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S A L U T A C I Ó  D E L  P R E S I D E N T 

Àngel Casellas i Grau 

Benvolguts socis, 

 

Quan rebreu aquest butlletí farà poc més de mig any que la nova Junta Directiva del 

Club del Gos d'Atura Català començà a caminar. 

 

No va ser un inici gens fàcil. Aquesta Junta fou molt valenta per atrevir-se a assumir el 

repte d'agafar les regnes del Club en un moment molt difícil; de desavinences i fins i 

tot algunes rancúnies en el sí de l'Associació. 

 

Però mirant enrere puc dir que estic molt orgullós d'aquesta Junta, d'aquest grup, 

d'aquest equip. No només per haver aguantat i superat els pals a les rodes que ens 

hem anat trobant. I haver-ho fet amb unitat. Sinó, sobretot, per tot el treball que s'ha 

fet en aquest temps; que vosaltres mateixos podreu jutjar pel contingut d'aquest 

butlletí. Entre ells m'agradaria destacar: 

 

La prova de treball de ramat (d'ovella ripollesa) amb Gos d'Atura Català de Campllong, 

fent un rècord de participació de pastors i gossos de la nostra raça. Reforçant, així, 

l'essència del Gos d'Atura Català que és el treball. Cal remarcar que el Club va ser 

felicitat vàries vegades pel bon funcionament i el bon ambient que s’hi va viure. 

 

S'han fet proves d'agility, exhibint com el Gos d'Atura Català practica amb èxit aquest 

esport que requereix obediència, vincle, intel·ligència, agilitat... 

 

També la Trobada de Socis en la que la gent s'ho passà d'allò més bé. I on es va respirar 

un bon rotllo i una il·lusió molt agradables. 

 

I recentment el Concurs Morfològic de Gos d'Atura Català, que seria el germà petit de 

l'Exposició Monogràfica que anualment s'organitza a Banyoles. 

Feia molts anys que no se'n feia cap. I es van assolir els objectius marcats. Hi hagué 
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una participació notable de gossos. Tot i que ens hagués agradat que encara hi 

participés més gent, i més variada. Desitgem que a la propera això sigui possible. 

Més enllà d'aquestes activitats més visibles, estic contentíssim de la feina que fan, que 

fem, en el dia a dia, les persones que actualment formen part de l'equip directiu. Ja 

que tothom treballa, tothom col·labora, tothom té la seva responsabilitat, tothom 

s'ajuda, a tothom s'escolta... I a més a més amb una alegria, amb una il·lusió, amb una 

fam! Que espero que sapiguem mantenir durant aquests 4 anys que ens toca dirigir el 

Club. 

 

En aquest sentit estic molt satisfet de l'eficàcia òptima amb la que funciona el web, les 

xarxes socials (el Facebook, Instagram i el Youtube), la Secretaria, la Tresoreria, el 

Campionat del Club d'Agility, el de Morfologia, el treball amb ramat, aquest mateix 

butlletí... I com tothom aporta, o més ben dit, evoca altruistament, els seus 

coneixements pel bon funcionament de la junta, del Club i de la raça. Des dels més 

purament cinòfils, fins als jurídics; passant per tot un ventall de coneixements, 

experiències i varietat. Doncs en aquesta junta hi ha representades pràcticament totes 

les activitats i funcions que es fan actualment amb Gos d'Atura Català. 

 

De fet, voldria acabar parlant de l'extraordinària polivalència del nostre gos. Doncs 

tenim la sort i el privilegi de tenir una raça amb la que pot fer de tot! I amb èxit! Cosa 

que fa que el Gos d'Atura Català tingui cada cop més prestigi, no només a nivell 

nacional, o estatal, sinó també arreu d'Europa i d'Amèrica. Doncs la nostra raça és 

capaç des de ser un excel·lent animal de companyia, a treballar amb ramat; passant 

per les exposicions canines, agility, canicross, teràpia, recerca de tòfones, rescat, etc. 

Personalment practico o he practicat quasi totes aquestes activitats amb la nostra raça. 

I sovint he vist com qui empra el gos d'atura català per una funció, no entén, no valora 

o fins i tot arriba a criticar algunes de les altres. 

Des del meu punt de vista no només totes les facetes del nostre gos són vàlides i 

respectables. Sinó que reivindico que ens hauríem de sentir orgullosos que el Gos 

d'Atura Català pugui fer-les totes! Vull dir que per qualsevol que estimi la nostra raça li 

hauria d'agradar que actualment sigui de les més nombroses a les exposicions canines, 

especialment a Catalunya. Com també que guanyi proves d'agility. Que es recuperi el 

prestigi del treball amb la nostra raça. O que hi hagi un bon grapat de criadors, que són 

la base del Gos d'Atura Català, que ho donen tot per mantenir la tipicitat i fortalesa de 

la nostra raça. O que sigui un excel·lent animal de companyia, fins i tot en un pis d'una 

gran ciutat. Així com que compleixi amb els exigentíssims requeriments d’equilibri 

comportamental per ser un gos de teràpia, etc. 

 

Tenim una raça extraordinària, valorem-la també en el seu conjunt, sumem-ho tot, i 

sentim-nos-en ben orgullosos! 
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J UN TA  D IR EC TI VA  DE L  C LUB  DEL  G O S  D ’A TU RA C ATA L À 

 

PRESIDENT: Àngel Casellas i Grau 

Soci del Club del Gos d'Atura Català des del 2003. Membre 
de la Junta Directiva des del 2007; primer com a Secretari, i 
des del 2015 de Vicepresident. 
Soci també de la Unió Cinòfila de Catalunya des del 2001, 
del Club del Ca de Bestiar des del 2009 i de l'Associació 

Nacional del Gos Rater Valencià des del 2010. Comissariat de ring per la Unió Cinòfila 
de Catalunya, 2005. Etòleg, educador caní i ensinistrador en positiu (Màster Etologia 
clínica aplicada a gossos i gats UAB'08, i diploma Educació Canina UAB'09). 
Activitats terapèutiques, sovint inclusives, amb gossos i cavalls; principalment amb Gos 
d'Atura Català. 
Criador de Gos d'Atura Català i Ca de Bestiar des del 2003. Afix "des Lluçanès". 
Té el seu primer Gos d'Atura Català, la "Tura", per treballar amb vaques, el 1993. I la 
primera gossa amb pedigrí, l'Auca d'Espinavessa, el 1998. 
 
