
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
BLOC INFORMATIU ANY 2011 

 
 
 
 
01-01-2011. Neix la segona 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 que es va lliurar al mateix ramader. 
 
Betónica de Cal Ainat a Martí Pubill de Forn a l’Alt Urgell (Catalunya) 

 
                 Baladre de Coll d’Umán                                Arneille de Casa Ferrero 
 
 
 
 
 

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

 
19-03-2011. Neix la segona 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 tres mascles i quatre femelles que es varen lliurar als 
ramaders següents: 
 
Bergus de Casa Hostal a Martín Gastón d’Ansó (Huesca) 
Beixec de Casa Hostal a Jordi Paracolls d’Avià (Bergadà) Catalunya 
Barsal de Casa Hostal a Florensi Serra d’Odén (Alt Urgell) Catalunya 
Baridana de Casa Hostal a José Manuel Gastón d’Ansó (Huesca) 
Bardamina de Casa Hostal a Carmelo Coarasa d’Hecho (Huesca) 
Baserca de Casa Hostal a Francesc Baldó de Talltendre (Cerdanya) Catalunya  
Burxata Pulida de Casa Hostal a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya 
 
 
 
 



 

 
                 Aulón de Cal Ainat                                     Cadellada B de Casa Hostal 
 

 

 
Beixec de Casa Hostal al ramat de Jordi Paracolls d’Avià (Bergadà)  

 
 
 

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

27-05-2011. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Diputación general de Aragón (CITA-DGA) a 
Bescós de Garcipollera (Huesca). Els pares són Aret de Cal Ribal i Devesa de Cal 
Manistró. Naixeren quatre mascles i quatre femelles que es varen lliurar als ramaders 
següents: 
 
Adour de Cita a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Asturias) 
Alotz de Cita a Javier Ferrer de Bescos de Garcipollera (Jacetania) Aragón 
Aneto de Cita a Javier Casas de Jaca (Jacetania) Aragón 
Aulón de Cita a Armán Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya 
Alba de Cita a Jordi Paracolls d’Avià (Bergadà) Catalunya 
Arbella de Cita a Carlos Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya 
Areta de Cita a Pere Garet de Lluçà (Lluçanés) Catalunya 
Artica de Cita a Ermengol Vidal de Castellserà (Urgell) Catalunya 
 
 



 
            Devesa de Cal Manistró                                        Cadellada A de Cita 
 

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

 
 

17-07-2011. 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. Els estands que motiven més expectació són el de filatura amb llana d’ovella i 
llana dels nostres gossos i el de l’Institut. Destacar que les artesanes del primer, 
abillades amb vestits tradicionals, conviden a la canalla a filar i fer figures amb la llana, 
mentre entonen diferents cançons tradicionals muntanyenques.  
 

  
La canalla aprenent a filar la llana dels nostres Muntanyes sota la direcció d’una artesana  
   

 
Petita ovella feta amb llana de Muntanya                         Estand de l’Institut 



 
                Estand de l’Institut                               El collar de punxes en primer pla 

 
                       La complicitat entre la canalla i els Muntanyes és òptima  
 

******************************** 
 
24-07-2011. Neix la primera cadellada de MPRs en el ramat de Belén Riba de Cal Balinyó 
a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Baladre de Coll d’Uman i Calinda 
de Cal Manistró. Naixeren quatre mascles i tres femelles que es varen lliurar als 
ramaders següents: 
 
Abies de Cal Balinyó a Belén Riba de Coll de Nargó (Alt Urgell) Catalunya  
Alnus de Cal Balinyó a  Miquel Blasi de Roni (Pallars Sobirà) Catalunya 
Anayet de Cal Balinyó a Miquel Martí de Les Preses (Garrotxa) Catalunya 
Artic de Cal Balinyó a Josep Ros de Garrigoles (Baix Empordà) Catalunya 
Axillea de Cal Balinyó a Francesc Buscallà de Bar (Cerdanya) Catalunya 
Artemisa de Cal Balinyó a Joan Martí de Les Preses (Garrotxa) Catalunya 
Alba de Cal Balinyó a José Ramón García de Sodupe (Euskalerria) 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
      Cadellada A de Cal Balinyó                                   Desparasitant els cadells       

