BLOC INFORMATIU ANY 2013

10-02-2013. Neix la quarta cadellada de MPRs en el ramat de Martí Pubill de Ca l’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 ramader següent:
Dorria de Ca l’Ainat a Carles Solé de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.

Baladre de Coll d’Umán de Cal Ainat i Dorria de Ca l’Ainat

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

10-03-2013. Neix la primera 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 Aspé de
Casa Hostal i Armeña de Cal Duric. Naixeren tres mascles i dues femelles que es varen
lliurar als ramaders següents:
Alotz de Cal Fontestà a Joaquim Ricart de Aubert (Vall d’Aran) Catalunya.
Aneto de Cal Fontestà a Josep Mª Bruna de Baguergue (Vall d’Aran) Catalunya.
Anglàs de Cal Fontestà a José Luís No de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.
Artica de Cal Fontestà a Ermengol Vidal de Castellserà (Urgell) Catalunya.
Areta de Cal Fontestà a Domenech Puñet d’Àger (Noguera) Catalunya.

*****************************
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17-04-2013. Neix la primera 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. Naixeren tres mascles i 3 femelles que es van lliurat als ramaders
següents:
Alnus de Can Cals a Joan Manuel Cabou de Gessa (Vall d’Aran) Catalunya.
Amotz de Can Cals a José Ramón García de Sodupe (Biscaia) Pais Basc.
Anglàs de Can Cals a Alberto Fernandez de Casarilh (Vall d’Aran) Catalunya.
Armaia de Can Cals a “Centro de Investigación y Tecnologia Agroalimentaria de AragónDiputación General de Aragón (CITA-DGA)” de Bescós de Garcillopera (Osca) Aragó.
Areta de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya.
Alba de Can Cals a José Antonio Solé de Bossost (Vall d’Aran) Catalunya.

Areta de Can Cals a Carlus Trijueque

Els sis cadells el dia de recollir-los

La mare de la cadellada

El pare de la cadellada

************************************
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15-05-2013. Neix la quinta cadellada de MPRs en el ramat d’Armand Flaujat de Cal
Manistró a Bor a la comarca de la Cerdanya (Catalunya). Els pares són Aulón de CITA i
Ossa de Cal Manistró. Naixeren dues femelles que es varen lliurar als ramaders següents:
Elina de Cal Manistró a Ariadna Tortosa de Sant Martí de Llémena (Gironès) Catalunya.
Envalira de Cal Manistró a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya.

L’Elina de Cal Manistró en plena impromta el primer dia que va tenir contacte amb les
joves gallines i galls

L’Elina totalment acceptada per les aus

L’Envalira als 12 mesos d’edat

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

28-06-2013. Lliurament dels primers quatre MPRs als ramaders de la Vall d’Aran.
Prèviament als lliuraments dels gossos, els tècnics del Servei de Protecció de Ramats
(SPR) de l’Institut, van fer una xerrada-col·loqui a les dependències del Conselh Generau
d’Aran per informar als tècnics del Conselh i als ramaders, de l’especial idiosincràsia dels
nostres exemplars i del tipus de maneig a realitzar. A la vegada, se’ls hi va entregar un
manual de consulta, on s’explicava amb tot detall tant escrit com gràfic, tot el què
acabaven d’escoltar, posant especial èmfasis en l’evitar un maneig inapropiat.
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Moments de la xerrada-col·loqui en el Conselh Generau d’Aran

Tatuatge i lliurament dels MPRs
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11-07-2013. Assistència de l’Institut a la Fundació Projecte Miranda al Pla de l’Orri (Alt
Bergadà) Catalunya, per fer una xerrada als infants per donar-les-hi a conèixer nostre
raça, explicar-les-hi la gran tasca que fan els MPRs en els ramats i que ells mateixos
comprovessin in situ el caràcter afable i de complicitat que tenen envers ells.

Moments de la xerrada-col·loqui

Abies de la Borda d’Urtx i Ninfea de la Borda d’Urtx (propietat de la Fundació Projecte
Miranda) fent les delícies de la mainada
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21-07-2013. 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, comptant a més aquest any amb una demostració d’aus rapinyaires.
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25-07-2013. Segona assistència de l’Institut a la Fundació Projecte Miranda al Pla de l’Orri (Alt
Bergadà) Catalunya, en aquest cas vàrem fer la mateixa xerrada als infants d’una altre promoció
per donar-les-hi a conèixer la raça, explicar la gran tasca que fan els MPRs en els ramats i que
ells mateixos comprovessin in situ el caràcter afable i de complicitat que tenen cap a la canalla.

La seu de la Fundació és ubicada dins d’una antiga masia restaurada i s’ha posat molta
cura a mantenir en tot moment l’antic mobiliari pastorívol
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La Ninfea de la Borda d’Urtx i l’Abies de la Borda d’Urtx, cooperen a que la mainada pugui
conèixer millor la especial idiosincràsia de la nostre raça al interactuar amb ells. A la vegada
que ja formen part del meravellós paisatge de la Fundació junt amb els cavalls i les ases que
són els animals que li donen la raó de ser, entre altres coses.

*****************************
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25-07-2013. Neix la primera cadellada de Samuel Gastón de Casa Dionisio a la Vall d’Ansó
(Osca) Aragó. Els pares són Bergús de Casa Hostal i Artica de Casa Cabalero. Neixeren 3 cadells
però només es va poder salvar una femella degut a que el ramat i la gossa estaven a la muntanya.
Aquesta femella va ser entregada a:
Alba de Casa Dionisio a Joaquín Soler Moles de Molinos (Maestrat) Terol – Aragó.

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

16-08-2013. Segon lliurament de tres nous MPRs als ramaders de la Vall d’Aran, per compte del
Conselh Generau d’Aran.

Moment del segon lliurament dels MPRs a ramaders de la Vall d’Aran en presència del Conselhèr
d’Agricultura, Ramaderia e Medi Naturau, Sr. José Enrique Arró.

************************************
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16-09-2013. Neix la segona cadellada de MPRs en el ramat de Lluís Fuster de “Cal Fontestà” a
Castellbó a la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Els pares són Aspe de Casa Hostal i Armeña de
Cal Duric. Naixeren tres mascles i quatre femelles que es varen lliurar als ramaders següents:
Baiau de Cal Fontestà a Manuel Fernández de Vilamós (Vall d’Aran) Catalunya.
Beixec de Cal Fontestà a Joan Antonio Losada de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.
Bergus de Cal Fontestà a Pau Sanglàs de Camprodón (Ripollès) Catalunya.
Baridana de Cal Fontestà a Miquel Adrover de Felanitx (Illa de Mallorca).
Bardamina de Cal Fontestà a Jordi Carbonell de Tona (Osona) Catalunya.
Baserca de Cal Fontestà a Ous Ecològics de l’Empordà, S.L. de Sant Llorenç de la Muga (Alt
Empordà) Catalunya.
Barbarisa de Cal Fontestà a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Comarca Occidental) Asturies.

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

Han estat diverses les visites als ramaders que els tècnics de l’Institut han desenvolupat al llarg de
l’any 2013, ja sigui per desparasitar i vacunar els nous cadells, com per a recollir-los i lliurar-los a
nous ramaders. També, assessorant als que s’inicien en 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 2014

13

