Organitza:

Ajuntament de Llavorsí

Col·labora:

Co-organitzadors:

Divendres 17
19:30h Visita guiada pel casc antic a través de la història de Llavorsí
Lloc de trobada: davant de l'església
Activitat gratuïta
21h Concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus amb Joan Bosch i
Isabel Fèlix “Ein Weißbier, bite! El naixement del fortepiano”
Lloc: Església Santa Anna de Llavorsí
Entrades: 15 € taquilla / 12 € anticipada
+ informació: www.femap.cat

dissabte 18
FIRA DE L’OVELLA XISQUETA
A partir de les 11:00 h davant del càmping Riberies
Al llarg de tot el dia, mercat de productes artesans i agroalimentaris amb tiquets
degustació, mostra d’ovelles Xisqueta, demostracions d’oficis tradicionals i activitats i jocs per a tots els públics.
11.30 h

I a més a més:
- Taller Pintacares, a càrrec d’Anna Falguera

- Taller Quina cara! Gos o ovella?
O totes dues coses... a càrrec de Cinta Pintanúvols
12 h – Taller d’infusions, a càrrec d’Herbes de l’Alt Pirineu

12.30 h – Danses tradicionals del Pirineu, a càrrec de Daura
14 h - Dinar de fira amb carn de corder xisquet a la brasa,
a càrrec de Casa Madó
16.30 h – Taller de feltre amb llana Xisqueta,
a càrrec d’Obrador Xisqueta
18 h – Demostració de gossos d’atura, a càrrec d’Hilari Novillo
19 h – Animació infantil Uoter uoter, a càrrec d’Amaya
14 h - Dinar de fira amb carn de corder xisquet a la brasa,
a càrrec de Casa Madó
16.30 h – Taller de feltre amb llana Xisqueta,
a càrrec d’Obrador Xisqueta
18 h – Demostració de gossos d’atura, a càrrec d’Hilari Novillo
19 h – Animació infantil Uoter uoter, a càrrec d’Amaya

DIUMENGE 19
32è CONCURS DE GOSSOS D’ATURA DE LLAVORSÍ
A partir de les 10:30h als Prats de la Coma.

EXPOSICIÓ “El concurs de gossos”
18 i 19 d’agost al Casal d’Avis de Llavorsí
Dissabte i diumenge d’11:00h a 21:00h

PARTICIPANTS
Al concurs participen pastors amb els millors gossos d’atura provinents de França, País Basc,
País Valencià, Balears i Catalunya.

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
El concurs es divideix en dues proves. A la primera actuen tots els gossos inscrits, és a dir,
normalment entre 10 i 15 gossos, i a la segona només els millors classificats.
Les proves del concurs
1a) prova:
La primera prova es divideix en tres parts i es valora l’obediència del gos:
Quan el director del concurs fa el senyal, el pastor ha d’enviar el gos cap al carreró marcat amb
banderoles. A més a més de fer-lo passar sense que es deixi cap banderola, el jurat li farà parar
el gost en dues ocasions abans de completar el recorregut. Fet el recorregut, comença la
segona part de la prova, en la qual el gos haurà d’entrar amb suavitat a les ovelles, conduir-les i
mantenir-les aturades uns segons dins el cercle assenyalat davant del pastor. Llavors el pastor
haurà de treure l’esquella a una ovella. A continuació, el jurat assenyalarà al pastor un dels dos
portells. A aquesta tercera i darrera part de la prova el gos haurà de fer passar totes les ovelles
pel portell assenyalat.
La prova es considerarà acabada quan:
- Totes les ovelles hagin passat pel portell.
- S’hagi exhaurit el temps que el jurat hagi previst per a la prova.
- Es desqualifiqui el participant, bé perquè el gos mossega o desobeeix reiteradament, bé
perquè el pastor abandona el lloc delimitat, o per qualsevol altre motiu que el jurat
consideri.
2a) prova:
El nombre de gossos que es determinarà que hagin obtingut millors qualificacions a la 1a.
prova, actuaran a la 2a prova i l’ordre d’actuació es determinarà per sorteig.
A l’ordre del director del concurs, el gos anirà a buscar el ramat. Un cop arreplegades les ovelles,
intentarà fer-les entrar dins el pletiu. Un cop dintre, i a un senyal del director, les haurà de fer
sortir.

Patrocinadors:
Federació de Concursos de Gossos D’Atura dels Països Catalans · Carns Teixidó - Forn de Pa “Ca la Gemma” · Embotits Casolans Vall Cardós · Veterinari entre monts · La Lionesa de Sort