 

VICEPRESIDENT: Miguel Ángel Edo i Breto. 

Expositor i criador de Gos d'Atura Catala amb l’afix "Pastors de Blo" 
desde 1993.                                                                                                               
Soci del "Club Gos d'Atura Català de España", des de 1993. Soci 
fundador del "Club Cani Baix Maestrat".                                                                                        
Soci fundador  jutge de treball de l’antic "Grup de treball amb Gos 
d'Atura Català".  Soci de la Sociedad Canina de Castellón.                                                                                        
Psicòleg Canino por el “Institut d'Estudis Aplicats de Barcelona”. 
Recuperador de la raça Gos Rater Valencia.                                            
Ensinistrador de gossos cercados de tòfones.                                              

 

SECRETARIA:  Laura Pascuet Candalia 

Propietària de Gos d’Atura Català des de 1989. Socia del Club 
des del 2015. Col·laboradora amb el club des del 2007. 
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VICESECRETARI: Xavier Guillén i Monsec 

Soci del Club del Gos d’Atura Català des del 2007.                                                                                   
Soci Col·laborador del club del Gos d’Atura Català des de 
2011.                                                                                               
Soci de la Unió Cinòfila de Catalunya.                                                                                    
Expositor de Gos d’Atura Català.                                  

Pràctica d’Agility i Canicross. Col·laboracions amb Gos d’Atura Català a centre de 
persones disminuïdes intelectuals i a residencies de gent grand. 

TRESORER: Gabriel Fernàndez de la Fuente i Abellan 

M'incorporo al món del GAC al 2011, després d'alguns anys 

seguint la raça i esperant el moment adequat per incorporar 

un cadell a la família. Al Maig de 2011 agafem la nostra gossa 

"Horta" i des de llavors m'he anat implicant poc a poc en la 

raça, participant en les monogràfiques, en trobades de socis i 

altres esdeveniments. Aquest any, amb el canvi de President i 

nova Junta, atenent a la bona relació personal amb diferents 

membres del Club, acordem la meva incorporació com a 

Tresorer del Club, participant més intensament en el dia a dia de l'Entitat 

VOCAL: Vicenç Gascó i Correcher 

Aficionat als gossos des de la meva infància, vaig començar al 

món de l'ensinistrament caní l'any 1979 i en les exposicions 

canines en 1994. Em vaig fer soci de l’Uniò Cinofila de 

Catalunya en 1997 amb el número de soci 167 i soci del Club 

Español del Dogo Canari des de 1998 amb el número 592, de la 

Reial Societat Canina d'Espanya des de 2003 amb el número 

2225. També des de l'any 2003 sóc soci del Club Español del 

Gos d’Atura Català, des del 2010 del Club Español del Carlino i des de l'any 2013 del 

club del Boston Terrier amb nombre de soci 051. Comissari de Ring des de 1997, Jutge 

Nacional de Concurs l'any 2005 i Jutge Nacional (CAC) en el 2009 i Jutge Internacional 

(CACIB) l'any 2013.Delegat des del 2005 del Club Español del Dogo Canari per a la zona 

de Catalunya i des del 2012 vocal de la junta directiva. Membre de la Junta Directiva 

del Club del Gos d’Atura Català, amb la funció de tresorer, des del 2007 fins al 2010, i 

vocal del Club a partir d'aquesta data. Titular de l'Afix CANMUÇ número 010059 de 

data 9 de gener de 2001. He tingut l'honor d'haver criat exemplars guanyadors de 

diversos títols com a Campions de Catalunya, Campions d'Espanya, Campions 

Internacionals, Vencedors Europeus, Vencedors Mundials i Campions de diferents 

països. La meva primera ventrada de Gos d’Atura Català va néixer al novembre de 

2003, en el mateix any aconseguim el nostre primer títol de Jove Campió de Catalunya 

amb un Gos d’Atura Català i en 2005 el de Campió d'Espanya. 
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VOCAL: Manel Martínez Rodríguez 

Soci del Club del Gos d'Atura Català des del 2013 i membre 
de la junta des del 2016 com a soci col·laborador i ara com a 
vocal.                                                                                                                   
Soci també de la Unió Cinòfila de Catalunya des del 2013.                                                            
Aficionat al Gos d'Atura Català des del 2013 quan vaig tenir 
el primer gos, en Bruc (Om des Lluçanès).                                                                                                                                           
Actualment en tinc 2 més: la Mel (Viura de Pastor de Blo) i la 
Mika d'Espinavessa. El meu afix és: PLA DEL MESTRE.                                                                                                    

 

VOCAL: Joan Rovira i Llonch 

Soci del Club del Gos d'Atura Català.                                                                                                             

Soci de la Unió cinòfila de Catalunya.                                                                                                  

Comisari Internacional d'exposicions de 

morfología canina.                                                             

Criador de Gos d'Atura Català amb l'afixe De 

Vallespinosa. Jutge diverses vegades en proves de treball amb ramat.  

 

VOCAL: Javier Muñóz Carvajal 

Membre del Club del Gos d'Atura Català des de  
l’any 2000. Soci de la Sociedad Canina de Navarra 
des de fa més de 15 anys i membre de la Junta 
Directiva d’aquesta Sociedad Canina a Navarra 
durant els últims vuit anys. Afix Gosleydan 
concedit l’any 2001.                                                                                          
Assidu expositor i enamorat de la raça. 
 

