
 

      

                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Jornada del Ca de Bestiar 
Instint i aprenentatge 

 
 Dissabte a Sineu, dia 23 d’abril de 2022 

Diumenge a Felanitx, dia 24 d’abril de 2022 
 

Sineu:     Sa Quintana Centre sociocultural  
               07510 Sineu – 39,67012,3.00116 

      
     Felanitx: Disseminat Tercera Volta, nro.109,  
                    39,428169,3,123738 
 

Inscripcions: 
  clubcadebestiar@gmail.com 
  formacio@semilla-caib.es 

               971 17 60 84 / 636 244 336 
 

Programa 
 

Dissabte a Sineu, 23 d’abril de 2022. Part teòrica. 

   12:00h a 12:10h.  Benvinguda i presentació de la Jornada.  
    Sr. Miquel Caldentey Juan 
    President de l’Associació de Criadors de Ca de Bestiar. 
            

12:10h a 14:15h. L’instint en els cans i el seu desenvolupament. Com ensenyar 
un ca: l’aprenentatge en els quissons, característiques a revisar en el moment 
d’educar i guiar un quissó, des de l’inici de socialització fins a l’activitat de 
pasturatge.  

 
16:00h a 18:00h. Importància de la selecció dels animals per recuperar la 
funcionalitat i afavorir el foment i conservació de la raça.  

Sr. Mariano Gómez Fernández 
Doctor en veterinària. Especialista en la recuperació del ca            
de pastor basc. 

 
 
Diumenge a Felanitx, 24 d’abril de 2022. Part pràctica. 
            

09:00h a 11:00h. Demostració amb el Ca de Bestiar. 
Part pràctica de la Jornada en la que es presentaran alguns animals de la raça, 
i el formador anirà valorant el comportament tant del ca com del pastor. 
  Sr. Miquel Adrover Bonet 
  Ramader i ensinistrador de cans pastors. 
 
11:30h a 13:00h. Després de la jornada pràctica, es tractarà la revisió dels 
caràcters o aptituds positives i debilitats, i com incentivar-les o reduir-les 
respectivament.  

Sr.Mariano Gómez Fernández 
Doctor en veterinària. Especialista en la recuperació del ca            
de pastor basc. 

 
 
S’aplicaran les mesures de protecció establertes pel Govern en quant a la 
COVID-19. És imprescindible inscriure’s prèviament. Places limitades. 

Presentació 
 
 

La II Jornada del Ca de Bestiar. 
Instint i aprenentatge; està emmarcada 
en els programes de conservació i millora 
dels recursos genètics animals de les Illes 
Balears, i concretament és una de les 
actuacions amb les que es pretén 
fomentar la recuperació de la raça. La 
Jornada dona continuïtat a la celebrada 
el mes d’octubre de 2020 sobre 
l’ensinistrament del Ca de Bestiar 
Mallorquí (RD. 558/2001) com a pastor, 
funcionalitat principal de la raça i que en 
les darreres dècades la seva importància 
havia quedat en un segon terme, 
desplaçada per la selecció de caràcters 
morfològics. 
 
 Durant la Jornada es transferiran 
coneixements de gent especialitzada i es 
debatran temes d’interès i es respondran 
dubtes que puguin anar sorgint entre 
criadors i propietaris a mesura que 
s’aprofundeixi en tot allò relacionat amb 
l’instint i l’aprenentatge dels cans de 
bestiar.  
 

Aquesta Jornada va dirigida 
especialment a persones criadores, 
ramaderes, pastores, veterinàries, i 
estudiants de veterinària i auxiliars, 
interessats en la conservació i millora del 
Ca de Bestiar. 
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