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RESUM: 

El  projecte  es  divideix  en  tres  parts,  a  la  primera  es  descriu  amb  detall  l’entorn  i  les 
característiques principals de l’aprofitament de les pastures comunals del poble de Bagà a l’Alt 
Berguedà, així com també l’evolució del seu sector agrícola i ramader dels darrers 25 anys, tant 
pel que fa a explotacions estants com el nombre d’animals que han fet l’aprofitament d’aquestes 
pastures.  A la segona es descriu l’explotació de vaques de cria Torre de Foix, característica de la 
zona, i en la tercera part s’avalua econòmicament aquest tipus d’explotacions i el seu sistema de 
maneig  i  es  fan una  sèrie de propostes de millora. Es  conclou  que  el  sistema de maneig de 
l’explotació estudiada és apte per fer front a nous plantejaments de política ramadera, ja que es 
basa en el coneixement del bestiar i de l’entorn. 

 

PARAULES CLAU:  
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Glossari de paraules col∙loquials utilitzades en el projecte i que són característiques 
tant de la zona com de les explotacions de muntanya. 

 
Català        Castellà 
 
abeurador      abrevadero 
amansir      amansar 
aprofitament a dent    pastar o aprovechamiento para pasto   
arrambar      arrimar, juntar 
bajo        carbunco 
baten/batre’s      batirse en duelo 
batall        badajo  
buc        colmena 
com        abrevadero 
corral        aprisco 
corriol       sendero 
dall/dallar      corte o cortar hierba para forraje 
enfaixat      ensilado en pacas y plástico 
esbollar      perder la hoja de la alfalfa 
escamot      grupo 
esquella      cencerro 
feixa /feixons      bancales 
gos d’atura      perro pastor 
mosquera      sesteo (lugar de descanso y zona de reunión) 
mullena/mulladura    rocío 
nedu/ fer nedu      dar un trozo de parcela para pasto 
pallissa/paller     pajar o almacén de forraje   
pleta        aprisco 
saleres       sitio dónde se reparte sal al ganado 
sionar        marcar el campo para la siembra 
socarrades      chamuscadas 
tondre       esquilar 
tupineres      montón de tierra que hace el topo  
vaca buida, baciva, forra  vaca vacía o no preñada 
vaquer       vaquero o guardia de ganado vacuno 
vedellar      parir una vaca    
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1.‐Introducció i objectius 
 
1.1.‐ Introducció 
 
Les  explotacions de  vaques de  cria  a Catalunya han disminuït  en nombre però han 
incrementat en els darrers anys tant en dimensió com en  importància pel que fa a  les 
rendes  dels  productors,  mantenint  o  fins  i  tot  augmentant  el  cens  d’animals, 
principalment  degut  a  les  primes  o  subvencions  procedents  de  la  Unió  Europea 
juntament amb  la possibilitat de moltes d’elles d’aprofitar  les pastures naturals de  les 
zones de muntanya, sobretot en època estival.  
 
En diverses zones s’ha produït un creixement desmesurat del cens de vaques de cria 
degut sobretot als ingressos procedents de les subvencions, provocant que en algunes 
muntanyes hi hagi més animals que no pas pastura,  implicant un canvi en el sistema 
de maneig, on ha estat necessària una regulació acurada dels censos i del maneig de les 
pastures. Aquesta desproporció entre censos i pastura que ha provocat un desequilibri 
del territori, ha estat deguda principalment pels “caça primes”, que el seu objectiu no 
és  l’objectiu de qualsevol ramader com seria un vedell per vaca  i any, sinó rebre uns 
ajuts  de  la  Unió  Europea,  independentment  de  si  les  vaques  crien,  estan  ben 
alimentades, en bones condicions,  tenen un bon maneig, etc. Dit d’una altra manera, 
sense pensar si el que estan fent és una producció ramadera sostenible i sostinguda, o 
no. 
 
La disminució en nombre d’explotacions ha estat  considerable a  totes  les  comarques 
pirinenques. La majoria, que antigament estaven formades per bestiar oví, actualment 
s’han  transformat  en  explotacions de  vaques de  cria,  on  la  feina  no  és  tan  lligada  i 
esclava,  ja  que  com  diu  la  dita  “les  ovelles  s’ha  d’anar  amb  elles”.  Aquest  fet,  
juntament  amb  la  desaparició  dels  pastors,  han  fet  que  els  ramats  d’ovelles  també 
disminuïssin. La desaparició de moltes explotacions doncs, està vinculada entre altres, 
al  despoblament  de  les  zones  de  muntanya,  cap  als  nuclis  urbans  més  grans  i 
industrialitzats, on les condicions de vida no són tan extremes. 
 
Aquest  fet  no  ha  estat  així  a  les  zones mes  agrícoles  de  la  plana,  on  fins  i  tot  ha 
incrementat el nombre d’explotacions de vaques de cria, on el sistema productiu més 
intensiu, no té res que veure amb el sistema productiu més característic de les zones de 
muntanya, on el sistema de maneig és més extensiu. 
 
Al Berguedà, la tendència a desaparèixer explotacions agràries, s’ha fet evident en els 
darrers  anys,  i  concretament  a  l’Alt  Berguedà,  on  les  condicions  agràries  i  l’hàbitat 
social de l’alta muntanya han fet difícil estabilitzar aquestes explotacions. Així, segons 
els censos agraris entre 1982 i 1999, a l’Alt Berguedà van desaparèixer el 60,1 %, de les 
explotacions, passant de 616 a 246.  
 
El  sistema  de  maneig  que  es  presenta  en  aquest  projecte,  ha  esdevingut  un  cas 
particular d’una zona de muntanya, on les explotacions presenten unes particularitats 
úniques i les característiques tant del medi com climàtiques i hi juguen un paper molt 
important per poder competir amb la productivitat d’altres zones.   
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Les explotacions de boví de cria a l’Alt Berguedà, concretament al poble de Bagà, que 
és el poble d’estudi en aquest projecte, juntament amb l’estudi dels censos i el maneig 
dels  animals  a  la  muntanya  comunal,  s’ha  observat  que  aquestes  han  disminuït, 
passant de 18 explotacions l’any 1980 a 4 explotacions el 2004, on la mitjana d’animals 
per explotació l’any 1980 era de 9,8 (2‐32) i l’any 2004 va ser de 75 (6‐151). 
 
Per tal de tenir una idea dels canvis que hi ha hagut al sector en aquests anys i predir 
els possibles canvis futurs, s’ha intentat explicar quin és el sistema de maneig utilitzat 
tant a  les pastures  comunals,  com el portat en una explotació  concreta “La Torre de 
foix”, que aprofita  i manté d’una manera més o menys  tradicional, el seu sistema de 
maneig  i  s’aprofita  i  s’adapta  a  les  característiques de  la  zona,  sense  renunciar  a  les 
innovacions i a les noves tecnologies. 
 
Aquest  sistema  de  maneig  que  s’exposa  a  continuació  està  basat  en  coneixements 
ancestrals  del  bestiar  i  del  territori,  i  que  en  la majoria  de  casos  requereixen  d’una 
dinamització  i una posta al dia per  tal de  fer‐lo més  rendible  i que a  la vegada és o 
representa un patrimoni cultural. 
 
Amb  les noves perspectives de modificació de  les subvencions provinents de  la Unió 
Europea, sobretot amb el nou sistema de pagament únic per explotació, que està a punt 
des  ser  implantat,  es  preveu  una  altra  disminució  de  les  explotacions  ramaderes, 
sobretot  explotacions d’engreix de  vedells,  que  quedaran desvinculades  el  100% del 
cens,  i  únicament  vinculades  a  la  superfície  agrícola.  Aquest  fet  no  se  sap  com 
repercutirà a  les explotacions de vaques de cria de  les zones de muntanya,  ja que en 
aquestes zones, a la majoria de les explotacions només “crien” els vedells, mentre que 
l’engreix  es  fa  a  les  zones  de  la  plana.  Queda  per  tant  en  un  incert,  si  aquestes 
explotacions  d’engreix  de  vedells  tancaran  les  portes,  i  modificaran  el  sistema  de 
producció  i de mercat actuals de  les altres explotacions,  com ara  les explotacions de 
vaques de cria. 
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1.2.‐ Objectius 
 
Com a conseqüència de lo esmentat anteriorment i al interès professional i personal de 
poder  determinar  la  viabilitat  d’aquest  tipus  d’explotacions  els  objectius  d’aquest 
projecte varen ser els següents: 
 
‐ Fer un estudi de la muntanya comunal del poble de Bagà, principalment del maneig 
que s’hi duu a terme i de l’evolució dels censos d’animals i explotacions dels darrers 25 
anys. 
 
‐ Donar a conèixer el maneig d’una explotació de vaques de cria característica d’una 
zona de  muntanya (La Torre de Foix), una vegada vist l’entorn i les seves peculiaritats. 
 
‐ Analitzar la seva viabilitat tant econòmica com en mesures de sostenibilitat. 
 
‐  Proposar  possibles  millores  tant  del  maneig  de  les  pastures  comunals,  com  del 
maneig de l’explotació en general. 
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1.3.‐ Estructura del treball 
 
Per la consecució d’aquests objectius el projecte es va estructurar en les següents parts: 
 
‐Un primer  apartat  on  es descriu  el medi  i  la  comarca  on  es desenvolupa  l’activitat 
agrícola  i  ramadera, que es el Berguedà  i  concretament  l’Alt Berguedà  (Pre‐pirineu), 
que és molt més muntanyós i abrupte, que no pas el Baix Berguedà, molt més planer i 
agrícola.  
 
‐Un segon apartat on es fa un estudi de l’agricultura i la ramaderia del poble de Bagà, 
juntament amb el maneig i la utilització de les seves pastures comunals de muntanya, i 
un petit estudi dels censos d’animals, i dels censos de ramaders, etc. Aquest estudi es 
basa en dades dels darrers 25 anys. També es  fa esment de curiositats  i maneig dels 
animals a l’època medieval dels nobles de la Baronia de Pinós i Mataplana. 
 
‐ Un tercer apartat on es descriu minuciosament i de manera sistemàtica tot el maneig i 
les  feines realitzades en una explotació agrícola  i ramadera, que aprofita  les pastures 
d’estiu del poble de Bagà,  tot  i que  la hivernada  la passa en una  finca particular del 
poble veí de Guardiola de Berguedà, concretament a la Torre de Foix. Aquest apartat es 
caracteritza per la descripció d’una manera de treballar que segurament és millorable, i 
criticable, però el que s’intenta es descriure una forma de treball, que és com una forma 
de vida. 
   
‐ El quart apartat d’aquest treball, on s’avalua econòmicament aquesta explotació i, en 
general, aquest tipus d’explotacions, per tal de saber si són viables o no, i en quin grau 
depenen de  les  subvencions de  la Unió Europea per  tal de  continuar  existint  en un 
futur.  
 