VOCAL: Raimon Montoliu i Casals 

D'ençà que era petit sempre he tingut algun exemplar de gos 
d'atura català a casa, i aquest fet m'ha portat a criar-ne des de fa 
uns anys, amb afix propi. Sempre he pensat que un gos d'atura 
català té la seva màxima expressió en estat plenament rústic, 
fugint de la que a parer meu és una excessiva intervenció 
humana, que molts cops no li permet al gos ser vist amb totes 
les seves virtuts. 
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VOCAL: Jordi Villanueva i Pol 

Mes de vint anys treballant per el Gos d’Atura Català. Responsable 
de l’àrea de treball del Club del Gos d’Atura Català. 

 

 

 

VOCAL: Marta Soler Corral 

Socia del club des de 2013, socia de la Sociedad Canina de Aragón, 

socia de la Réunion des Amateurs de Chiens  Pyrénéens, expositora 

habitual en exposicions de morfología. 

 

 

PRESIDENT D’HONOR DEL CLUB DEL GOS D’ATURA CATALÀ: 
Agustí Tonietti i Ferreró 

De ben petit a casa ja teníem gossos. Des dels anys 1976-77 
aproximadament vaig començar a buscar gossos per recuperar la 
raça. Fundador del Club del Gos d’Atura Català cap al 1980. Soci 
fundador de la Unió Cinòfila de Catalunya. Jutge especialista del 
Gos d’Atura Català i de diverses races espanyoles i de l’estranger. 

Des de fa anys a casa han estat força els campions de bellesa i morfologia. President del 
gos d’atura Català entre els anys 2007-2016, vocal de treball. Més de quaranta anys 
dedicat a la raça. 

 

SOCI COL-LABORADOR: Ramón Oliver i Tarragó 

Ramon Oliver i Tarragó                                            
Neorural. Enamorat de la raça ja des de ben petit. 
Des de 1992 fins a dia d’avui propietari de gossos d'atura català. 
Soci número 0434 
Soci col·laborador Grup d'agility del Club del Gos d'atura Català. 
Grup del  Club del Gos d'atura Català de recuperació del Gos 

d’Atura Cerdà. 
 

 

 



Pàgina 9 de 32 
 

https://clubdelgosdaturacatala.cat       Apartat de Correus nº2 08757 Corbera de Llobregat  

 

SOCIA COL-LABORADORA: Eufemia Zapater i 
pacheco Eufemia Zapater, sòcia i col.labora del Club 
del Gos d’Atura Català. Agilitysta amb Gos d’Atura 
Català des del 2011 i agilitysta de competició des 
del 2013, actualment estem en la  categoria de Grau 
II 

 

 

SOCI COL-LABORADOR: Carles Sancho i Villar 

Afix de Serracollserola. Soci des de 2.010 
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L ’ A G I L I T Y  I  E L  G O S  D ’ A T U R A  C A T A L À 
 

El Gos D’Atura Català, és un gos seleccionat per treballar i per això és 
extraordinàriament llest, amic de l’home i fàcil d’ensinistrar. 
 
Una de les grans ventatges que té el Gos D’Atura és la capacitat de regular tota la seva 
energia, això vol dir que sap equilibrar la seva ment i el seu cos, tant pot ser un gos 
tranquil com un gos actiu, depenen del moment i del que li demanem. 
 
El Gos D’Atura Català és un Gos que està sempre ben disposat a treballar, per això 
l’Agility sería una bona opció per fer esport i divertir-te amb ell, és un gos que aprèn 
molt ràpid i que gràcies a la seva seguretat a l’hora de treballar fa un recorregut 
sempre molt net. 
 
Amb aquest esport el gos no s’esforça per satisfer el seu amo únicament, sino que es 
diverteix en la seva companyia i l’estimula rebre recompenses quan fa bé el què se li 
demana. Aquesta diversió mútua entre gos i amo fa que els vincles i els lligams 
s’enforteixin. 
 

 
 
També és una forma de fer amics que comparteixen la mateixa passió pels gossos i en 
especial per aquesta meravellosa raça que tant ens agrada. 
Ajuda a socialitzar el gos, a acostumar-se a estar envoltat de gossos diferents. 
El gos fa exercici, se sent realitzat i útil i això millora el seu comportament eliminant 
possibles problemes d’agressivitat, pors o angoixes. 
 
-Vols crear un vincle amb el teu Gos D’Atura com mai has imaginat? 
 
Et sorprendràs de lo que pots fer amb el teu Gos i de lo que molt us podeu divertir 
practicant aquest esport. 
 
Des del Club del Gos D’Atura Català muntem exhibicions i petites lligues que es fan 
arreu de Catalunya en les quals poden participar tots els propietaris que tinguin un Gos 
D’Atura Català o Gos D’Atura Cerdà i vulguin passar un dia súper divertit amb altres 
Gossos D’Atura i amb persones que comparteixen i estimen aquesta gran raça. Les 
lligues internes que fem des del Club Del Gos D’Atura Català són una en la categoria 
aficionat (propietaris que practiquen Agility per oci) i la categoria competició 
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(Propietaris que fan competició amb la RSCE o la FCI ). 
 
També en aquestes lligues internes el Club Del Gos D’Atura Català fa entrega d’un 
premi els tres primers de cada categoria. 
 
La lliga del Club Del Gos D’Atura Català en la modalitat d’Agility es va començar a fer 
l’any 2015-2016, és una iniciativa molt jove la qual vol fer conèixer la nostre 
meravellosa raça arreu del territori Català. 
 
Quan es va muntar les exhibicions i les lligues internes en 
l’any 2015-2016 les vam fer: 
 
-La primera lliga va ser a Vic en la festa dels Tonis, en la qual van participar un total de 
5 Gossos D’Atura Català i 1 Gos D’Atura Cerdà. 
 
