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❘ LLEIDA ❘ Llavorsí va celebrar ahir
la 27 edició del Concurs Inter-
nacional de Gossos d’Atura del
Pallars, al qual van assistir més
de 3.000 persones.

Anna Panisello, alcaldessa del
municipi, va explicar que en el
concurs, en el qual els pastors
han de fer obeir les ovelles do-
nant ordres als seus gossos, van
participar un total de dotze pro-
fessionals procedents del País
Basc, França, Catalunya, les illes
Balears i el PaísValencià. Pani-
sello va destacar que aquest any
“el nivell dels pastors ha sigut
altíssim”.

El primer primer classificat va
ser Juli Bayot, del Baix Maestrat
(Castelló), el segon va ser Josep
Maria Pleguezuelos de la Ca-
nonja (Tarragona), el tercer, Hi-
lari Novillo de Sant Pedor (Ba-
ges) i el quart,Armand Flaujat
de Bor (Cerdanya).

L’actor Pep Cruz (actor de la
sèrie deTV3Gran Nord) va ser
un dels convidats al concurs de
pastors, al qual també van assis-
tir Gerard Sabarich (en repre-
sentació de la Diputació), Llàt-
zer Sibís (president del consell
comarcal del Pallars Sobirà) i Jo-
sep Borrell, delegat de Cultura
a Lleida, entre altres personali-
tats.

El Concurs Internacional de
Gossos d’Atura pretén potenci-
ar l’ofici de pastor, molt arrelat
al territori. L’objectiu dels orga-
nitzadors és augmentar el nivell
d’ensinistrament dels gossos ca-

talans, així com evitar que des-
apareguin els vestits, la roba i els
estris dels pastors.

Fira de productes artesans

Per tercer any consecutiu, el
concurs de gossos d’atura va es-
tar precedit per la Fira de Pro-
ductesArtesans relacionats amb
l’ovella de la raça xisqueta, típi-
ca del Pallars Sobirà. L’alcaldes-
sa de Llavorsí va assenyalar que
la fira artesana està “totalment
consolidada” i en va destacar la
gran afluència de públic que va
anar a la localitat per disfrutar
del mercat.

Gossos contra ovelles
Més de 3.000 persones assisteixen al Concurs Internacional de Gossos d’Atura del Pallars || El
pastor JuliBayot, deCastelló, va ser el primer classificat del certamen,quevacelebrar la27edició
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Foto de família dels participants en el concurs, acompanyats de les autoritats que van assistir al campionat.
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Divendres Llavorsí va
acollir la fira de productes
artesans relacionats
amb l’ovella xisqueta
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Un dels gossos participants, durant una de les proves.
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Concurs
❚ Hi van participar un total de 12
pastors de Catalunya, el País
Basc, les Balears, el País Valencià
i França. Els classificats van ser
Juli Bayot, Josep Maria Plegue-
zuelos, Hilari Novillo i Armand
Flaujat.

Proves

❚ En aquestes, els pastors han de
fer obeir les ovelles ajudats pels
seus gossos.

Pep Cruz, flanquejat per l’alcaldessa i la seua dona.
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