‐ El cinquè i darrer apartat,   mostra una sèrie de possibles millores i modificacions en 
els sistemes de maneig, tant del maneig de  les pastures comunals com del maneig de 
l’explotació,  així  com  també  possibles  millores  que  es  podrien  portar  a  terme  a 
l’explotació,  i que no  impliquessin ni un canvi substancial ni una  inversió econòmica 
desorbitada, de manera que es poguessin aprofitar al màxim els recursos existents i es 
pogués portar a terme una producció sostenible. 
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2.‐ Material i mètodes 
 
2.1.‐ Metodologia de treball 
 
El material i mètodes utilitzats en l’elaboració d’aquest treball, han estat molt variats i 
molts  d’ells  suposadament  fàcils  d’aconseguir,  ja  que  les  dades  principals  les  he 
aconseguides de  l’explotació  familiar Torre de Foix, de  la qual el  titular és el pare de 
l’alumne. 
 
Per  fer  l’estudi de  la  comarca  i del  sector, es va utilitzar en part, un  treball  realitzat 
entre  la  UAB,  la  Federació  Bruna  dels  Pirineus  i  el  Departament  d’Agricultura 
Ramaderia  i Pesca (DARP), que van fer un estudi de la comarca del Berguedà i la seva 
agricultura, que parla de la implantació dels Contractes Globals d’Explotació. 
 
Les dades de la muntanya comunal del poble de Bagà, els censos d’animals, el cost de 
les pastures, el nombre de ramaders, altres costos, etc., s’han obtingut gràcies a que el 
titular de l’explotació ha estat membre de la junta de pastures des de l’any 1982 fins el 
1999, i ha anat guardant tots els fulls de resultats de cada any (veure annex 1), i fins i 
tot tenia el de  l’any 1980, de quan encara no era membre de  la  junta. Els dels darrers 
anys des del 2000‐2004 també els tenia, i algun es va demanar a l’ajuntament de Bagà, o 
a altres ramaders per veure si algú encara els conservava. Amb tota aquesta informació 
s’ha  pogut  observar  l’evolució  de  censos  tant  de  bestiar  com  de  ramaders,  i  altres 
curiositats de la muntanya per tal de veure la realitat del sector al poble de Bagà durant 
els darrers 25 anys. 
 
La  informació  referent  a  les  pastures  comunals  del  poble  de  Bagà,  durant  l’època 
medieval dels nobles de Bagà,  els  senyors de Pinós,  es  van descobrir  en uns  llibres 
publicats per l’historiador  Serra i Vilaró, “Baronies de Pinós i Mataplana”, el 1989, en 
una reedició de l’obra, i que era una informació més que vaig pensar introduir no com 
a un apartat sinó com a una curiositat en els annexes (veure annex 2).   
 
Les dades principals de l’explotació s’han anat recopilant els darrers anys, ja que si no 
s’hagués  fet  el  treball  com  a projecte,  s’hauria  fet d’una o altra manera per veure  si 
realment l’explotació podia continuar existint i sent viable en un futur.  
 
Es van recollir totes les dades de producció de vedells, vaques, recria, morts, etc. des de 
l’any  2000‐2001,  on  es va  anar  elaborant unes  fulles  excel, per poder determinar  els 
censos dels darrers anys. 
 
Es va  recollir  tota  la  facturació de  l’explotació  i altres  costos  sense  factura, del 2003, 
2004  i 2005, per  tal de quadrar un resum de costos  i  ingressos de  l’explotació  i poder 
realitzar un estudi econòmic el més aproximat possible. 
 
Part de la informació referent a les diferents pastures i al maneig de la muntanya, es va 
recopilar en gran part gràcies a  la  jornada “Maneig de prats  i pastures”  fet a  la Seu 
d’Urgell l’estiu del 2004, on una de les visites va ser a la muntanya de Bagà, i on tant el 
Ramon Trias com el Federic Fillat, experts en muntanyes i el seu maneig, van explicar 
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els diferents  tipus de pastures  i  les principals  característiques de  comportament dels 
animals a les muntanyes, curiositats, etc. 
 
Altres informacions com l’opinió d’altres ramaders tant de la zona com de la comarca, 
pastors, vaquers, gent gran i altra gent del poble, que coneixien la zona i la muntanya, 
s’han anat recollint al llarg del procés d’elaboració del projecte.  
  
Molta altra informació bibliogràfica va ser extreta de  projectes de l’ETSEA, que parlen 
de  pastures  i  de  vaques  de  muntanya,  altres  treballs  extrets  de  l’ESAB,  alguna 
informació  d’Internet,  articles  de  revistes,  llibres  temàtics,  apunts  d’algunes 
assignatures, alguna tesis, etc., tots els quals estan referenciats.  
 
Per fer l’anàlisi econòmic s’ha utilitzat com a base un full d’excel, elaborat a l’ETSEA de 
Lleida,  com a  treballs de  l’assignatura Gestió d’Explotacions de Remugants,  sobre el 
qual s’han adaptat les particularitats de la zona estudiada. 
 
Per  fer  l’estudi de  costos  i  anàlisi  econòmic  s’ha utilitzat  el  següent  esquema  (veure 
annex 6): 
 
 
Venda de vedells       
Venda neta de vaques       
Subvencions        
Altres… 

Ingressos 

      
Productes comprats per alimentació       Marge Brut 
Cost dels cultius        
Sanitat i reproducció        
Despeses maquinària        
Mà d’obra eventual       
Electricitat i telefonia       

Altres… 

Costos variables 

    Marge Net 
Mà d’obra fixa       
Amortitzacions       
Contribucions i impostos       
Assegurances        
Conservació i reparació        
Seguretat social familiar       
Arrendaments       
Interessos crèdits pendents       

Altres… 

Costos fixes 

    Benefici 
         
Sou / Renda de referència       
Interessos capital invertit      
Renda de la terra 

Costos 
d’oportunitat 

     
 

 6



2.-Material i mètodes 

 7

2.2.- Descripció de la comarca 
  

El Berguedà és una de les comarques centrals de Catalunya que ocupa una superfície 
de 1.182,46 Km2 i on es pot diferenciar clarament la part nord i la part sud de la 
comarca: l’Alt Berguedà i el Baix Berguedà, el punt d’inflexió es troba a la seva capital 
Berga. 
 
La comarca, fa doncs, d’enllaç entre les terres pirinenques de paisatge subalpí o alpí i 
les de la Depressió Central, de caràcter mediterrani continental,  per tant, tot i la seva 
unitat comarcal, té unes variants climàtiques molt diferenciades. 
 
Per la seva situació s’inscriu dins la Catalunya humida i l’envolten les comarques de la 
Cerdanya, el Ripollès, Osona, el Bages, el Solsonès i l’Alt Urgell.  

 
2.2.1.- Geografia física 

 
L’Alt Berguedà és una zona muntanyosa, amb forts relleus de plegaments; es troba 
inclosa en les anomenades Serres Interiors dels Pre-pirineus. La seva frontera 
septentrional comença en plena serra del Cadí, davant el Pedraforca entre la serra del 
Verd i el Cadí; el seu punt més alt a la serra del Cadí berguedana és el Comabona 
(2.530 m d’altitud), sobre el coll de Tancalaporta. Sense interrupció amb el Cadí segueix 
el muntanyam dels Pirineus, que fa frontera meridional amb la Cerdanya, amb els cims 
de Moixeró (2.078 m), Penyes Altes del Moixeró (2.260 m), la Tossa  (2.531 m), i el 
Puigllançada (2.406 m). Tots aquests cims, excepte el Puigllançada, són fites del límit 
entre el Berguedà i la Cerdanya i són de naturalesa calcària, escarpada, pobra de 
vegetació i poc poblada.  
 
Llevat del paleozoic de la zona septentrional la resta del muntanyam del Berguedà està 
format per terrenys del secundari i de l’eocè terciari, que deixen aflorar sovint la roca 
nua i per tant tenen poc sòl i escassa vegetació. Abunden, això sí, els prats, que són 
aprofitats per la ramaderia extensiva. 

 
L’Alt Berguedà dibuixa un gran plec ondulat o anticlinori que per una banda dóna lloc 
a les alineacions muntanyoses de la serra del Verd (2.274 m) i per l’altra a la serra del 
Catllaràs (1.776 m) amb els seus derivats de la serra de Falgars (1.288 m), la de la Clusa 
(1.667 m) o la de Picamill (1.407 m). El Pedraforca, a l’altra banda (2.497 m), és el 
resultat d’una inversió dels relleus i és format per un sinclinal calcari molt dur, les dues 
branques del qual han originat l’enforcadura que li dona el nom. 

 
L’erosió ha obert solcs profunds entre aquestes muntanyes per on s’originen els 
corrents d’aigua secundaris, que la profunda erosió del Llobregat, que talla 
perpendicularment tots els plecs dels Pre-pirineus, ha fet que s’enfondissin fins al seu 
nivell. L’erosió del Llobregat cada cop que s’ha trobat amb alineacions calcàries, que li 
han ofert més resistència, ha creat una sèrie de congosts i engorjats que són una de les 
principals belleses d’aquest sector comarcal. 
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L’alineació tectònica de la capçalera de l’Alt Berguedà i l’estructura predominantment 
margosa de la Serra de Cadí  ha creat al peu de la gran barrera muntanyosa que tanca 
aquest sector dues valls longitudinals paral·leles a l’eix de la serralada, d’uns 20 km de 
longitud, formades per l’alta vall del Llobregat i de l’Arija i per la vall del Bastareny, 
que ha donat lloc a l’existència de notables conreus  i a la concentració humana més 
important d’aquest sector comarcal: Bagà, Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet. 

 
El Baix Berguedà comprèn el sector situat entre la serra de Queralt i el  sector situat al 
sud dels cims, o sigui a partir dels termes de Berga, Vilada i Borredà. Passats els 
accidents tectònics que separen la muntanya de la plana el paisatge canvia bruscament, 
llevat del sector que se situa en les conques del Margançol  i de la riera de la Portella o 
de la Quar, trencat encara pel sinclinal de la serra  de Picancel (1.043 m), el pic de Salga 
Aguda (1.171 m) i les roques margoses erosionades pels cursos dels rius. 

 
Des de la serra de Queralt a 1.024 m d’altitud, es pot observar el paisatge, format per 
les capes de l’oligocè que formen la gran Depressió Central Catalana, que mostra el 
conreu de la plana, masies, boscos, altiplans, turons, on s’observa l’assentament de 
l’home. 

 
Aquests plans són capes de conglomerats formades per arrossegalls provinents dels 
Pirineus, que són més gruixudes i freqüents a la part nord de la plana i que es van 
aprimant progressivament fins a desaparèixer cap al sud. Aquestes capes alternen amb 
d’altres de bancals gresencs i argilosos, fàcilment erosionables, que presenten roques 
tendres enmig de sectors o terrasses de terrenys ja erosionats que ofereixen excel·lents 
plans per als conreus.  