Després vam continuar a Campllong, a la festa de la primavera on també va haver 
exhibició de Gossos D’Atura Català amb ramat. 
 
La lliga va continuar a Llívia on ho vam passar genial. 
El Club Súper tres cada any convida el Club del Gos D’Atura Català a participar a la 
festa dels súpers que està a Montjuïc on fem una continuació de la lliga d’Agility. 
 
I per finalitzar el campionat d’Agility ho vam fer en el millor lloc possible, vam anar al 
Parc de la Draga, a Banyoles, que es on es fa cada any la Monogràfica del Gos D’Atura 
Català. 
Al final ens vam juntar un total de 10 Gossos D’Atura fent Agility i esperem que aquest 
any siguem més. 
 
Des del Club Del Gos D’Atura Català us animem a participar a les nostres lligues per 
arreu de Catalunya i passar-lo pipa amb el vostre amic i Company de quatre potes 
Pels que estiguin interessats d’entrar en el nostre Gran Equip, només haureu de 
contactar al següent correu electrònic info@clubdelgosdaturacatala.cat o a la pàgina 
del club http://gosdaturacatala.cat/contacte/ i us informarem encantats de com 
poder fer-ho. 
 
Algunes fotos de Gossos D’Atura Català fent Agility i passant-ho molt bé amb el seu 
guía i un petit resum de lo que és l’Agility. 
 

 
 



Pàgina 12 de 32 
 

https://clubdelgosdaturacatala.cat       Apartat de Correus nº2 08757 Corbera de Llobregat  

La base de l'agility és la disciplina de  l'obediència canina. 
 
L’Agility és una modalitat esportiva per gossos i persones, és on un guia dirigeix a un 
gos sobre una sèrie d’obstacles. 
 
És un esport on obre portes a propietaris que volen desenvolupar les capacitats del seu 
gos i a l’hora reforçar elseu vincle i la seva unió. 
 
L’Agility va començar a fraguar en 1977, quan John Waley va proposar crear una 
activitat d’entreteniment diferent per un gran públic que acudia a veure les 
exposicions canines a Anglaterra. 
 

La idea que va plantejar va ser “si ho fan els cavalls, perquè no els gossos?” i es va 
basar en les famoses competicions d’hípica, de fet una de les proves dintre de 
l’Agility i es denomina “Jumping” que s’eliminen tots els obstacles amb superfícies de 
contacte. 
Aquesta idea es va fer realitat el 1978, en el Crufts Dogs Show a Londres i des 
d’aquesta data fins el nostre temps nohan deixat de créixer els adeptes a aquest 
meravellós esport. 

 

L ’ A g i l i t y  e n  C o m p e t i c i ó 
 

El guia dirigeix al gos sobre una sèrie d’obstacles, els quals ha de lliurar de manera neta 
i el més exacta possible, competint contra rellotge. 
Els gossos generalment participen sense corretja, sense joguines i sense incentius. 
El guia no ha de tocar al gos ni els obstacles, excepte de manera accidental; 
conseqüentment, el control del guia rau en la veu, en senyals manuals i en el 
llenguatge corporal, el que requereix que l'animal estigui entrenat de manera 
excepcional. 
 
Segons el reglament de la R.S.C.E (Real Societat CaninaD’Espanya) y la F.C.I., els 
recorreguts s’organitzen en pistes oficials amb unes dimensions mínimes de 30mX40m. 
Cada recorregut tindrà una longitud de 100 a 200 m i segons la categoria de les probes 
comprendrà entre 15 i 22 obstacles, dels quals almenys 7 seràn tanques. 
 
Les distintes mànigues de les probes es realitzen en recorreguts sempre nous per al 
gos, ja que només té accés a la pista el guia abans de la competició, per memoritzar el 
recorregut. 
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Cada pista es realitzarà en un temps establert pel Jutge (TRS: temps Standard de 
recorregut).  
Es busca aconseguir que gos i guia demostrin la seva destresa per afrontar diferents 
situacions amb la major habilitat possible. 
Per a l’execució de cada pista, el guia va indicant al gos mediant la seva veu i els seus 
gestos, l’ordre correcte d’afrontar cada obstacle. 
 
Els errors en l'ordre del circuit dels guies s'acostumen a comptar de forma negativa, 
igual que els obstacles omesos o repetits innecessàriament (sigui culpa del gos o del 
guia). 
No es permet portar res a les mans ni tocar els obstacles o al gos; el gos no podrà 
portar cap tipus de correatge durant la prova, amb la finalitat d’evitar qualsevol 
contratemps mentres supera els obstacles. 
 
Els gossos seran sotmesos a un control veterinari abans de la seva iniciació en 
competició, verificant el certificat de vacunacions i del seu registre mediant el microxip. 

 
Normalment els gossos s’agrupen en diferents categories basades en la mida, les 
principals són: 
 
-Mini (petita): per a gossos amb menys de 35cm d’altura a la creu. 
-Midi (mitjana): per a gossos de 35cm o més, e inferiors a  43cm de la creu. 
-Standard (gran): per a gossos amb 43cm o més d’altura de la creu. 
 

Per a participar de forma professional en concursos nacionals i internacionals 
s'acostuma a demanar el Pedigrí o el reconeixement de la raça del gos, però en les 
exhibicions i en els entrenaments i competicions de molts dels clubs hi solen participar 
tot tipus de gossos, encara que siguin mestissos o "petaners". 
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És un esport molt recomanat per a gossos amb un nivell de vitalitat alt. 
No es recomana per a gossos amb problemes d'articulacions, de circulació o 
respiratoris i tampoc es recomana per a gossos molt feixucs o que es cansin amb 
facilitat. 
 
       

EQUIP D’AGILITY GOS D’ATURA CATALÀ 

Fotos realitzades per: Gabi  

Des de el Club del Gos d’Atuta Català us animem a participar a la FESTA DELS SUPERS 
q u e  s e  c e l e b r a  a  l a  m u n t a n y a  d e  M o n t j u ï c . 

