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Emotiu homenatge a Jordi Muxach durant el Concurs de
Gossos d’Atura

El recentment desaparegut pastor local Jordi Muxach va rebre ahir al matí un sentit homenatge
institucional i cívic durant el XXVIII Concurs de Gossos d'Atura de Torroella de Montgrí que, a partir d'ara,
incorporarà el seu nom. L'absència del qui va ser fundador, ànima, participant i guanyador de la prova en
nombroses ocasions va planar durant tot el matí des del primer moment. No obstant això, tant la família
com els mateixos pastors, l'Ajuntament i els col·laboradors van voler fer del concurs un exercici de
reconeixement i memòria a la seva figura.
L'homenatge es va oficialitzar a la mitja part de la prova, durant un sentit acte que es va iniciar quan les
paraules de Muxach es van projectar per la megafonia del recinte, en un emotiu muntatge sobre un fons
musical. Tots els presents van poder escoltar algunes de les seves reflexions, intercalades amb els seus
contundents crits per guiar el gos i manar el ramat, entre els quals el seu popular "Coloma, jau". A
continuació va intervenir Ramon Bach, que va pronunciar unes paraules en nom dels pastors i dels
organitzadors del concurs. Tot seguit va parlar l’alcalde, Jordi Colomí, que va lliurar una placa a la família,
i Raúl Muxach, germà i presentador del concurs. Va tancar l’acte la vídua, Montserrat Vila. A l’acte també
hi van ser presents el regidor de la Fira de Sant Andreu, Genís Pigem, que va lliurar un ram a la família;
el president de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer, així com pastors i col·laboradors del concurs.
Pel que fa a la competició, el guanyador d’enguany va ser el pastor mallorquí Miquel Adrover, amb Xeco,
per davant d'Antonio Casona, amb Kass (guanyadors l’any passat) i Patricia Gisquet, amb Mighty Gunner.
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