 
 

2.2.2.- Clima i vegetació 
 
Clima 
 
El clima del Berguedà presenta grans variacions, lligades amb la diferència d’altituds 
sobretot entre l’Alt i el Baix Berguedà. 

 
La influència del Pre-pirineu sobre la pluviometria és sensible a tota la comarca, fins i 
tot a la plana meridional. La muntanya obliga les masses d’aire ascendir, i això fa que 
es refredin i que una part important del vapor d’aigua que contenen es condensi. 
Especialment a l’estiu, les tempestes causades per l’ascensió de l’aire són freqüents, i 
atenuen la secada que correspondria que hi hagués, d’acord amb la situació geogràfica 
general de la comarca, en plena latitud mediterrània. 
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Taula 2.1: Precipitacions de la comarca en funció de l’altitud   
 

Localitat Altitud (m) Precipitació (mm) 
              
Baix Berguedà   hivern primavera estiu tardor anual 
              
Puig-reig 430 104 160 157 128 549 
Gironella 700 106 200 214 161 683 
        
Alt Berguedà       
        
Berga 760 115 235 260 212 823 
Fígols 900 146 240 263 258 905 
la Pobla de Lillet 900 163 265 231 205 864 
Peguera 1510 207 270 309 282 1202 

 
(Font: Gran geografia comarcal de Catalunya) 

 
La quantitat anual de pluviometria oscil·la doncs, entre els 500 mm al Baix Berguedà,  i 
més de 1.200 mm a la base de l’estatge subalpí. 
 
Ni tan sols al Baix Berguedà el clima no és pas mediterrani ben típic si es considera el 
règim de les precipitacions. A Puig-reig, per exemple, segons les dades procedents de 
l’Atlas pluviomètric de Catalunya de J. Febrer (1930), a l’estiu plou més que no pas a la 
tardor o a l’hivern. De tota manera, com que la quantitat total de pluja és força baixa, 
els efectes  que té – per exemple, sobre la vida vegetal- són els que corresponen a un 
clima mediterrani de tendència humida. Cal tenir en compte, d’altra banda, la gran 
irregularitat de les pluges, que varien molt d’un any a l’altre. Al costat d’anys plujosos, 
amb règim netament pirinenc, n’hi ha d’altres d’eixuts, durant els quals el Baix 
Berguedà no se separa gaire de les terres continentals dels altiplans centrals de 
Catalunya. Aquests anys secs les precipitacions poden ser de l’ordre de  400 mm o 
menys  i l’eixut estival pot ser molt dur. 

 
A l’Alt Berguedà les precipitacions són sempre molt més importants, i els anys secs no 
ho són pas tant. De tota manera, també s’hi manifesta una irregularitat considerable. 
Les pluges depenen de si arriben o no els vents humits de llevant que porten el vapor 
d’aigua de la Mediterrània. En conjunt, però, l’estiu no és pas una estació seca en 
aquestes muntanyes, sinó, a l’inrevés, és l’època de l’any en què la quantitat d’aigua 
que cau és més important. Tenint en compte les dades meteorològiques, la precipitació 
augmenta regularment amb l’altitud fins als nivells superiors de les muntanyes de la 
comarca. 
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Taula 2.2: Precipitacions i temperatures. Mitjanes mensuals i anuals de la zona de l’Alt 
Berguedà i altres zones pròximes, d’estacions amb un mínim de 15 anys de recollida de 
dades. 
 
Població   G F M A M J J A S O N D Any 
Alp (1.159m) mm 29 28 49 49 68 75 80 83 74 75 27 43 680 
  ºC 2,1 3,4 6,8 10 13 16 19 19 16 12 5,9 1,4 10,4 
Bagà (785m) mm 94 46 55,7 90 90 93 59 116 36 76 95 36 886 
  ºC 2 3,1 5,9 8,3 13 16 19 19 16 11 5,7 2,3 10 
Brocà (962m) mm 34 32 69,9 65 96 95 57 82 99 85 61 60 837,1 
  ºC 1,4 2,5 5,3 7,7 12 15 18 18 15 10 5,1 1,7 9,4 
Gisclareny (1.139m) mm 27 46 92,6 92 108 77 46 76 117 83 102 113 980,5 
  ºC 0,7 1,1 2,8 4,5 8,7 13 16 15 14 9,4 3,4 1,7 7,5 
Vallcebre (1.119m) mm 34 32 87 94 113 74 51 78 116 84 95 85 943 
  ºC * * * * * * * * * * * * * 
La Molina (1.500m) mm 70 58 81,7 109 149 143 103 117 127 103 126 79 1265 
  ºC -2 -1,4 0,5 2,8 6,9 11 14 14 11 6,7 2 -1,7 5,3 

(*) Informació no disponible. 
 
(Font: Conservació i degradació de sòls a les àrees de muntanya en procés d’abandonament. La 

fertilitat dels sòls al Parc Natural del Cadí-Moixeró”. J. Molina; 2000)  
 

Els climes del Berguedà es poden resumir en els següents: 
 

Clima mediterrani humit, que el podem trobar entre 600 i 800 m d’altitud, de tendència  
continental al Baix Berguedà. En realitat es tracta d’una forma extrema del clima 
mediterrani, que en molts aspectes fa ja la transició als climes submediterranis. 

 
Clima submediterrani, amb pluja estival abundant, però irregular, a l’Alt Berguedà, de 
Berga a Bagà i a la Pobla de Lillet, entre 900 m i 1.600 m, aproximadament.  

 
Clima d’alta muntanya, d’afinitat subalpina, per damunt de 1.600 m i fins els 2.300 m 
d’altitud, el clima d’alta muntanya berguedana indiscutiblement és molt més semblant 
al de les muntanyes de l’Europa central que no pas al de la terra baixa mediterrània 
veïna. Això no obstant, posseeix un matís meridional i relativament sec ben acusat, a 
conseqüència de la irregularitat de les precipitacions i de la intensitat de la insolació, 
que és la que correspon a la latitud. 

 
El clima alpí només el trobem en zones molt reduïdes, en altituds de més de 2.300 m, o 
sigui als cims de les muntanyes més altes. És un clima molt fred i humit.  
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Plànol  dels diferents climes que podem trobar a la comarca (Font: www.elberguedà.org)  
 

De nord a sud es passa de l’alta muntanya alpina a terres mediterrànies de caràcter 
més ibèric i continental. D’est a oest, el Berguedà va de l’extrem humit del Ripollès al 
més sec del Solsonès, caracteritzats per fagedes a les obagues i pinedes als llocs més 
secs. 
 
Vegetació 
 
Per la seva vegetació el Baix Berguedà és encara una terra mediterrània, que en estat 
natural seria coberta d’alzinars de carrasca (Quercus bellota), és a dir d’alzinars ibèrics 
sense gaires dels arbusts que caracteritzen el bosc d’alzina (Quercus ilex) de les zones 
marítimes. La relativa abundància de les pluges fa, però, que el bosc submediterrani de 
pinassa (Pinus nigra) i de roures de fulla petita (principalment Quercus cerrioides) ocupi 
extensions importants a les obagues i a les fondalades.  
 

Una gran part del bosc primitiu del Baix Berguedà, sobretot dels alzinars de la 
plana, ha estat destruïda i transformada en camps de conreu, sobretot de cereals. A les 
terres desforestades incultes el sòl acostuma a estar cobert per una pastura seca de 
fenàs de marge (Brachypodium sylvaticum) i jonça (Brachypodio-Aphyllanthetum), que 
forma una catifa d’herba, certament no gaire tendra, però força contínua. La pineda de 
pi blanc (Pinus halepensis), amb brolla de romaní com a sotabosc, que només es troba 
pels solells més arrecerats i sobretot al Baix Berguedà. 
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A l’Alt Berguedà, trobem l’estatge submediterrani del roure martinenc (Quercus 
pubescens). La roureda amb boix, sovint degradada a pineda de pi roig o a boixeda, 
ocupa el paisatge submediterrani de la part baixa de l’estatge montà en una gran part 
del vessant meridional dels Pirineus, i en estat natural ocuparia una gran extensió al 
Berguedà, entre 900 i 1.300 m, aproximadament. 
 
Allà on els llenyataires i els pastors han fet  desaparèixer arbres i arbusts la terra es 
cobreix d’una pastura de valor mediocre. Als solells és encara un prat sec de fenàs de 
marge i jonça, semblant al del Baix Berguedà, però als obacs la pastura pren un aspecte 
particular, molt típic de les muntanyes de Berga. El prat verdejant de seslèria (Sesleria 
coerulea ssp. calcarea) amb espígol pirinenc no assoleix importància, dins l’estatge 
montà, ni al Ripollès, que és massa humit, ni a les terres massa seques del Solsonès o de 
la Baixa Cerdanya. La seslèria és una gramínia de fulla relativament ampla que té el 
seu òptim a l’Europa central  i que encara és molt freqüent a la part calcària dels 
Pirineus. 

 
El Berguedà, en conjunt, és una comarca calcària. Hi ha només algunes parts de terreny 
silici, per exemple als voltants de Castellar de N’Hug, els quals porten, com els 
correspon, una vegetació ben diferenciada.  

 
A l’estatge de les rouredes els riberals porten verneda com a bosc principal i, si és 
possible el regadiu, s’hi pot trobar també prats de dall. 

 
La part alta de l’estatge montà, entre 1.300 i 1.600 m, aproximadament, ja no és pas 
bona per al roure martinenc, perquè el clima és massa fred.  Dos altres arbres hi entren 
en competència: pi roig (Pinus sylvestris) i el faig (Fagus sylvatica), l’arbre de la 
muntanya humida, que aquí ocupa una extensió de terreny molt més petita que, per 
exemple, al Ripollès, però que encara fa bosc a les obagues frescals, des del massís de 
Catllaràs fins a Queralt i a Gresolet. És molt lamentable la tendència que podem 
observar avui dia de fer desaparèixer el faig  i d’afavorir el pi. La fageda, ben tractada, 
és un bosc molt productiu i no és exposada al perill del foc, com ho és la pineda. 
D’altra banda, el paisatge del Berguedà seria totalment diferent si les fagedes que de 
forma natural cobrissin els obacs alts de moltes de les muntanyes estigués en bon estat. 
L’extensió de les fagedes no seria pas gaire gran, però diversificarien el bosc, cosa que 
és recomanable, fins i tot des del punt de vista estrictament econòmic. 