C  A  N  I  C  R  O  S  S 

El Gos d’Atura Català es un tipus de gos apte per practicar canicross, gos actiu, fort, 
intel·ligent, aprèn les ordres que l’hi donem molt ràpid, no es cansa mai.  
 
Es una raça què no passa desapercebuda pel seu aspecte, mirada, intel·ligència....  
 
Practicant canicross reforcem el vincle guia/gos, també es bo per relacionar-se amb 
altres gossos, persones, indrets i situacions diferents on no està tant acostumat.  
 
Des de el Club del Gos d’Atura Català creiem que es una bona raó per practicar aquest 
esport amb el teu gos, on cada vegada hi ha més practicants.  
 
!!!! ÀNIMS !!!!  

FES EL PAS  
 

APUNTAT A LES CURSES.  
 
Us volem fer cinc cèntims sobre el canicross.  
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El Canicross és un esport que ve del món del múixing (esport de tir amb gossos) . 
Consisteix en córrer lligats al gos a través d'una línia de tir.  
 
El material bàsic per fer canicross és el següent:  
 

- Arnès de tir per al gos.  

- Línia de tir.  

- Cinturó per al guia.  
 
 
 Normes bàsiques del Canicross:  
 
La norma principal és que el gos ha d’anar davant o bé el seu cap ha d'estar per davant 
nostre.  
Com a excepció quan el corredor realitza un revolt molt tancat i el gos segueix recte, o 
alguna altra situació concreta.  
No es permet cap tipus de maltractament físic o verbal cap al gos.  
També cal dir que hem d’anar en línea recta per evitar ocupar tota la pista.  
Hem de tenir una mica de paciència fins que tots dos ens acostumem per gaudir-ne de 
la cursa.  
El gos ha de passar un control veterinari abans de la cursa, on es demana que tingui al 
dia les vacunes i el microxip posat.  
Ha de tenir un mínim d’un any d’edat i pot córrer fins als 10 anys.  
Ha de estar bé físicament. 
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M O N O G R À F I C A  G O S  D ’AT U R A  C ATA L À  B A N YO L E S - 2 0 1 6 

El 19 de novembre 2016 al Parc de la Draga a Banyoles (Girona) i dins el marc de la Fira 
de Sant Martirià, es celebrar la XXXVI edició de la MONOGRÀFICA DEL GOS D'ATURA 
CATALÀ . (Punt  Obliglatori pel Campionat d’Espanya). 

Jutge: D. Alfonso Castells Lladosa 

Comissari de General: Vicenç Gascó i Correcher 

Total Gossos inscrits: 72 

CLASSE MOLT CADELLS 

MASCLES: 

AVALANCH DE PASTORS DE BLO MB 1 MMC  
UC DES LLUÇANES   MB 2 
UI DES LLUÇANES   MB 3 
 

FEMELLES: 

AMBAR DE PASTORS DE BLO  MB 1  
WONDERFUL DELILA DEL  
SOMNI CATALA   MB 2 
 
 

CLASSE CADELLS 

MASCLES: 

BALÍ DES LLUÇANES   MB 1 
 
 
FEMELLES:  
 
ONDIA DE L’ALBA DE SANT FOST MB 1 MC 
ORSA DE L’ALBA DE SANT FOST MB 2 

 

CLASSE JOVES 

MASCLES:  

REIG DE VALLESPINOSA  EXC 1 CCJ MJ  
MOLLERIC DE VALLESPINOSA  EXC 2 RCCJ 
ROVELLÓ DE VALLESPINOSA   EXC 3 
ATLAS DE CAN BLAU    EXC 4 
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VANDAM DE VILLA MAGALA  NR 
FEMELLES: 
 
YUKA DE PASTORS DE BLO  EXC 1 CCJ  
SÍNIA DES LLUÇANES   EXC 2 RCCJ 
SAMBA DES LLUÇANES  EXC 3 
PRUNA II DE CAMPDURÁ  EXC 4 
CUA DE CAMPDURÁ   MB 
LLANEGA DE VALLESPINOSA  NR 
 

 
 

CLASSE INTERMITJA 
 
MASCLES: 
 
CH J. TRAU DE CAMPDURÁ  EXC 1 RCAC 
FALUC DE CAMPDURÁ  MB 
XICU DE CAMPDURÁ   S/C 
 
 
FEMELLES:  
 
BELLA-MAYA VON DER  
LACHENDEN MEUTE   EXC 1 
LA PETIT RANA’S BARBIE DE JIZZA EXC 2 
CH J. XYEBRA DE PASTORS DE BLO EXC 3 
RUSCA DE CAMPDURÁ  S/C 
CH J. THAIS DE IGUÑA  NR 
 
 

CLASSE OBERTA 
MASCLES: 
 
FUM SISDITS    EXC 1 CAC  
FIDEL SISDITS    EXC 2 
HOM DES LLUÇANES   EXC 3 
JANIS DU CLOS MILLETE  EXC 4 
FILET SISDITS    EXC 5 
ROURE D’ESPINAVESSA  NR 
XALOC D’ESPINAVESSA  NR 
 
FEMELLES: 
 
BALDUFA I D’ESPINAVESSA  EXC 1 CAC  
CH J. GAMBA DES LLUÇANES  EXC 2RCAC 
FLOR SISDITS    EXC 3 
NIKI DE GOSLEYDAN   EXC 4 
HÉLÉNIE A DREAM OF BEAR’D EXC 5 
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BRUNA DEL BOSQUE DE QUERCUS EXC 6 
LLESCA II D’ESPINAVESSA  EXC 7 
EZCABA DE PASTORS DE BLO  EXC 
VIURA DE PASTOS DE BLO  EXC 
CH J. LLOBA DE PASTORS DE BLO EXC 
HORTA DES LLUÇANES  MB 
GUISLA D’ESPINAVESSA  DESCALIF. 
CH J. GRETA I DE VILLA MAGALA NR 
DUNA DE CAN PUIGMORENC  NR 
ISSA D’ESPINAVESSA   NR 
JANA     NR 
LLUNA     NR 

