
Programa 

Dissabte dia 19 de setembre de 2020 
 
08.00h Benvinguda i presentació de la Jornada. 

            Sr. Gabriel Torrens Llabrés 
Director General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament 
Rural 
 

08:15h a 14:00h. Introducció a la iniciació de l’ensinistrament de 
cans pastors en general. 
 
Revisió del caràcter general de la raça. 
Revisió del caràcter dels cans participants. 

 Primera prova de cada ca de mà de l’especialista. 
 

16:00h a 18:30h. Prova de pastoreig del propietari del ca. 
 
 
 
Diumenge dia 20 de setembre de 2020 
 
 
08:00 a 14:00 h Importància de la selecció dels animals per 

funcionalitat per afavorir la conservació de la raça. 
 Pràctiques per iniciació al pastoreig del ca i el 

propietari. 
 

14:00h Cloenda. 
             Sr. Miquel Mesquida Caldentey 
             President de l’Associació de Criadors de Ca de Bestiar  

 
 
La teoria i la pràctica s’alternarà per tal de poder donar 
el descans requerit en els animals participants, ja que 
es tracta d’una jornada amb proves funcionals. 

 
S’aplicaran les mesures establertes pel Govern en quan al 

COVID19: 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11251 

 

Objectius i metodologia 

L'objectiu és iniciar els assistents 

amb 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. 

La voluntat és oferir els 

coneixements necessaris als 

criadors, ramaders, pastors, 

veterinaris i altres persones 

interessades, per a iniciar-se amb 

l’ensinistrament com a pastor del Ca 

de Bestiar, emmarcat en els 

programes de conservació i millora 

dels recursos genètics animals de 

les Illes Balears. 

 

Descripció del beneficiari 

Jornada destinada a criadors, 

ramaders, pastors, veterinaris, 

estudiants de veterinària i auxiliars, 

interessats en la conservació i 

millora del Ca de Bestiar. 

 

Formador 

Jaume Coll Bennasar, membre 

fundador i President de l’Associació 

Balear Border Coli de Pastoreig 

(ABBCP). 

             INSCRIPCIONS: Fins dia 16/09/20 
        39°42'15.7"N 2°47'08.4"E 
          Camí Calzada Romana, 07340 Alaró 

                                                                                                                      
https://goo.gl/maps/AByga6iEE4Xb2vwJA                   

 

      

                                 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

          

            

 

 

 

 

 

    
 

          

 

Jornada d’iniciació de              
Pastoreig amb Ca de Bestiar 

 Alaró, dia 19 i 20 de setembre de 2020 

clubcadebestiar@gmail.com 

636 244 336 