 
El pi roig fa grans boscúries naturals, en aquesta part alta de l’estatge montà. 
Actualment és, sense discussió, l’arbre forestal més important del Berguedà. Les 
pinedes, però, poden tenir caràcter molt variat. Algunes, no gaires, són boscs d’afinitat 
boreal, que recorden el bosc de pi roig dels Alps o d’Alemanya septentrional per les 
espècies que hi intervenen, plantes que creixen damunt l’humus àcid generat pel pi. La 
majoria, però, són pinedes submediterrànies, plenes de boix i d’altres arbusts de la 
roureda, o bé pinedes herboses, pasturades i, per això, no gaire productives des del 
punt de vista forestal. 

 



2.-Material i mètodes 

 13

L’alta muntanya catalana correspon en la seva major part a terrenys granítics o de 
llicorelles, sense calç. La muntanya del Berguedà és doncs, una mica diferent, pel fet 
d’ésser calcària fins a nivells superiors. 

 
La vegetació subalpina que s’hi fa, per damunt de 1.600 m, té com a element principal i 
característic el bosc de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata), l’avet (Abies alba) molt sovint 
amb sotabosc de boixerola (Arctosataphylos uva-ursi), sotabosc herbaci d’ussona (Festuca 
gautieri = F. scoparia) i seslèria (Sesleria coerulea ssp. calcarea). El matollar de neret 
(Rhododendron ferrugineum), tan típic de la muntanya subalpina silícia, és rar al 
Berguedà, on hi ha massa calç. En canvi, el ginebró (Juniperus communis ssp. alpina), 
indiferent a la calç, és freqüent a les clarianes de la pineda. 

 
En el paisatge actual no tot l’estatge subalpí és pineda, ni de bon tros. Als prats 
naturals de les carenes s’han afegit enormes superfícies desforestades per acció de 
l’home i cobertes ara pel prat d’ussona, que damunt centenars i centenars d’hectàrees 
fa una catifa d’un verd clar i alegre al començament de l’estiu, però que pot groguejar 
fàcilment en avançar l’estació si la pluja no es presenta amb prou freqüència. 

 
La flora de l’alta muntanya berguedana comprèn moltes espècies, entre elles la 
genciana acaulis, la tora blava (Aconitum napellus), el corniol hirsut (Aquilegia 
hirsutissima) i la flor de neu (Leontopodium alpinum). 

 
Els cims més alts del Berguedà (Tossa d’Alp, serra del Cadí, Pedraforca) assoleixen 
l’estatge alpí, en el qual el bosc no es fa bé i el prat de pastura és la vegetació principal 
(Gran geografia comarcal de Catalunya). 
 

 
2.2.3.- Hidrografia 

 
Tota la xarxa hidrogràfica de l’Alt i Baix Berguedà fa referència al Llobregat. Aquest riu 
neix a Castellar de N’Hug i recull tots els seus torrents i rieres fent d’eix vertebrador de 
la comarca i que li assegura a través de la seva vall i congost  una via tradicional de 
comunicació. El riu de Llinars, origen de l’aigua d’Ora, i l’aigua de Valls, neixen 
ambdós al Berguedà, el primer a la serra d’Ensija i el segon sota el Pedraforca, però 
ambdós discorren majoritàriament pel Solsonès. Com els anteriors, la riera de Montclar 
és també afluent del Cardener, i també altres petits afluents seus com la riera de 
l’Hospital. 

 
Fora d’aquests petits corrents, el Llobregat és el riu principal de la comarca. Aquest riu 
neix a les fonts del Llobregat, en roques calcàries paleozoiques, situat sota la pleta Roja, 
de Castellar de N’Hug, a 1.295 m d’altitud. El riu segueix el seu curs fins a la Pobla de 
Lillet, on rep per l’esquerra l’Arija, format a la serra de Mongrony sota Pedra Picada. 
Mes avall arriba al terme de Guardiola de Berguedà on rep per la dreta el petit Riutort i 
al mig de la població de Guardiola de Berguedà, on gira el seu curs vers el S es barreja 
amb l’important Bastareny, i amb el seu afluent, el riu de Gréixer, els quals recullen les 
aigües d’un sector del Cadí i de la serra de Moixeró. En entrar a Guardiola el seu cabal 
es calcula de 4 m3 per segon i després de rebre el Bastareny i el riu de Saldes, format als 
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peus del Pedraforca, i altres petits corrents com els de la Nou i de Malanyeu, el riu 
entra sota la tèrmica de Cercs, al pantà de la Baells, amb 7,5 m3 per segon. 

 

 
 
Hidrografia de la comarca (Font: Informe UAB, Contracte Global d’Explotació a la comarca del Berguedà; 
2005) 
 
Dintre del terme de Guardiola, abans per tant d’entrar a l’esmentat pantà, se’n desprèn 
el canal industrial de Berga, de 2,33 m3 per segon.  

 
El pantà de la Baells es va construir per regular el curs del riu en un altre congost de 
conglomerats postpirinencs a partir del qual el riu entra en la Depressió Central entre 
els termes d’Avià i d’Olvan, de Casserres i Gironella, i surt de la comarca a l’Ametlla 
de Merola, dintre el terme de Puig-reig, que travessa totalment. En aquest darrer 
recorregut pel Berguedà el Llobregat rep per la dreta diferents rierols entre els quals es 
destaquen el riu Demetge (a Berga) i les rieres de Coforb, de Clarà i de Merola i, per 
l’esquerra, les rieres del Margançol, de la Portella, d’Olvan, del Pontarró i de Merlès. 
Aquesta darrera és sens dubte la més important; neix en terres ripolleses entre els 
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Rasos de Tubau i la serra de Sant Marc i fa en alguns sectors de límit comarcal amb el 
Lluçanès o Osona. 
 
En tot el seu recorregut 170 km, dels quals 50 del Berguedà, el Llobregat és un riu 
feiner, que ha mogut fàbriques i indústries fins arribar al mar, des del començament 
del segle XIX donant vida al procés industrial català i singularment del Berguedà. 
(Gran geografia comarcal de Catalunya). 

 
2.2.4.- Les comunicacions  

El camí tradicional de penetració al Berguedà ha seguit sempre la vall i el curs del riu 
Llobregat, vertebrant la comarca de nord a sud. Aquesta via és la C-16 (antiga C-1411), 
que actualment s’anomena Eix del Llobregat (E-9), i és un dels eixos radials de 
penetració al Pirineu, des de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot travessant el túnel 
del Cadí. 

El túnel del Cadí fou inaugurat el 30 d’octubre de 1984; la boca sud és a l’Alt Berguedà, 
en el terme municipal de Guardiola de Berguedà. Al llarg del recorregut de l’Eix, on es 
troben els principals nuclis de població de la comarca, hi tenen origen els eixos 
secundaris que de forma transversal connecten amb la resta de nuclis de població. 

Segons les característiques de la xarxa, aquesta ha estat dividida en quatre categories: 
la Xarxa Bàsica que formen la C-16 i eixos secundaris com la C-149 que connecta 
Solsona amb Ripoll, passant per la capital Berga. La Xarxa Bàsica Actual que 
complementa l’anterior i de la que formen part la C-154 (Gironella - Prats de Lluçanès – 
Vic), la B-402 (Guardiola de Berguedà – Pobla de Lillet), la BV-4031 (la Pobla de Lillet – 
Castellar de N’Hug – Collada de Toses) i  la BV-4241 (de Berga a Sant Llorenç de 
Morunys). La xarxa de carreteres comarcal té la funció de connectar els eixos principals 
de la xarxa amb els nuclis de població importants. Es tracta de carreteres com la B-402 
(de la Pobla de Lillet al límit de la província barcelonina amb la de Girona), o la BP-
4654 (de Borredà a la N-152 per Alpens). La xarxa local, en canvi, comunica la resta de 
municipis amb trams de la xarxa jeràrquicament superior, com la B-401 (de la B-400 a 
Vallcebre), la B-421 (de la B-420 a Montmajor) o la BV-4022 (accés a la Nou des de la C-
16). La xarxa rural comunica camins veïnals entre ells i amb els trams de la xarxa 
superior (www.elberguedà.org). 

Tot i tenir aquest conjunt de carreteres la comarca continua estant molt mal 
comunicada. La carretera C-16 o Eix del Llobregat pateix molts problemes d’embussos 
els caps de setmana i el desdoblament previst de la carretera de Navàs fins a Berga no 
estarà acabat fins el 2007, i està previst que al 2010 estigui desdoblat fins el Túnel del 
Cadí. 
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2.2.5.- Els espais d’interès natural  
 

El Berguedà és una comarca amb un ventall important d’àrees de lleure, espais 
naturals, fonts, miradors, refugis i centres de natura que mostren la seva riquesa, així 
com l’existència de grans superfícies poc alterades per la mà de l’home i que han portat 
a la declaració de diversos espais protegits. El més extens i conegut, i també el que 
compta amb un règim de protecció més estricte, és el Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
situat a l’extrem nord de la comarca i compartit amb la Cerdanya i l’alt Urgell. 
 
En aquests espais protegits, algunes de les poques activitats permeses són les 
relacionades amb la pastura dels ramats tant de vaques com ovelles i cabres, de manera 
que es pot observar que el Berguedà, i sobretot l’Alt Berguedà, disposa d’una gran 
quantitat potencial d’hectàrees destinades a pastura, tot i que la majoria són de 
sotabosc (Gran geografia comarcal de Catalunya). 
 
2.2.5.1.- Parc Natural Cadí-Moixeró 

És el més extens dels Parcs de Catalunya. Situat als Pre-pirineus, el tipus de roca, 
calcària, ocasiona un relleu abrupte. Són particularment impressionants les cingleres de 
la cara nord. El Pedraforca, de forma tan característica, és un dels símbols de 
l’excursionisme de Catalunya.  

El Parc Natural del Cadí Moixeró va ser creat el 15 de juliol de 1983. Comprèn les 
serres de  Cadí i de Moixeró, el massís de Pedraforca i bona part de la Tosa D’Alp i el 
Puigllançada.  Té una superfície de 41.342 ha que es reparteixen entre el Berguedà, l’Alt 
Urgell i la Cerdanya. Es troba dins la classificació de parc de muntanya ja que les seves 
altituds van dels 800 m del fons de les valls fins als 2.648 m de la Canal Baridana que és 
el seu punt culminant. Les dues serralades unides pel coll de Tancalaporta, formen una 
impressionant  barrera muntanyosa d’escarpades cingleres, d’uns 30 km que divideix 
les aigües del Segre i del Llobregat. Aquest Parc Natural és una bona representació dels 
paisatges, la flora i la fauna dels Pre-pirineus orientals. Les parts baixes són dominades 
sobretot per pinedes de pi roig, amb algunes fagedes, i més amunt trobem pinedes de 
pi negre. Aquests boscos tenen una flora i una fauna molt diverses, però no sempre 
fàcils d’observar. Els cims són coberts per prats i roques, on abunden els ramats 
d’isards. Paratges tan coneguts com el Pedraforca i les fonts del Llobregat se situen 
dins els límits del Parc Natural. L’espai compta amb una bona xarxa d’itineraris per fer 
a peu, en bicicleta o en cotxe, i també amb un servei de guies. A les oficines del Parc, 
que es troben a Bagà, es facilita als interessats tota la informació necessària. 