    

  
  



 
        Calinda amb els seus cadells                  
 

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

 
 

14-08-2011. Com cada any l’Institut assistei  
Pastor de Bellver de Cerdanya (Cat
membre de la Junta Directiva i del Servei de
concurs es diferència dels altres en què 
conduir les ovelles, varia cada any perquè els
això comporta haver d’explicar-ho prèviament als pastors 

 recorregut q
 
 

***************************** 
 
 
03-09-2011. Neix la primera cadellada de MPRs 
Cal Duric a la comarca de l’Alt Urgell (Catalu
Bardamina de Cal Gilet. Naixeren dos mascles i set
ramaders següents: 
 
Alnus de Cal Duric a Jordi Pont de Mosoll (Cerdanya)
Aneto de Cal Duric a Asunción Dalmau de Ravós de T
lba de Cal Duric a Joan Carles Espuga d’Organyà (Alt Urgell) Catalunya 

rneille de Cal Duric a Gemma Batlle de Massanet de Cabrenys (Alt Empordà) Catalunya 
rtemisa de Cal Duric a Miquel Tomás d’Anglesola (Urgell) Catalunya  

Areta de Cal Duric a Anna a 
rtica de Cal Duric a Carles Sureda de Ravós de Terri (Pla de l’Estany) Catalunya 
xillea de Cal Duric a Carles Sureda de Ravós de Terri (Pla de l’Estany) Catalunya 

 

       Les cabres amb els seus protectors 

x al Concurs Internacional de Gossos de
alunya). Està organitzat, per l’Armand Flaujat que és 

 Protecció de Ramats de l’Institut. Aquest 
el recorregut que han de fer els gossos per 

 gossos no el facin de manera mecànica i 
assistents. 

 

 
     Els pastors escoltant i comentant el ue hauran de fer els seus gossos     

en el ramat de Joan Carles Espuga de 
nya). Els pares són Baish de Cal Ribal i 

 femelles que es varen lliurar als 

 Catalunya 
erri (Pla de l’Estany) Catalunya 

A
Armeña de Cal Duric a Lluís Fuster de Castellbó (Alt Urgell) Catalunya 
A
A

Tudó de Montagut (Garrotxa) Cataluny
A
A



 

 
         Cadellada A de Cal Duric                                   Bardamina de Cal Gilet 

 
              Baish de Cal Ribal                            Cadellada A de Cal Duric en un dels caus    

     

 
Artica de Cal Duric i Axillea de Cal Duric encarregades de protegir 20.000 galls i gallines 
en regim d’explotació semi-extensiva, o sigui, durant la nit dins dels corrals i de dia a   
l’aire lliure. Per aquest ramader s’han acabat els problemes amb les guineus.    
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
                                   escollits per la mare 

 



 
 
s

Duric a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya)
de Cal Ainat. Naixeren sis mascles i dues  
següents: 
 
Baborte de Cal Duric a Albert Camprubí de Po
Baiau de Cal Duric a Pere Llaudó de Prullans (C
Barsal de Cal Duric a Joan Vila de Sant Jaume
Basiero de Cal Duric a Ramón Soy de Vallfogon
Beixec de Cal Duric a Raúl Alcaraz d’Ossera (Alt
Bergus de Cal Duric a Miquel Tomas
eta de Cal Duric a Joan Triola a Ravós de Terri (Pla de l’Estany) Catalunya 

adellada B de Cal Duric a la Borda on nasqueren             Arbella de Cal Ainat 

Uman
 

 
Els cadells d’aquestes dues cadellades de Ca
uns 1300 metres d’altura. La primera, en un ca
una Borda d’alta muntanya que té el propietari
femelles volgueren seguir estant en tot momen
rotegien, junt amb el mascle. Destacar que la mare de la primera cadellada canviava 

 llops.     
 

