Empordà) Catalunya.
Belagua de Tetxe a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Catalunya.

Els pares: Ayous de Casa hostal

i

Baish de Cal Gilet.

05-03-2014. Neix la tercera cadellada de MPRs en el ramat de Lluís Fuster de “Cal Fontestà”
de Castellbó a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Aspe de Casa Hostal i
Armeña de Cal Duric. Nasqueren tres mascles i quatre femelles que es van lliurar als
ramaders següents:
Conangles de Cal Fontestà a Ànec de l’Empordà de Serra de Darró (Baix Empordà) Catalunya.
Canigó de Cal Fontestà a Juan Andres de Lupe de Bossot (Val d’Aran) Catalunya.
Cloto de Cal Fontestà a Matilde Arró de Vila (Val d’Aran) Catalunya.
Cubiesso de Cal Fontestà a Isidre Falcó de Tarragona (Tarragonès) Catalunya.
Contraix de Cal Fontestà a Francesc Ballesteros de Ripoll (Ripollès) Catalunya.
Colomina de Cal Fontestà a Santi Mas de Centelles (Osona) Catalunya.
Comtessa a Genís Tort de Montellà (Cerdanya) Catalunya.
Claravida de Cal Fontestà a Santi Mas de Centelles (Osona) Catalunya.

Els pares: Aspe de Casa Hostal
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Armeña de Cal Duric

Dia de la recollida dels cadells per a lliurar-los a altres ramaders
07-08-2014. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat d’Aleix Anglada del “Mas
Collfred” de Vidrà a la comarca d’Osona (Catalunya). Els pares són: Colatx de Ca l’Ainat i
Armaia de Tetxe. Nasqueren quatre mascles i quatre femelles que es van lliurar als ramaders
següents:
Alnus del Mas Collfred a Guillem Campreciós d’Ansovell (Alt Urgell) Catalunya.
Adour del Mas Collfred a Jordi Marti de Santa Pau (Garrotxa) Catalunya.
Adet del Más Collfred a Ariadna Tortosa de Sant Martí de Llèmena (Gironès) Catalunya.
Agos del Mas Collfred a l’Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Bariloche
(Argentina)
Alba del Mas Collfred a Lourdes Vilana d’Aixirivall (Sant Julià de Lòria) Andorra.

Artemisa del Mas Collfred a Guillem Campreciós d’Ansovell (Alt Urgell) Catalunya.
Arbella del Mas Collfred a Martí Orriols de Gironella (Berguedà) Catalunya.
Achillea del Mas Collfred a Hilario Pino de Santpedor (Bages) Catalunya.

Els pares: Colatx de Ca l’Ainat
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Els cadells als pocs dies d’edat

i…..

Armaia de Tetxe

ja una mica més crescuts

18-09-2014. Neix la quarta cadellada de MPRs en el ramat de Lluís Fuster de Cal Fontestà a la
comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Aspe de Casa Hostal i Armeña de Cal Duric.
Nasqueren un mascle i dues femelles que es van lliurar als ramaders següents:
Demont de Cal Fontestà a Antonio Nadal de Ballestà (Alt Urgell) Catalunya.
Douly de Cal Fontestà a Josep Mª Saurí d’Arenys de Mar (Maresme) Catalunya.
Dorria de Cal Fontestà a Judit Cantalapiedra de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
Catalunya.
21-09-2014. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de Raúl Alcaraz del “Serrat Gros”
a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Beixec de Cal Duric i Badaina del Coll
d’Uman. Nasqueren quatre femelles que es van lliurar als ramaders següents:
Alba del Serrat Gros a l’Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Bariloche
(Argentina).
Artemisa del Serrat Gros a Raúl Alcaraz d’Ossera (Alt Urgell) Catalunya.
Arbella del Serrat Gros y Auleta del Serrat Gros a Ous Ecològics de l’Empordà de Sant Llorenç
de la Muga (Alt Empordà) Catalunya.

Els pares: Beixec de Cal Duric
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Badaina del Coll d’Uman

********

Com cada any, han estat múltiples les visites efectuades pels tècnics del Servei de Protecció
de Ramats de l’Institut als ramaders per resoldre qüestions relacionades amb el maneig i
l’acoblament dels seus ramats amb els MPRs.
També s’han visitat als ramaders amb cadellades per a desparasitar i vacunar als cadells, així
com per a recollir-los i lliurar-los a altres ramaders. S’ha posat especial èmfasis a assessorar
als que s’iniciaven en la protecció dels seus ramats perquè no cometessin cap error en el
maneig dels MPRs, especialment a l’etapa tan important como és la de l’acoblament del
cadell amb els animals que componien els seus ramats i que no coneixien al gos de
protecció.
Destacar també, que ja són 19 (3 a ànecs, 9 a pollastres i 7 a gallines ponedores) els MPRs de
l’Institut que protegeixen els ramats d’aus en regim 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 las aus predadores que els venen del cel: les rapinyaires, fins i tot,
en el cas dels aneguets i pollets, de les gavines.
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 2015