Els principals recursos naturals són la ramaderia i els boscos, que formen la base 
econòmica dels municipis que integren el parc natural. Quant a l’agricultura, es troba 
especialitzada en el conreu i l’aprofitament de pastures per al bestiar. Les dues terceres 
parts dels boscos del parc són de domini públic i pertanyen bàsicament als 
ajuntaments; el seu aprofitament havia estat decisiu en l’economia. Aquests boscos han 
estat declarats en la pràctica totalitat d’utilitat pública i el fet que la seva administració 
sigui, doncs, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, ha facilitat la creació i la gestió del 
Parc Natural.  
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Fauna principal del parc 

Entre els mamífers destaca l’isard (Rupicapra rupicapra), que té en el parc una població 
alta. 

Durant l’estiu, se’l pot trobar a les obagues i als indrets més alts mentre a l’hivern 
davalla o se situa a les solanes. 

El cérvol (Cervus elaphus) i el cabirol (Capreolus capreolus), que s’havien extingit fa molts 
anys, han tornat a poblar el parc gràcies a les repoblacions que s’han efectuat 
darrerament. Un altre mamífer interessant és la marta (Martes martes), que habita a la 
majoria de boscos subalpins. 

D’entre els ocells, cal destacar les espècies relictes dels períodes glacials, com el gall fer 
(Tetrao urogallus) i el picot negre (Dryocopus martius), aquest triat com a símbol del Parc 
Natural. Ambdues espècies viuen als boscos vells de coníferes. La perdiu xerra (Perdix 
perdix), en canvi, es troba als llocs oberts. A les parts més altes trobem la gran àliga 
daurada (Aquila chrysaetos). 

Pel que fa als rèptils, esmentem dues espècies pròpies d’hàbitats humits, de colors molt 
vistosos, que es poden veure amb relativa facilitat: el llangardaix verd o lluert (Lacerta 
viridis), de color verd i brillant, i la serp verda i groga (Coluber viridiflavius). Entre els 
amfibis, el tritó dels Pirineus (Euproctus asper), que constitueix un endemisme en 
aquestes muntanyes i habita als rierols, i la granota vermella (Rana temporaria) que es 
pot trobar, a vegades, lluny de l’aigua. 

Als escassos cursos i masses d’aigua existents al parc (a causa del seu substrat calcari 
que fa que l’aigua s’escoli) viuen únicament tres espècies de peixos: la truita (Salmo 
trutta), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i el barb roig (Phoxinus phoxinus) 

 La vegetació del parc 

La vegetació i la fauna del Parc Natural del Cadí-Moixeró tenen un gran interès, a 
causa de les variades condicions climatològiques i altitud, que permeten tant 
l’existència d’espècies àrtiques, centreeuropees pròpies de les altes muntanyes 
europees o alpines com mediterrànies, molt a prop unes d’altres en el mateix territori 
del parc. 

Les parts més altes, a partir de 2.000 m, són cobertes de prats alpins formats 
bàsicament per un nombre elevat d’espècies de gramínies i flors vistoses, com les 
gencianes, el safrà bord, la carlina, la pulsatil.la alpina... 

Més avall d’aquesta altitud trobem boscos de pi negre (Pinus uncinata), espècie ben 
adaptada a suportar les dures condicions climàtiques. El sotabosc és integrat sobretot 
per matolls de ginebró (Juniperus nana), de neret (Rhododendron ferrugineum), anomenat 
estabalart a la Cerdanya i de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi). A les parts més baixes 
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d’aquests boscos i al vessant nord de les serralades es troben boscos d’avets (Abies alba), 
que en alguns indrets són especialment interessants pel bon estat de conservació. 

Una altra espècie forestal, pròpia d’indrets humits i que es presenta en claps 
disseminats a les obagues del vessant sud, és el faig (Fagus sylvatica), mentre els roures 
(Quercus pubescens) ocupen els solells en una bona part. Aquestes dues espècies 
caducifòlies, acompanyades d’altres com els aurons (Acer campestre) o el trèmol 
(Populus tremula) es troben formant claps més o menys extensos enmig de boscos de pi 
roig (Pinus sylvestris), espècie que forma majoritàriament els boscos de les zones baixes 
i mitjanes del parc, amb un sotabosc integrat bàsicament pel boix (Buxus sempervirens). 
En aquestes zones baixes hi ha també els anomenats prats de dalla, que són dallats 
dues o tres vegades al llarg de l’estiu i l’herba dels quals, emmagatzemada, serveix 
d’aliment per al bestiar a l’hivern. 

Les comunitats vegetals més interessants potser són, però, les que creixen a les tarteres, 
extensions de terreny al flanc de les cingleres on s’amunteguen pedres despreses dels 
cims; aquí, entre les pedres, les plantes s’han d’adaptar a la manca d’humitat, al 
corriment dels rocs i a les baixes temperatures. Una d’aquestes espècies, endèmica al 
sector oriental dels Pirineus i sens dubte una de les joies botàniques del parc, és el 
julivert d’isard (Xatardia scabra). Als llocs més humits dels cingles creix una planta 
relicta de les glaciacions, anomenada orella d’ós (Ramonda myconi) 

2.2.5.2.- Altres espais 

Paratge natural d’interès nacional massís del Pedraforca 

Tant per les característiques geològiques com per la riquesa dels sistemes naturals, el 
massís del Pedraforca constitueix un dels espais protegits més valuosos del patrimoni 
natural català. La Llei 6/1982, de 6 de maig, va declarar el Pedraforca Paratge Natural 
d’Interès Nacional. L’any 1983, es va completar la protecció legal de l’entorn de l’espai 
amb la declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró. El Paratge té una superfície de 
1.671 ha, de les quals 1.352 ha pertanyen al municipi de Saldes i 319 ha al de Gósol, 
ambdós a la comarca del Berguedà. 

Zones PEIN 

Un grau de protecció menor tenen els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN). A l’Alt Berguedà hi trobem la serra del Verd, la serra d’Ensija-Rasos de 
Peguera, la serra de Picancel, la serra de Queralt, la serra del Catllaràs i la serra de 
Montgrony, tots amb unes característiques força semblants a les del Cadí-Moixeró. Al 
Baix Berguedà només hi ha uns petits espais protegits als Tres Hereus, a la riera de 
Navel i a la riera de Merlès, que preserven paisatges típics de les terres baixes 
submediterrànies. 

- La riera de Merlès, al seu pas pels municipis de Borredà, la Quar, Sagàs i Santa Maria 
de Merlès, amb una extensió de 65,4 ha.  
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- El conjunt serra d’Ensija-Rasos de Peguera, de 3.882,5 ha, on destaquen les pinedes 
de pi roig i negre i a la part més alta els prats i rasos alpins que serveixen de pastura 
a  vaques i ovelles durant l’estiu. És un dels pocs llocs on encara s’hi poden veure galls 
fers. 

- La serra de Queralt, té una extensió de 635 ha, amb abundant pi roig i afloraments 
rocosos. 

- La riera de Navel, té una superfície de 575 ha, de roures de fulla estreta, pinassa, 
alzines, i  a les obagues algun pi roig. 

- El Picancel, amb una extensió de 2.244,5 ha,  també comprèn el turó de la Quar. Té 
una vegetació molt variada, típica del Prepirineu. 

- La serra del Catllaràs -amb accés des de la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i 
Sant Jaume de Frontanyà-, té una extensió de 5.605 ha, on es poden contemplar pins, 
faigs, roures, alzines i fins i tot clapes d’avets i boix grèvol, avui quasi extingits. La 
reina, però, d’aquest món vegetal és la flor de neu, símbol dels muntanyencs; es tracta 
d’una espècie protegida que cal respectar. 

- Serra del Verd, amb una extensió de 2.317, 5 ha, format per les pinedes de pi roig, 
pi negre, prats i roques. S’hi poden veure isards  i algun gall fer. 

- El serrat dels Tres Hereus, amb una superfície de 312,5 ha, està format per pinedes de 
pi blanc i algun exemplar de roig,  brolles prats i pastures. 

- Serra de Busa, Té una extensió de 4.924,5 ha, la majoria de roure martinenc. Només 
una petita part és dins del Berguedà. 
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Plànol dels principals espais d’interès natural a la comarca ( Font: www.elbergueda.org) 
 
 
 

2.2.6.- L’agricultura i la ramaderia a la comarca 
 
L’agricultura 
 
Tradicionalment, el Berguedà era una de les comarques catalanes amb més població 
agrícola disseminada, però aquesta es va reduir en gran mesura els anys 80 i en alguns 
sectors de l’Alt Berguedà gairebé va desaparèixer. La causa cal cercar-la en 
l’abandonament de les zones rurals cap als pobles mes grans, deixant multitud de 
feixes i feixons incultivables i que avui en dia han passat a ser prats de pastura. El 
Berguedà els anys 80 comptava amb unes 900 explotacions agrícoles, de les quals 
només unes 40 eren portades per persones d’edat compresa entre 20 i 35 anys. Això 
mostrava ja en aquella època, que la població agrícola s’anava envellint, els joves no es 
quedaven a pagès i això va portar a l’abandó de moltes explotacions. Molts dels qui 
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tenien aquestes explotacions agrícoles petites compaginaven l’agricultura amb el 
treball de la mina o a les fàbriques tèxtils. 

 
Al Berguedà hi havia unes 10.000 ha de terreny cultivable, de les quals, l’any 1976, es 
conreaven 8.641 ha de secà i 166 ha de regadiu, això suposava que les explotacions que 
hi havia eren de tipus mitjà o petit, la majoria de menys de 10 ha conreades. D’aquestes 
hectàrees, segons l’estadística del 1976, 5.947 ha es destinaven al conreu de cereals, 68 
ha al de lleguminoses, 8 ha a conreus industrials, 1.948 ha al de farratges, 43 ha 
d’hortalisses, 11 ha a fruiters i 5 ha a vinya. 

 
Aquests conreus eren portats directament pels seus propietaris o pel sistema 
d’arrendament; quedava encara alguna explotació en règim de parceria, però van anar 
desapareixent, ja que els masovers preferien  pagar un arrendament que no anar a 
parts. 

 
Amb tot, quan es parla del Berguedà sempre cal tenir present la gran diferència entre 
l’Alt Berguedà i el Baix Berguedà. La superfície cultivable de l’Alt Berguedà és molt 
petita i d’aquesta l’àrea que té conreada no arriba al 10 % de la seva superfície total. 

