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HISTÒRIA
En Joan Cusiné Hill (1917-2010) avi dels actuals directors de Parés Baltà
(Joan i Josep Cusiné) havia estat comerciant de bestiar entre els anys 19401960.
Els xais i cabres eren el seu hobbie, i l’any 1985 va dissenyar i construir el
seu propi corral dins les vinyes i bosc de Parés Baltà, a la zona de Pontons.
Tenia ben present la importància de la figura del Pastor com a bon gestor
del ramat, cosa que li portà més d’un mal de cap alguna vegada.
Ja en aquells temps ell que també era viticultor i elaborador tenia una
premissa molt clara:
“No utilitzar cap producte químic a la vinya a excepció del sofre i coure en
les mínimes dosis, i fer passar les ovelles per entre les vinyes per netejar i
fertilitzar al mateix temps.”
Amb aquesta visió de futur, l’avi ja ens estava ensenyant que el camí de la
viticultura era l’ecologia i la integració dels animals en el cultiu.
Amb el temps, Parés Baltà es va certificar celler ecològic pel CCPAE (2002),
i certificar Deméter (2013), en un procés de canvi que ja venia marcat pel
relleu amb la 3era generació dels néts i les seves dones com a enòlogues en
el 2000-2002, fent que el vincle familiar esdevingués ben curiós en el món
del vi.
Actualment el ramat d’ovelles s’ha certificat també Deméter (2014) amb la
qual cosa fa que esdevingui un celler ben peculiar: Els vins ecològics, les
vinyes i ovelles ecològiques i biodinàmiques (Deméter) al mateix temps.
El procés de canvi i transformació cap a l’agricultura biodinàmica ha estat
també gradual, primer realitzant els estudis d’Antroposofia i Agricultura
especialitzats, fent els propis preparats que s’utilitzen per activar la terra i
el cultiu, deixant coberta vegetal en les vinyes i finalment ha agafat
importància la integració del ramat d’ovelles que ja teníem, perquè és un
dels punts necessaris per tancar el cercle (terra, planta, animal, home).
A banda, en relació a la biodiversitat animal, tenim una vintena d’eixams
d’abelles a la zona de les Valls del riu Foix (Torrelles de Foix), i properament
instal·larem un corral mòbil de gallines.
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CARACTERISTIQUES DEL RAMAT
Actualment tenim al voltant de 300 ovelles entre les quals hi ha alguna
cabra i bocs, tots certificats CCPAE i Deméter.
-Raça Ripollesa
-Alimentació que prové de la pròpia finca de les parcel·les de vinya i pastura
inscrites al CCPAE i Deméter, i bona part de les veces (lleguminoses
sembrades entre vinyes) que es seguen i s’empaquen.
-A nivell veterinari no se’ls pot tallar les banyes, ni la cua, i l’administració
d’antibiòtics està regulada.

FUNCIONS EN VINYES I PASTURES
Un ramat de bestiar és convenient que surti cada dia del corral per poder
pasturar si les condicions meteorològiques ho permeten.
La gestió del pastor és fonamental i importantíssima, tant pel benestar de
l’animal com per la gestió de la finca.
Els fems i material vegetal es posen en una pila per fer compost, i després
de fer el cicle de maduració i afegir els preparats biodinàmics, ja esta llest
per poder abonar les parcel·les que ho requereixin.
A l’hivern pasturen per totes les vinyes i a l’estiu pel sotabosc de la finca. Si
no poden sortir tenen les bales de veça. I tenen el riu Foix molt a prop per
poder beure de manera natural.
Algunes vinyes tenen veça sembrada, i d’altres herba espontània. Elles
netegen molt acuradament el terreny.
Només es llauren les vinyes abans de sembrar la veça en algunes parcel·les
i es cava sota el cep un parell o tres de vegades l’any.
Al Juliol hem estat fent assajos de despampolat de les vinyes amb molt èxit.
L’estat fenològic del raïm és important, ja que el raïm verd no els agrada i
és el moment òptim per realitzar l’operació.
Aquesta funció dependrà en cada parcel·la del moment de maduració en
què es trobi, i el control del ramat per part del pastor és l’altre factor per
aconseguir l’èxit.