 
 

CLASSE CAMPIONS 
 
MASCLES: 
 
CH BUYEZO DE PASTORES DEL PAS EXC 1 MILLOR MASCLE  
CH EDMOND    EXC 2 
ATENGOS GREAT PRETENDER EXC 3 
CH PLA DE LLUÇANES   EXC 4 
CH QUETZAL DE PASTORS DE BLO EXC 
CH VENTALL D’ESPINAVESSA  NR 
 
 
FEMELLES: 
 
BRUIXETA DE PASTORS DE BLO EXC 1 MILLOR FEMELLA  
ISABELLA DEL SOMNI CATALA EXC 2 
CH USUN DE GOSLEYDAN  EXC 3 
ELNA SISDITS     EXC 4 
CH J. RUFA DE PASTORS DE BLO EXC 5  
CH CHESCA D’ESPINAVESSA  EXC 6 
CH MAREA DE PASTORS DE BLO NR 
 
 
 
 

CLASSE VETERANS 
 
MASCLES 
 
CH JAZ D’ESPINAVESSA EXC 1 MILLOR VETERÀ 
ATENGOS I WANT TO BREAK FREE EXC 2 
HORT DES LLUÇANES   NR 
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FEMELLES 
 
CH XATA DE PASTORS DE BLO  EXC 1  
CH BALERA DE L’ALBA DE SANT FOST EXC 2 
GUIXA DES LLUÇANES    EXC 3 
 
 

 
 

PARELLES 
 
MILLOR PARELLA 
 
CH USUN DE GOSLEYDAN  
CH JAZ D’ESPINAVESSA 
 

LOT DE CRIA: 
 
MILLOR LOT DE CRIA: PASTORS DE BLO 
 
VIURA DE PASTOS DE BLO  
CH J. LLOBA DE PASTORS DE BLO 
EZCABA DE PASTORS DE BLO 
CH BRUIXETA DE PASTORS DE BLO 
CH MAREA DE PASTORS DE BLO 
CH J. RUFA DE PASTORS DE BLO 
CH XATA DE PASTORS DE BLO 
 

 
 

C A M P L L O N G 
 

35è CONCURS DE TREBALL MONOGRÀFIC DE RAMAT AMB GOS D‘ATURA CATALÀ 

El passat 23 d’Abril coincidint amb la diada de Sant Jordi a Campllong (gironès) es 

celebrà durant la fira de primavera de la vila i organitzat pel Club del Gos d’Atura 

Català el ja tradicional concurs de ramat amb gos d’Atura Català. 

Aquest any n’estem especialment orgullosos, ja que batérem el rècord de pastors 

participants i de gossos d’atura català en què fins i tot participà un exemplar de pèl 

curt o cerdà el que ens omple de joia. 

L’organització de la prova anar a càrrec del club, dirigits per en Jordi Villanueva 

responsable de treball del club. 
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Els comentaris i explicacions per megafonia perquè el nombrós públic assistent 

estigués al cas de la prova i de les peculiaritats de la forma de treballar de la nostra 

estimada raça anaren a càrrec de n’Agustí Tonietti. 

Els judicis de la prova tant de treball com de morfologia anaren a càrrec d’en Xavier 

Andreu, Josep Miquela i en Joan Rovira en què no tingueren fàcil les seves decisions a 

causa del gran nivell de pastors i llurs gossos. 

Els pastors participants amb els seus gossos foren: 

Pastor: Pau    Gos: Moru  

Pastora: Valentina  Gos: Nuca  

Pastora: Valentina  Gos: Roqui 

Pastor: Jesús    Gos: Murla des Lluçanès 

Pastor: Jesús    Gos: Nesca 

Pastor: Armand   Gos: Ascar 

Pastor: Joan    Gos: Pastora(Gresca Des Lluçanès) 

Pastor: Juli    Gos: Panxo  

Pastor: Pere    Gos: Sherif  

 

 

Finalment els jutges després de totes les proves donaren com a guanyadors: 

1) Pastor: Joan   Gos: Pastora(Gresca Des Lluçanès) 

2) Pastor: Juli    Gos: Panxo 

3) Pastor: Armand   Gos: Ascar   

Decidint els jutges un empat tècnic entre la resta de pastors i de llurs gossos. 

També es decidí que el Gos d’Atura Català morfològicament més proper a l’estàndard, 

i fou donat com a guanyador a: 

El gos Moru d’en Pau 

Esperem que l’any vinent repetim els èxits d’aquest quant a públic assistent i nombre 

de gossos d’Atura català i pastors.  

https://clubdelgosdaturacatala.cat/reportatge-prova-ramat-gos-datura-catala 
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V A L L F O G O N A 

El dilluns 8 de maig de 2017 al local polivalent a Vallfogona de Ripollès, organitzat per 

l’Ajuntament de Vallfogona , el Club del Gos d'Atura Català i amb col·laboració de 

l’Escola de Vallfogona,  vàrem fer una xerrada sobre el gos d'atura català passat i 

present a càrrec del Club del Gos d'Atura Català. 

 

T R O B A D A  D E  S O C I S   

El passat dissabte 6 de maig a les fonts del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, de 

la localitat de Pontils (Conca de Barberà) tingué lloc amb un gran èxit de presència de 

socis del Club, la tradicional trobada de cada any. 

Aprofitant que érem enmig d'un espai natural protegit, començarem la jornada amb 

una excursió tota la gent que volgué amb els seus gossos fins a l'indret feréstec i 

d'època medieval de Rocamora. Un cop a dalt els gossos pogueren banyar-se a les 

basses naturals que hi ha. 