 
A l’Alt Berguedà abunden les grans propietats, especialment de boscos que sovint 
pertanyen a ICONA o als municipis i, en alguns casos, a ambdós a la vegada. També hi 
ha grans extensions de pastures i hi ha una ramaderia transhumant que omple les 
pastures a l’estiu i passa la hivernada a les valls. La ramaderia més abundant és la 
bovina ja que la ovina s’ha reduït considerablement, degut principalment a la manca 
de pastors  i a la baixa rendibilitat del sector. 

 
A la zona de l’Alt Berguedà, per tal ampliar la font d’ingressos, s’estan promovent 
conreus de productes naturals autòctons o que assimilen les condicions de la comarca, 
com la mongeta de muntanya a la Pobla de Lillet amb una superfície de 12 ha, el pèsol 
negre de muntanya a Gósol.  

 
Actualment, i segons les dades del DARP, a tot el Berguedà la immensa majoria dels 
cultius són Herbacis només hi ha 2 ha de Conreus Llenyosos i ara com ara, són 
improductives. Aquest tipus de conreus ha disminuït molt en els últims trenta anys ja 
que la vinya i la olivera havien tingut una certa presència a la comarca. Ara en canvi, 
els cultius de Conreus Llenyosos que resten són aquestes dues hectàrees i alguns arbres 
disseminats. Un altre aspecte rellevant, és que la presència dels regadius és molt 
escassa: només un 3,76% dels cultius de l’Alt Berguedà i un 0,85% del Baix Berguedà 
són de regadiu. El Berguedà es troba clarament dividit en dues zones que es 
diferencien per molts elements, entre ells, per la disparitat productiva agrícola. Del 
total d’hectàrees de la comarca productores de Cereals per a gra, un 98,08% es 
localitzen al Baix Berguedà (5.994 ha de 6.111 ha). Aquesta zona dedica un 67,84% de la 
superfície agrària útil a aquest cultiu. Dins dels Cereals, són especialment importants, 
l’ordi en primer lloc i el blat. La distribució dels Cultius Industrials, orientada 
principalment a la producció de cànem tèxtil i gira-sol, també es concentra al Baix 
Berguedà (que comprèn el 99,64% de la superfície de la comarca dedicada a aquesta 
producció) tot i que hi tenen un pes reduït, tenint en compte que només representen el 
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6,37% de les hectàrees cultivades. Sovint els cultius industrials s’alternen amb els 
cereals. A l’Alt Berguedà, per contra, es dediquen fonamentalment a elaborar Cultius 
Farratgers. De les 1.230 ha cultivades a l’Alt Berguedà, 1.069 ha, és a dir, un 86,91%, 
estan destinades a aquesta mena de cultius. Al Baix Berguedà però, degut a la seva 
major extensió de terres cultivades, manté un gran nombre d’hectàrees destinades als 
farratges (2.020 ha, un 22,86% de la SAU d’aquesta zona) de manera que, tot i això, 
l’Alt Berguedà només conrea un 34,60% del total de Cultius Farratgers de la superfície 
agrícola de la comarca. El cultiu que ha disminuït molt durant els darrers anys és el 
dels Tubercles que, tot i que havia estat un cultiu prou important, ara només ocupa 14 
ha a tota la comarca (Fonts: Gran geografia comarcal de Catalunya i Informe UAB, 
Contracte Global d’Explotació a la comarca del Berguedà; 2005).  
 
La Ramaderia 
 
Pel que fa als censos agraris de 1999 i de 1989 del total de les Unitats Ramaderes 
(70.679) de la comarca per l’any 1999, 49.881 pertanyen al sector porcí. Això significa un 
70,57% del total. L’any 1989 aquest percentatge només arribava al 66,04%. 
Contràriament, el sector del boví, tot i augmentar en nombre absolut d’unitats 
ramaderes disminueix el seu pes relatiu en el conjunt de la comarca, d’11.008 unitats 
ramaderes passa a 15.291, però el seu pes sobre el total d’UR de la comarca baixa del 
25,58% al 21,63%. Això és degut sobretot a la forta pujada del porcí que sobretot es 
produeix a la zona del Baix Berguedà, on el seu creixement percentual encara és més 
fort, i passa de representar un 72,00% a un 76,18% de les UR de la zona. A l’Alt 
Berguedà, en canvi, hi ha una reducció del pes percentual del porcí ( tot i que creixi en 
números absoluts d’UR) i un augment del sector boví, tant en nombres absoluts com en 
relatius; de 3.153 UR l’any 1989 a 4.772 UR el 1999 i d’un 42,50% l’any 1989 a un 48,94% 
l’any 1989. En ambdues zones, si sumem el boví i el porcí s’enduen pràcticament tota la 
producció ramadera de la comarca. Al Baix Berguedà, un 93,44% i a l’Alt Berguedà un 
84,50%. L’Alt Berguedà encara conserva una certa producció en el sector oví, que el 
1999 representava un 9,70% de les UR de la comarca, tot i que previsiblement la seva 
importància anirà disminuint, com de ben segur ja ha fet de 1999 al 2005. Al Baix 
Berguedà, la resta de les produccions ramaderes són insignificants, tot i que de 1989 a 
1999 augmenten les UR ovines i de l’aviram, (un 2,99% i 2,19%, respectivament). 
Observant el nombre de caps de bestiar i d’explotacions per l’any 2002 es poden 
corroborar aquestes dades. El 90,15% dels caps de bestiar porcí d’engreix estan al Baix 
Berguedà i el 89,03% de les explotacions també. En canvi, en el boví de carn és l’Alt 
Berguedà el que disposa de la majoria de caps, un 58,45% de les vaques i un 58,65% de 
les explotacions. El boví de llet també es concentra més al Baix Berguedà, però no tant 
com el porcí: s’hi localitzen un 86,20% de les vaques i un 72,86% de les explotacions 
(Fonts: Gran geografia comarcal de Catalunya i Informe UAB, Contracte Global 
d’Explotació a la comarca del Berguedà; 2005). 
 
Entre els anys 1960 i 1970 es calculaven només a Castellar de N’Hug uns 20.000 caps de 
bestiar de llana, a l’any 1980 només hi quedà a tot aquest sector comarcal unes 9.000 
ovelles, unes 1.100 vaques destinades a la producció de carn i unes 750 vaques per a la 
producció de llet. 
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Els censos d’ovelles, vaques de cria i vaques de munyir l’any 2000 era a tot el Berguedà 
22.315, 6.738 i 2.399 respectivament, augmentant considerablement el número de 
vaques de cria, on només al Alt Berguedà hi ha més de 3.000 caps, i on han 
desaparegut pràcticament les vaques de munyir, que es concentren bàsicament al Baix 
Berguedà. Aquesta regressió de les vaques de munyir de les zones de muntanya es va 
produir durant els anys 80 i 90 quan molta de la gent ja gran, van aprofitar les ajudes 
per l’abandonament de l’activitat, i part d’aquesta gent van decidir posar vaques de 
cria. Aquesta transformació es va portar a terme en gran mesura gràcies a les pastures 
comunals de muntanya que a l’estiu permetien i encara ara permeten mantenir els 
ramats a costos baixos. Aquests darrers anys, algunes de  les ovelles que aprofitaven 
les pastures comunals no eren les dels propis pobles o ni tan sols de la comarca, i solien 
venir ovelles forasteres per aprofitar les herbes. 
 
La pràctica de portar bestiar foraster, ja no hi és, degut a l’augment de bestiar dels 
pobles, sobretot de vaques, i degut també en part a que les mesures sanitàries actuals 
són molt més estrictes. Una altra limitació molt més preocupant és la manca de pastors 
i vaquers, ja que cada vegada és més difícil trobar-ne. 

 
A la comarca cal destacar com a fet innovador la Cooperativa de Ramaders de 
Muntanya del Berguedà, la qual va néixer el maig de 1992 com un acord d’un grup de 
pagesos i ramaders, per tal de promocionar i revalorar la producció dels vedells de 
muntanya i del pollastre de pagès, acollits a la marca “Carn natural del Berguedà” des 
del mes d’agost de 1993. 
 
La producció de vedella de qualitat, obtinguda amb procediments naturals, va 
permetre a molts dels ramaders de la zona passar de manera més suau, la crisi de les 
vaques boges, ja que aquesta carn presentava un caràcter diferenciador i amb garanties 
de qualitat. Els vedells que es produeixen són d’aptitud càrnia, de la raça bruna dels 
Pirineus i encreuaments amb toros de les races Bruna, Charolais, Llemosina o Blanc 
Blau dels Pirineus (Font:www.ramadersbergueda.com). 
 
Aprofitaments forestals 
 
Pel que fa a l’aprofitament forestal, gran part de la comarca està ocupada per bosc, el 
qual, té un paper molt important dins la producció del sector primari. 

 
Aproximadament hi ha unes 80.000 ha, segons la Direcció General de Política Forestal, 
que representen el 75% de la superfície total del Berguedà. Aquesta dinàmica a més, va 
en augment per l’abandonament de d’algunes terres per part dels pagesos.  

 
Els boscs mes grans són a l’Alt Berguedà i al Berguedà mitjà, però al Baix Berguedà hi 
ha municipis, que entre bosc i brolla mediterrània, compten amb més de 5.000 ha 
boscoses, com Montmajor i Viver i Serrateix. Aquest bosc del Baix Berguedà va patir un 
gran incendi l’any 1994 on van cremar milers d’hectàrees, juntament amb el Bages i el 
Solsonès. 
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Es tracta fonamentalment d’un bosc de coníferes que representen aproximadament el 
90% de la superfície forestal. Destaca l’extensió del pi roig i la Pinassa. Aquestes 
coníferes creixen més ràpid que les espècies autòctones de planifolis (faig, roure i 
alzina) i tenen un rendiment econòmic major, malgrat que tenen un major risc 
d’incendis. 

 
A l’actualitat és el pi roig l’espècie que té un major rendiment econòmic, a causa, que és 
l’espècie que creix més ràpida i té un aprofitament molt gran en la indústria paperera. 
A part  dels aprofitaments d’explotació de la fusta, les explotacions forestals s’utilitzen 
també com a pastures, amb el tancament de boscos que han permès mantenir el bosc 
net. 
 
La propietat del bosc és en un 75% particular, que estan associats a l’activitat agrària, 
sobretot al Baix Berguedà. El 25% restant és de propietat pública, dels ajuntaments o la 
Direcció de Política Forestal. Aquesta propietat pública es concentra en gran part a l’alt 
Berguedà. 

 
En els municipis de boscs comunals, o més ben dit en els nuclis de població, sovint 
parròquies i per tant més reduïts que els municipis, que compten amb aquest tipus de 
propietat col·lectiva, com a Sant Julià de Cerdanyola, Saldes, Bagà, la Pobla de Lillet i 
Borredà, la meitat del producte net de la subhasta de la fusta es dedica o es dedicava 
als serveis públics i a altres necessitats de la comunitat. 