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

 

10-09-2011. Neix la segona cadellada de MPR  en el ramat de Joan Carles Espuga de Cal 
. Els pares són Baish de Cal Ribal i Arbella 

femelles que es varen lliurar als ramaders

rqueres (Pla de l’Estany) Catalunya 
erdanya) Catalunya 

 de Llierca (Garrotxa) Catalunya 
a del Ripollès (Ripollès) Catalunya 
 Urgell) Catalunya 

 d’Anglesola (Urgell) Catalunya 
B
Bryonia de Cal Duric a Joan Carles Espuga d’Organyà (Alt Urgell) Catalunya 
 
 

 
C
 

 
     Beixec de Cal Duric i Baladre de Coll d‘  donant-li la benvinguda al seu ramat 

l Duric, van néixer d’alt de la muntanya, a 
u fet per la mateixa mare i la segona, a 

 dels ramats. Va ser així, perquè les dues 
t en contacte amb les ovelles i cabres que 

p
molt sovint la situació dels seus cadells portada pel seu instint, tal como fan els

 



 
 
 
26/27-11-2011. L’Institut assisteix a la Fira d’Organyà que és la reunió ramadera i 

 a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). 
Muntanya de Protecció de Ramat (MPR) de 
mots d’ovelles. Per cert, varem tenir molta 
retot a la canalla, perquè no toquessin els 
en plena impromta amb les ovelles. A la 
 visitants, sobretot ramaders i principals 

que posem a la seva disposició per protegir 
 són 27 els MPRs de l’Institut que estan 

comercial més important que es fa anualment
Van provocar molta expectació els cadells de 
l’Institut que estaven acompanyat a dos esca
feina alliçonar al nombrós públic assistent, sob
cadellets nascuts a Cal Duric ja que estaven 
vegada, varem donar tot tipus d’explicacions al
interessats, de l’important eina que tenim, i 
els seus ramats. Val a dir per això, que ja
protegint els ramats a la comarca de l’Alt Urgell.  

 
 

 
     Els cadellets estigueren en tot mome
 
 
 

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

15-12-2011. Neix la primera cadellada de MPRs
Tetxe del Roncal (Navarra). Els pares són Ay
Naixeren tres mascles i dues femelles que es 
 
Arlas de Tetxe a Ricardo Artutx del Roncal (Nav
Adarra de Tetxe a Enric Martí de La Vall d’en Bas (
Aitzorri de Tetxe a Pau Palau de L’Espluga Calb
Annie de Tetxe a Josep Ros de Garrigoles (Baix Empordà) Catalunya 
Armaia de Tetxe a Aleix Anglada de Vidrà (Ripollès) Catalunya 
 

 

 

nt amb les ovelles que els varen veure néixer 

 en el ramat d’Aitor Garmendia de Casa 
ous de Casa Hostal i Baish de Cal Gilet. 

varen lliurar als ramaders següents: 

arra) 
Garrotxa) Catalunya 

a (Anoia) Catalunya 



 
Cadellada A de José Aitor Garmendia “Tetxe”   
 

 

               Baish de Cal Gilet                                  Les protegides d’Ayous i Baish             

totalment integrada en el seu ramat 

tes que el tècnics de l’Institut van fer als 
s cadells, per informar-los i assessorar-los 
r el ramat als cadells i del maneig molt 
 per optimitzar els resultats.      

   Les protegides pels 2 MPRs de l’Institut 

  
  

 
Armaia de Tetxe de 4 mesos d’edat 

 
 

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

Al llarg de l’any 2011 van ser diverses les visi
ramaders, abans i després de lliurar-els-hi el
de la infraestructura necessària per acobla
especial que haurien d’aplicar als futurs MPRs
 
Joan Ferrer 
Maig 2012 