Un cop oberta la gana el Club preparà el dinar que consistia en amanides variades i 

embotits del país, fideus a la marinera, Coca de Perafita i xocolata, cafès. 

I finalment acabarem brindant amb cava. 

Tot seguit, tingué lloc una petita explicació i demostració sobre el cani-cross amb gos 

d'Atura Català. 

Per acabar la intensa jornada es prepararen una sèrie d'obstacles d'agility a on novells i 

experts pogueren saltar amb llurs gossos d'Atura Català, arrodonint la jornada. 

 

Esperem trobar-nos l'any vinent a on segur el CLUB tindrà preparades noves sorpreses 

per a la trobada. 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/el-club


Pàgina 22 de 32 
 

https://clubdelgosdaturacatala.cat       Apartat de Correus nº2 08757 Corbera de Llobregat  
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R E S U L T A T S  C A M P I O N A T  D ’ A G I L I T Y 

 
 
20/11/16: BANYOLES MONOGRÀFICA-2016 (8 Participants) 
 
CLASSE DEBUTANT: 
1.Montse Bayarri amb Greta des lluçanès 

2.Ramon Oliver amb Perri 
3.Ramon Oliver amb Bruna 
  

CLASSE COMPETICIÓ: 
1.Ufe Zapater amb Llamp 
2.Maria Lluïsa Cibil ambDana(Griva d’Aigullonga) 
3.Rafael Manrique amb Llúvia de Gosleydan 
 
 
 
18/12/16: VACARISSES PER LA MARATÓ TV3 (9 Participants) 

 
CLASSE  DEBUTANT: 
1.Montse Bayarri amb Greta des lluçanès 

2.Ramon Oliver amb Bruna 

3.Ramon Oliver amb Perri 
  

CLASSE COMPETICIÓ: 
1.Ufe Zapater amb Llamp 

2.Ivan Caravaca amb l’Anxeneta de Campdurà 

3.Maria Lluïsa amb Dana(Griva d’Aiguallonga) 

 
 
 
05/03/17: SANT BARTOMEU DEL GRAU (8 Participants) 
 
CLASSE  DEBUTANT: 
1.Àngel Caselles amb Cendra Déja-Vu de 
Bellagosca 

2.Ramon Oliver amb Perri 
3.Ramon Oliver amb Bruna 
  

CLASSE COMPETICIÓ: 
1.Ufe Zapater amb Llamp 

2.Xavier Guillén amb Dalí des Lluçanès 

3.Àngel Caselles amb Dalla  L’Alba de Sant Fost 
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23/04/17: FIRA DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG (7 Participants) 
 
CLASSE  DEBUTANT:  
1.Ramon Oliver amb Bruna 
3.Ramon Oliver amb Perri 
 
CLASSE COMPETICIÓ:   

1.Ufe Zapater amb Llamp 
2.Xavier Guillén amb Dalí des lluçanès 
3.Xavier Guillén amb Gueta des lluçanès 
4.Maria Lluïsa Cibil amb Dana (Griva 
d’Aiguallonga) 
 

 

 

 

14/05/17: VALLFOGONA DE RIPOLLÉS-BALL DEL ROSER- (10 Participants) 

CLASSE  DEBUTANT:  

1.Ramòn Oliver amb Bruna 

2.Àngel Casellas amb Gamba des lluçanès 

3.Ramòn Oliver amb Perri 

 

CLASSE COMPETICIÓ: 
1.Ufe Zapater amb Llamp 

2.Maria Lluïsa amb Dana (Griva 

d’Aiguallonga)  

3.Xavier Guillén amb Dalí des lluçanès 

 

 

C O N C U R S  M O N O G R À F I C  M A R T O R E L L - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 7 - 

(En el marc de la XXII Exposició Canina de Martorell). Amb el suport i la 

col·laboració de l’Associació Canina Unió Cinófila de Catalunya i 

l’autorització de la Real Sociedad Canina de España. 

Jutgessa: Núria Àlvarez i González 

Puntuable pel campionat del Club del Gos d’Atura Català. 

Total Gossos Inscrits: 25 
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CLASSE CLADELLS FEMELLES: 
 
MILLOR FEMELLA 

Mika d'Espinavessa 

 

 

MOLT BO 2 

Aran del Mas d'en Pau 

        

 
 

CLASSE INTERMITJA MASCLES: 
Excel·lent 1: Reig de Vallespinosa  
 
 
 
 
 
 

 
Excel·lent 2: Pillu des Lluçanès  
 
 
 
 
 
 

CLASSE OBERTA MASCLES: 
Excel·lent 1: Xiulet d'Espinavessa  
 
 
 
 
 
 
 
Excel·lent 2: Panxut de Can Puigmorenc 
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Excel·lent 3: Xaloc d'Espinavessa 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE JOVES MASCLES: 
 

Excel·lent 1: Ui des Lluçanès  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE INTERMITJA FEMELLES: 
 

Excel·lent 1: Sínia des Lluçanès  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSE OBERTA FEMELLES: 
 

Excel·lent 1: Ezcaba de Pastors de Blo  
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Excel·lent 2: Baldufa d'Espinavessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Excel·lent 3: Gamba des Lluçanès  

 
 
 
 
 
 
 
Excel·lent 4: Deja-Vu de Bellagosca  
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSE CAMPIONS FEMELLES: 
 

Excel·lent : CH Usun de Gosleydan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excel·lent 2: CH Chesca d'Espinavessa  
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CLASSE JOVES FEMELLES: 
 

 
Excel·lent 1: Elur de Gosleydan  
 
 
 
 
 
 
 
Excel·lent : Eska de Gosleydan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLASSE PARELLES: 
 

1: Ui i Sínia des Lluçanès 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE LOT DE CRIA 
 

1: Des Lluçanès  
 
 
 
 
 
 
 

MILLOR JOVE/MILLOR MASCLE/MILLOR DE RAÇA 
 

Ui des Lluçanès  
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MILLOR FEMELLA 
 

CH Usun de Gosleydan  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTICIES D’INTERÈS: 

Agustí Tonietti i Ferreró. 