 
El bosc era una forta indústria anys enrere per la feina que donava a carboners i 
llenyataires i pel rendiment que en treien els municipis. Avui dia, la demanda de fusta 
ha baixat especialment pel cost elevat dels jornals dels treballadors i del transport, que 
ha fet més competitius altres materials, i així els boscs berguedans han deixat d’ésser 
importants com eren els anys de la postguerra. Càlculs recents avaluen el rendiment 
dels boscs berguedans de 0,5 a 1 metre cúbic de fusta per ha i any (Fonts: Gran 
geografia comarcal de Catalunya i Informe UAB, Contracte Global d’Explotació a la 
comarca del Berguedà; 2005). 
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2.3.- La muntanya comunal del poble de Bagà 

2.3.1.- Breu història de l’agricultura i la ramaderia del poble de Bagà 

El poble de Bagà com a capital històrica de l’Alt Berguedà i amb una agricultura i 
ramaderia tradicionals des de l’època medieval, està situat a la vall del riu Bastareny i 
arrecerat al sud de la Serra del Cadí, Penyes Altes de Moixeró (2.260 m), La Tossa 
(2.537 m) i Puigllançada (2.406 m) amb una extensió total de 42,5 km2. 

Per les característiques muntanyoses del terme, l’agricultura és avui poc rellevant, tret 
de petits cultius i horts pel consum familiar, que juntament amb els pocs camps o prats 
de cultiu que queden, es beneficien de l’antiga xarxa de recs de la comunitat de regants 
de Rigoréixer (creada l’any 1919).  

 

 

 
 

Fotos 1 i 2 on s’observen els canvis que hi ha hagut a Bagà en els darrers 25 anys, Bagà l’any 
1980 i Bagà l’any 2004 
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El terreny cultivable era d’unes 509 ha de secà i unes 200 ha de regadiu, però la 
construcció de la carretera que va al túnel del Cadí (1984), noves zones urbanitzables  i 
la creació de nous polígons industrials, juntament amb l’abandonament de moltes 
feixes i feixons del voltant del poble, han fet disminuir considerablement aquesta 
superfície agrícola. Al terme municipal de Bagà, disposa també de 1.584 ha comunals 
d’explotació forestal, 1.035 ha de pastures i 979 ha improductives.  

Fins no fa massa anys, els productes agrícoles que es produïen al poble mateix, als 
horts i camps de cultius de la vall del riu Bastareny, que es destinaven a l’autoconsum 
amb la venda ocasional d’excedents per adquirir allò que no es podia produir a 
l’explotació, però gràcies a la millora de les infraestructures viàries, entre elles el Túnel 
del Cadí (1984), van fer que el poble de Bagà deixés de ser un poble tancat i aïllat, 
passant a ser un lloc important de pas sobretot millorant la comunicació amb Barcelona 
i l’àrea metropolitana degut sobretot a la proximitat amb la comarca de la Cerdanya i 
les pistes d’esquí. 

L’agricultura de la zona es caracteritzava per ser una agricultura de subsistència, i 
entre els cultius més destacats dominaven els cereals, i sobretot el blat. A més a més del 
gra, els cereals eren molt importants per la palla, imprescindible en l’alimentació 
hivernal del bestiar abans de la generalització dels prats de dall i el conreu de farratges 
els anys 1970. La seva situació al peu del riu Bastareny, era aprofitada per diversos 
molins d’aigua, que s’utilitzaven per moldre el gra, i que van ser funcionals fins a 
principis del segle XX. 

 
 

Foto 3.- Aquesta foto de Rosalina Camps, premiada en varis concursos, ha dut 
a tota Espanya, la imatge d’un Bagà tradicionalment agrícola. (Any 1949) 
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Foto 4.- Molins d’aigua com aquest, de tipus pre-industrial, emprats sobre tot 
per moldre el gra, funcionaren a Bagà encara fins molt entrat el segle XX. Els 
principals foren el molí del Roc (o del Casó, a Terradelles Vell), el molí del 
Caluri, el molí de Rigoréixer i el molí del Forat. (Any 1917) 

 

A principis de segle XIX van arribar les patates, conreu apropiat pels climes frescals i 
humits i que varen tenir una gran importància no només a la població de Bagà, sinó a 
tota la comarca, mentre que els prats de dall no es van generalitzar fins l’arribada de 
les comunicacions modernes, que varen permetre l’arribada de productes procedents 
d’altres zones per abastir la població. En aquest moment la major part de terreny 
cultivable va passar de produir productes d’autosuficiència i per l’home, a produir 
herba i farratges pels animals. L’augment dels prats de dall i de cultius farratgers, resol 
en part el principal problema de la ramaderia de muntanya, la marcada estacionalitat 
de les pastures naturals. 

La presència de pastures comunals i prats dintre del terme fa que la ramaderia tingui 
una certa importància, ja des de molt antic i que actualment (2004) disposi d’unes 300 
vaques de cria, la majoria de raça Bruna dels Pirineus, 8-10 cavalls, principalment de 
muntar (ramaderia en augment sobretot als prats del voltant del poble), unes 695 
ovelles de la raça ripollesa i unes 293 cabres de diferents races. 

La majoria d’aquests animals aprofiten les pastures comunals de muntanya durant 
l’estiu, i part de primavera i tardor, ja que solen pujar a principis de juny i baixar a 
finals d’octubre. El fet de disposar de diferents pastures a diferents altituds, i la no 
massificació d’animals, permet un període tan llarg d’aprofitament.  

Ja des de l’època medieval l’aprofitament de les pastures comunals del poble de Bagà, 
queda reflectit al llibre “Baronies de Pinós i Mataplana” d’en J. Serra i Vilaró, on es 
descriuen minuciosament moltes de les característiques i estratègies de maneig que es 
portaven a terme ja en aquella època (veure textos a l’annex 2).  
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Fotos 5 i 6 de la zona de cultius i prats de pastura més propers al nucli urbà del poble de 
Bagà, on es pot observar el retrocés que hi ha hagut i que hi haurà en els pròxims anys 
de zona agrícola, per donar pas sobretot a zones urbanitzables, i altres zones com ara 
industrials, lúdiques, o envaïment de la massa forestal. (Any 2005) 
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El sistema que més s’adaptava a les condicions de muntanya era la transhumància, on 
s’aprofitaven les abundants pastures d’estiu dels ports i a l’hivern es portaven els 
animals a zones més baixes. Aquest era un sistema que s’hi adaptava millor l’ovella 
que no pas el bestiar gros. No obstant, a mesura que es van anar substituint els camps 
de patata i cereal per prats de dall (anys 1970-1980), es va desenvolupar una ramaderia 
estant (no tan transhumant), fins aleshores molt reduïda i formada sobretot per 
animals de treball. La majoria de cases o masos disposaven d’un ramat d’ovelles, algun 
porc per autoconsum i  entre 2 i 12 vaques, en funció de la importància del mas o casa, i 
també d’algun animal de tir (mules o cavalls).  
 
Segons diu la gent gran del poble, a principis de segle XX el nombre d’animals que 
pujaven a les pastures comunals era d’unes 200 vaques i unes 2.500 ovelles del poble i 
algun ramat d’ovelles forasteres. A mitjans de segle i ja cap als anys 60 i 70 es varen 
substituir molts dels ramats d’ovelles per vaques, primerament de llet o d’aptitud 
mixta i posteriorment de cria. El poble de Bagà no ha estat mai un poble molt 
important pel que fa la ramaderia equina, així com ho ha estat en altres zones veïnes 
com la Cerdanya o el Ripollès. 
 

Hi ha hagut un cert retrocés de la població activa que es dedicava a l’agricultura i la 
ramaderia, fet que ha portat a que els ramats d’animals hagin crescut i per contra les 
explotacions i el número d’agricultors i ramaders hagin disminuït. 

 

Tot i així els pocs agricultors i ramaders que queden al poble, mantenen el número de 
caps de bestiar i fins i tot l’augmenten, sobretot el cas del boví, mentre que el bestiar 
oví té una clara tendència a la baixa. Molts dels ramaders de principis dels anys 80 
tenien varies espècies productives (vaques i ovelles) i alhora,  treballaven a les mines 
de carbó de Fígols i el Collet. 

 
Els darrers anys hi ha hagut un cert augment del bestiar equí, sobretot animals per 
muntar, tot i que aquests no solen pujar a les pastures comunals i solen estar tot l’any 
en tancats a la part baixa dels comunals o en prats privats al voltant del poble. 
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Taula 2.3: Número de ramaders de diferents espècies que hi ha hagut al poble 
de Bagà en els darrers 25 anys.  

 

NºRamaders 
Anys 

Boví Oví 
Oví 

foraster 
Cabrum Equí 

1980 18 13 12 0 0 
1982 18 10 7 0 0 
1983 14 14 7 0 0 
1984 12 15 16 0 0 
1985 15 13 9 0 0 
1986 16 14 8 0 0 
1987 12 14 9 0 0 
1988 9 7 7 0 0 
1989 11 11 6 0 0 
1990 10 9 5 1 1 
1991 10 7 7 1 1 
1992 11 7 6 4 1 
1993 11 7 6 5 1 
1994 10 7 5 6 1 
1995 11 6 5 5 1 
1996 11 5 6 5 1 
1997 11 4 6 5 1 
1998 10 3 5 5 1 
1999 10 4 4 4 2 
2000 4 3 3 5 1 
2001 4 2 3 5 0 
2002 3 1 3 5 0 
2003 4 1 2 2 1 
2004 4 1 0 2 3 

   
   (Font: elaboració pròpia a partir de dades de la muntanya) 
 
La majoria d’agricultors eren també ramaders i tenien les terres de cultiu, per 
produir els farratges. Els ramaders de la taula i també d’altres, formaven la base 
humana de la població agrícola i ramadera del poble, ja que hi havia explotacions, 
que no feien anar animals a la muntanya, eren sobretot les explotacions de vaques 
de llet, que es mantenien tot l’any o bé estabulades o bé als prats del voltant del 
poble. Tot i així el tipus d’explotació més habitual era la formada per varies 
espècies, on hi podia haver vaques de cria, vaques de munyir, ovelles i algun 
animal de tir alhora, i això també condicionava a la dimensió dels ramats que eren 
molt més petits. 
 
