Gestió dels gossos de
protecció de ramats
Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, dimecres 20 de desembre
de 2017
Presentació
Els gossos de protecció de ramats
(mastins) són una eina ancestral que
els ramaders han anat seleccionant
per tal de protegir els ramats contra
atacs de fauna salvatge com llops,
guineus, óssos i altres depredadors.
Actualment és una bona eina per
evitar també atacs de gossos erràtics i
ensalvatgits.
Aquesta jornada vol oferir una visió
general de la funció d’aquests animals
i, sobretot, incidir en el procés de
socialització ja que, en cas de no
realitzar-se correctament, és el que
dificulta més, i pot acabar comportant,
que el gos no sigui apte per a la
protecció.

Programa
17.00 h Inscripcions
17.10 h Presentació de la jornada
Sr. Nicolás Espinós. PirosLife.
17.15 h Gossos de protecció de ramats: races, caràcters, orígens i
funcionalitats
Sr. Xavier Manteca. Servei d’Etologia de l’Hospital Clínic Veterinari
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
17.45 h El muntanya dels Pirineus: alimentació, atencions, i vigilància
sanitària
Sr. Xavier Manteca. Servei d’Etologia de l’Hospital Clínic Veterinari
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
18.15 h Introducció del gos de protecció al ramat
Sr. Gabriel Lampreave. Cos d’Agents Rurals.
18.45 h Experiència pràctica de gossos de protecció en un ramat
d’ovelles en zona de presència d’ós bru al Pirineu
Sr. Mustapha Ourahma. Pastor.
19.15 h Projecció de vídeos de gossos de protecció treballant
19.45 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Casa dels Parcs dels Pirineus
Av. de les Valls d’Andorra, 33
(edifici de l’antiga duana d’Andorra)
25700 – LA SEU D’URGELL (Lleida)

Col·laboració

@ruralcat
@pnaltpirineu
@PirosLife

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
adegracia@gencat.cat - Tel.: 973 360 954
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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