President d’Honor del Club del Gos d’Atura Català 

L’assemblea extraordinària cel.lebrada el 10 de juny de 2017 a Martorell va aprovar 
nomenar a en Agusti Tonietti i Ferrero president d' honor del Club del Gos d'atura 
Català. 

Com bé sabreu, a principis del 2017 la nova Junta Directiva del Club del Gos d’Atura 
Català va nomenar n’Agustí Tonietti i Ferreró, President d’Honor del Club del Gos 
d’Atura Català. I avui proposem que l’Assemblea Extraordinària de Socis del Club 
ratifiqui aquesta nominació. Així, l’acord ja no és només de Junta, sinó que és l’òrgan 
suprem del Club qui li atorga aquest reconeixement i aquest honor, que l’Agustí 
Tonietti es mereix bastament: 

De petit ja havia tingut gossos d’atura al Mas de Sant Medir (Girona). I a finals dels 
anys 70, quan començà la recuperació del Gos d’Atura Català, ell fou una d’aquestes 
persones que van decidir dedicar el seu temps i recursos a cercar gossos que 
mantinguessin les característiques típiques de la nostra raça, seleccionar-los i 
reproduir-los amb encert. Si no fos per ells, potser avui la única raça canina 
autòctona de Catalunya estaria minoritzada, barrejada o fins i tot quasi extingida. 

També és un dels criadors de referència des de fa 40 anys. I el criador més destacat 
pel que fa a resultats dels seus gossos en les exposicions canines des dels anys 80 del 
segle passat, fins ben entrat el Segle XXI. I encara més, l’afix d’Espinavessa és present 
en l’arbre genealògic de la immensa majoria de gossos que esdevenen Campions, no 
només a nivell de l’Estat espanyol, sinó també en altres estats europeus. De fet, 
podem afirmar, que sense ell, la tipicitat de la raça no seria la que és. 

També és jutge internacional i especialista de Gos d’Atura Català, entre d’altres races. 
Un jutge amb un prestigi especial. Que sempre ha intentat que la nostra raça 
mantingui l’equilibri entre un gos bell, rústic i, alhora, la tipicitat d’un gos pastor, un 
gos funcional. I sempre ho ha intentat transmetre. De fet, és un dels referents de la 
raça, que ha format i/o influenciat bona part dels actuals criadors i jutges del Gos 
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d’Atura Català. Per tant, doncs, podem dir que l’Agustí Tonietti és un Mestre de 
mestres. 

Cal destacar, també, la seva passió. Si hom té algun dubte sobre la raça, sobre el seu 
gos, sobre un cadell... Li ho pot preguntar a ell, i sempre n’obtindrà la seva valuosa 
opinió. Doncs és un enamorat incondicional del Gos d’Atura Català, i li encanta parlar 
de gossos! 
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NOTICIES BREUS: 

 Ja podeu subscriure al newletter del web del Club, ho podeu fer aquí: 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/electronic-news 

 Una gossa d’atura català rescata al seu amo d’un incendi: 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/gossa-rescata-amo 

 Calendari d’Agility :  

https://clubdelgosdaturacatala.cat/elementor-2382 

 Les xarxes socials del Club: 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/nostres-canals-socials 

 El club té un nou Codi Postal: 

Apartat de corrues Nº2 08757 Corbera de Llobregat 

 Calendari d’exposicions puntuables pel campionat del club 2016/17: 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/wp-content/uploads/2017/01/calendari-
2016-2017-31-05-2017.pdf 

 Visita del club del Gos d’Atura Català al Ripollès: 

https://clubdelgosdaturacatala.cat//visita-club-ripolles 

 Monogràfica Gos d’Atura Català 

El 18-11-2017 es celebrarà la XXXVII Monogràfica Gos d’Atura Català dins el 
marc de la Fira de Sant Martirià al  Parc de la Draga a Banyoles (GIRONA). 
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Inscripcions obertes 

XXXVII Exposició Monogràfica de 

Gos d’Atura Català 
XXXVII Exposició Monogràfica de Gos d'Atura 

Català 

18 de novembre 2017 

18 de noviembre de 2017 

18th november 2017 

Parc de la Draga – Banyoles (Girona) 

Col·laboradors: 
Clínica Veterinària 1001 

Associació de la Fira de Sant Martirià 
Ajuntament de Banyoles 

Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya 

Jutgessa/jueza/judge 

Núria Álvarez 

 

 

Autoritzada per RSCE, posant en competició el CAC obligatori per a l'obtenció 
del títol de Campió d'Espanya 

Autorizada por la RSCE poniendo en competición el CAC obligatorio para la 
obtención del título de Campeón de España 

Authorized by RSCE, than set the CAC competition required for obtaining the 
title of Champion of Spain. 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/ 

Info@clubdelgosdaturacatala.cat 

Tel:+34 660 04 71 45 

  

 

Tancament d’inscripcions: 31/10/17 

Cierre de inscripciones: 31/10/17 

Closing of registrations: 31/10/17 

formulari d'inscripció 

https://clubdelgosdaturacatala.cat/inscripcions-xxxvii-monografica/inscripcionsxxxvii-exposicio-monografica
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https://clubdelgosdaturacatala.cat/inscripcions-xxxvii-monografica/inscripcionsxxxvii-exposicio-monografica
https://clubdelgosdaturacatala.cat/
tel:+34%20629%2007%2000%2084
tel:+34%20629%2007%2000%2084
https://clubdelgosdaturacatala.cat/inscripcions-xxxvii-monografica/inscripcionsxxxvii-exposicio-monografica

