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Cronologia

• Es comença a treballar en la recuperació dels GPRs a partir 
de l’any 1999 (primer life os bru als Pirineus)

• Es decideix treballar amb la raça, muntanya dels Pirineus 
(raça autòctona de la zona)

• Es treballa amb l’Associació de Gossos de Protecció de 
Ramats, que depèn del Club Espanyol del gos de muntanya 
dels Pirineus



Principis bàsics

• Treballar sempre amb gossos de 
raça pura, els creuaments no són 
una bona idea

• Els cadells són retirats de la gossa i 
germans a les 8 setmanes i lliurats al 
ramader

• A partir d’aquest moment comença la 
fase de vincle amb el bestiar

• Seguiment i acompanyament al 
ramader en tot el procés 
d’aprenentatge, sobretot durant el 
primer any, però també durant la 
resta de vida del gos.

• Solució de possibles problemes que 
sorgeixen



Gossos lliurats

• Desde el 1999 s’han lliurat 69 
gossos:

• 29 al 1999               

• 0 al 2000

• 1 al 2001

• 1 al 2002

• 3 al 2003

• 5 al 2004

• 5 al 2005

• 6 al 2006

• 0 al 2007

• 2 al 2008

•3 al 2009

•1 al 2010

•3 al 2011

•0 al 2012

•2 al 2013

•3 al 2014

•1 al 2015

•2 al 2016

•2 al 2017

•0 al 2018



Gossos lliurats per comarques
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Evolució al llarg del temps (I)

• Als primers anys, el gos es lliura al ramader de 
forma gratuïta i és l’Associació qui fa el 
seguiment i assessorament al ramader

• En una segona fase es decideix, fer pagar una 
fiança (quantitat molt inferior al preu real del 
gos), per donar un valor a l’animal. També 
s’acorda que s’han d’esterilitzar tots els 
animals a l’any de vida. El cost de 
l’esterilització i  el seguiment veterinari, 
vacunes,.. durant el primer any van a càrrec de 
l’administració. Això es vincula a través dels 
veterinaris que ja treballen amb les 
explotacions. Quan el gos es esterilitzat es 
retorna la fiança al ramader.

• L’administració entra a participar de forma 
activa en el seguiment i assessorament de tot 
el procés



Evolució al llarg del temps (II)

• En una tercera fase es decideix lliurar el gos sense cap 
fiança o cost econòmic pel ramader.

• El titular del gos és l’administració, Forestal Catalana S.A. 
(empresa pública). Aquesta cedeix l’ús al ramader, però 
n’assumeix la responsabilitat (assegurança) i la titularitat

• Es lliuren els cadells ja esterilitzats als dos mesos d’edat



Principals problemes que hem detectat en aquests anys

• Si el gos és gratuït, moltes vegades no es valora i hi ha 
gent que el volen simplement perquè és gratis

• Sempre s’acaba anant a buscar gossos provinents de 
criadors, de raça pura, però no nascuts en ramat

• L’administració no pot “regalar” un gos, per tant n’ha de ser 
la titular i això suposa molts problemes: responsabilitat de 
per vida (assegurança,..), recuperació d’animals que no 
reben un bon tracte o no són volguts pels ramaders, etc.

• Si l’administració és la titular del gos, això obliga a 
esterilitzar els animals en el moment de lliurar-los (2 
mesos), cosa que ha generat alguns problemes articulars 
severs a alguns dels animals, que els han convertit en no 
aptes pel treball.



Principals problemes en el treball

• Diferenciació clara 
del treball de cada 
gos (guia-protecció) 
per part del 
ramader (ordres i 
rol de cada gos)

• Trobar l’equilibri i el 
punt just de 
socialització del 
gos amb la gent

• Educació i 
comportament de la 
gent envers dels 
GPRs (rètols i 
difusió)



Tasques de difusió en el 
marc del projecte 
piroslife

• Realització de jornades de difusió 
sobre els GPR

• Edició d’un còmic divulgatiu

• Realització de vídeos demostratius:

https://piroslife.cat/videogallery/els
-gossos-de-proteccio-de-ramats-
eina-de-treball/



Algunes idees i propostes de futur

• Els gossos haurien de poder néixer en el ramat (ja s’ha 
creat un nucli zoològic en una explotació)

• S’hauria de poder seleccionar de tots els cadells, els que 
presenten una aptitud millor pel bestiar des de petits

• El gos hauria de ser titularitat i responsabilitat del 
ramader, no de l’administració.

• El procés hauria d’acabar sent autosuficient, els 
mateixos ramaders haurien de fer-se seva la necessitat 
de mantenir la raça i les aptituds pel treball, partint 
d’animals de raça pura, i fer-ho perdurar en el temps. 
(Incompatibilitat amb la llei de protecció d’animals actual 
que exigeix ser nucli zoològic per poder fer cria)

• L’administració hauria de supervisar tot el procés, donar 
assessorament i finançar econòmicament el projecte. La 
despesa d’alimentació és la més important pel col·lectiu 
ramader. S’hauria d’estudiar de quina manera es podria 
aconseguir finançar part o la totalitat de la mateixa 
durant la vida del gos, en els gossos certificats com a 
gossos de treball.



La implicació i participació activa del ramader, clau per l’èxit.



Un bon gos de protecció no te preu i un cop el ramader
ha tingut una bona experiència ja no contempla deixar
de tenir-ne mai



Moltes gràcies