Com es pot comprovar al voltant dels anys 1988-1990 van disminuir a la meitat els 
ramaders d’ovelles, i posteriorment a l’any 2000 l’especialització de les 
explotacions va portar a que molts dels ramaders de vaques que tenien pocs 
animals anessin plegant, de manera que van quedar només en actiu els ramaders 
que s’havien adaptat i havien incrementat mica en mica els seus ramats, fet que els 
hi permetia viure de l’agricultura i la ramaderia de manera digne. Les principals 
causes d’abandonament d’explotacions varen ser degudes a la jubilació de molts 
d’ells, i la manca de relleu generacional. La majoria de ramaders era gent gran, que 
s’havien dedicat al sector agrari tota la seva vida, i els fills no van voler continuar 
al capdavant de les explotacions i es van buscar la vida per una altra banda.  
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2.3.2.- Organització i funcionament de les pastures comunals del poble de Bagà 
 
La muntanya, així com també les pastures són propietat de l’ajuntament, i la seva 
gestió la porten els membres del consistori juntament amb els ramaders del poble, que 
formen una junta o comissió de pastures, que es renova cada dos anys i que està 
formada per tres ramaders. Aquesta junta actua com a representació dels ramaders del 
poble, s’escull per votació, entre tots els candidats que prèviament presenten la seva 
candidatura.  
 
La junta sol estar constituïda pel president i dos vocals, que són els encarregats de 
convocar a reunió i d’organitzar de la muntanya. Són també els responsables de cobrar 
el pagament avançat dels ramaders, que se sol pagar com diuen els estatuts durant el 
primer trimestre de l’any, deixant una paga i senyal dels diners que serviran per pagar 
les herbes a l’ajuntament, i a finals de campanya, refer els comptes i acabar de cobrar el 
que manqui o tornar els diners si cal.  
 
Ja des de fa molts anys hi ha uns estatuts que van ser redactats i signats per tots els 
ramaders de l’època, i que ereren un referent i pauta per tal de regular, l’aprofitament 
de les pastures, aquests reflectien bàsicament els drets i deures que tenien els ramaders 
del poble de Bagà, per tal de tenir dret a l’aprofitament de les pastures. Aquests 
estatuts s’anaven actualitzant en funció de les noves necessitats cada any si calia, però 
aquesta actualització ja fa un cert temps que no es fa i la darrera és de l’any 1984. 
Actualment fa anys que no s’actualitzen i estan bastant desfasats  (veure annex 1). 
 
Fins l’any 2002, la junta de la comissió de pastures s’encarregava de buscar un vaquer i 
un pastor per tal de fer-se càrrec dels ramats del poble. Degut a una sèrie de 
desavinences entre els propis ramaders i la dificultat de trobar vaquers i pastors 
degudament preparats, es va optar per no tenir-ne i que cadascú s’encarregués de 
vigilar el seu ramat, i així disminuir considerablement els costos de la muntanya, 
quedant només per pagar el preu de les herbes a l’ajuntament. 
 
Taula 2.4: Preu de l’aprofitament de les herbes de la muntanya comunal (Pastures de 
port, 1.035 ha de prats i 1.584 ha de pastures de sotabosc), des de l’any 1980 fins a 2004. 
  

Any Preu € Preu Pts Any Preu € Preu Pts 
1980 561,95 93.500 1993 1.863,14 310.000 
1982 603,15 100.355 1994 2.313,90 385.000 
1983 706,51 117.554 1995 2.704,55 450.000 
1984 637,96 106.148 1996 2.704,55 450.000 
1985 661,11 110.000 1997 2.704,55 450.000 
1986 751,27 125.000 1998 2.754,59 458.325 
1987 1.222,10 203.340 1999 2.754,59 458.325 
1988 1.069,12 177.886 2000 2.754,59 458.325 
1989 1.077,19 179.229 2001 2.754,59 458.325 
1990 1.073,57 178.627 2002 2.768,60 460.656 
1991 1.077,18 179.227 2003 3.206,82 533.570 
1992 1.416,59 235.700 2004 3.206,82 533.570 

(Font: elaboració pròpia a partir de dades de la muntanya)  
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A la taula anterior es pot observar l’evolució del preu de l’aprofitament de les herbes 
durant els darrers 25 anys. Aquest preu només reflecteix el cost de l’aprofitament de les 
herbes que paguen els ramaders a l’ajuntament del poble. Aquest cost se sol sumar a 
tots els altres costos de la muntanya, i es divideix pel número d’animals que hi ha, fent 
l’equivalència de cada 8 ovelles o cabres una vaca. Normalment les eugues que solien 
fer l’aprofitament de tardor de la muntanya pagaven un preu a part. 
 
A la taula següent es poden observar els preus pagats per animal els darrers anys. Es 
veu clarament la diferència que hi ha entre els anys que hi havia vaquers i pastors, i 
que aquests cobraven un sou per la guarda dels animals, amb els anys que no n’hi 
havia. Els anys en que hi havia vaquers i pastors, tots els costos de la muntanya es 
sumaven i es dividien pel número d’animals amb l’equivalència abans esmentada. 
 
Els darrers anys no ha estat així, sinó que els costos de fil o pastor elèctric, sal, etc. Han 
anat a part, i s’han pagat cadascú la seva part i en funció de les seves necessitats i l’únic 
que s’ha pagat proporcionalment és el preu de les herbes. 
 
Taula 2.5: Relació de preus pagats pels ramaders, per fer l’aprofitament de pastures 
d’estiu a la muntanya comunal (juny- octubre/novembre), des de l’any 1980 fins al 
2004. 
 

Preu per cap de bestiar (€) Anys 
Boví Oví Oví foraster Cabrum Equí 

1980 6,88 0,86 1,20 - - 
1982 13,94 1,74 1,65 - - 
1983 15,00 1,88 1,80 - - 
1984 11,88 1,48 1,95 - - 
1985 15,58 1,95 2,10 - - 
1986 13,85 1,73 2,10 - - 
1987 15,72 1,97 2,25 - - 
1988 11,78 1,47 2,70 - - 
1989 14,66 1,83 3,01 - - 
1990 12,16 1,52 3,31 1,52 12,16 
1991 13,46 1,68 3,31 0,90 7,21 
1992 17,65 2,21 3,46 1,20 9,62 
1993 16,83 2,10 3,61 1,20 9,62 
1994 21,16 2,64 3,61 1,35 10,82 
1995 20,43 2,55 3,91 1,35 10,82 
1996 20,19 2,52 3,91 1,35 10,82 
1997 23,61 2,95 4,21 1,35 10,82 
1998 20,19 2,52 4,21 1,35 10,82 
1999 13,99 1,75 4,36 1,05 8,41 
2000 14,42 1,80 4,51 1,05 8,41 
2001 23,08 2,88 4,81 1,44 - 
2002 30,40 3,80 4,81 1,90 - 
2003* 8,00 1,00 2,00 1,00 8,00 
2004* 8,00 1,00 - 1,00 8,00 

    (*) Anys sense pastor 
   (Font: elaboració pròpia a partir de dades de la muntanya) 
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A la taula es poden observar les diferents espècies d’animals que han fet l’aprofitament 
de les herbes dels comunals del poble de Bagà, tot i que, no totes les espècies fan els 
aprofitaments de tot, sinó que, les ovelles i les vaques fan l’aprofitament de la 
muntanya comuna, i les cabres i les eugues, solen pasturar la zona baixa. Les eugues, 
per altra part a la tardor solien fer l’aprofitament de la zona de Rebost-els Orris, fins 
que la neu les treia.   
 
Els darrers anys l’aprofitament de la muntanya comunal i les pastures comunals, ha 
estat marcat no només pels estatuts locals i els canvis en els sistemes de maneig i de 
número de caps de cada espècie, sinó també per l’obligatorietat de realitzar campanyes 
de sanejament corresponents a cada explotació i que s’han portat a terme a tot 
Catalunya, i que en el cas de les explotacions de Bagà s’agrupen amb el grup de 
sanejament de Rus, que engloba gairebé tots els animals de l’Alt Berguedà. 
 
D’acord amb l’ordre de 22 de març de 1989 sobre l’obligatorietat de realitzar les 
campanyes de sanejament ramader dins de l’àmbit territorial de Catalunya, el seu 
article 12 parla de les pastures estacionals i diu que les pastures estacionals, públiques 
o privades, ubicades dins una àrea de sanejament obligatori només podran ser 
aprofitades per bestiar que procedeixi d’explotacions qualificades sanitàriament (B4) 
en relació amb totes les malalties objecte de sanejament i que compleixi la resta de 
normativa vigent en matèria de sanitat animal. 
 

- Identificació individual (tots els animals). 
- No entrar en contacte amb bestiar d’explotacions de diferent qualificació sanitària. 
- Autorització prèvia del servei oficial veterinari on s’ubiquin les pastures. 
- GOSP (Guia d’Origen i Sanitat Pecuària). 

 
Pel que respecta l’any 2005 aquestes mesures sanitàries s’han endurit i s’obligarà a 
totes les explotacions que barregen animals amb altres explotacions i que facin ús de 
pastures comunals en altres emplaçaments que no estiguin en la pròpia explotació, a 
fer un sanejament abans de pujar a les pastures d’estiu i un sanejament en el moment 
de baixar els animals, fet que fins l’any 2004, fent un sanejament anual, si aquest sortia 
negatiu, es clar, n’hi havia prou (Font: oficina comarcal del DARP).  
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2.3.3.- Descripció botànica de les pastures de muntanya del poble de Bagà 
 
En aquest apartat només es tracta de donar una idea dels tipus de pastures que es 
troben a la muntanya. No es pretén fer un estudi exhaustiu de la flora ni una 
determinació de valors pastorals. El fet de no determinar el valor pastoral és 
justificable per la gran heterogeneïtat que presentarien els transsectes i perquè no és 
l’objectiu d’aquest projecte. 
 
Degut a la manca d’estudis que hi ha de la vegetació i les pastures de la muntanya 
comuna del poble de Bagà, el que s’intenta és fer una descripció bastant aproximada de 
la vegetació i el tipus de pastura que hi ha, mitjançant estudis realitzats en muntanyes 
veïnes com ara al Pla de Rus (molt més estudiada), i pastures de Gósol, que per les 
seves característiques i proximitat, s’ha cregut convenient aprofitar-los, i adaptar-los a 
la muntanya comuna de Bagà. (R. M. Canals, 1992; L. Puig, 1996; A. Garrós, 1998) 
(veure plànols de situació i vegetació de la muntanya annex 7) 
 
2.3.3.1.- L’estatge subalpí 
 
L’estatge subalpí correspon a la zona de bosc natural de coníferes boreals. Als Pirineus 
catalans aquest estatge es situa ordinàriament entre els 1.600 m i 2.300 m i està 
constituït sobretot per boscos de dos arbres, el pi negre, molt estès, i l’avet, molt més 
limitat (Folch, 1981). 
 
Les restes de vegetació climàcica que perduren prop de la zona de Coll de Pal delaten 
l’existència de pi negre (Pinus uncinata) formant boscos oberts i acompanyat de ginebró 
en els indrets més assolellats (vessants meridionals) i més exposats al vent, on els sòls 
són més secs i no s’hi acumula tanta neu. 
 

 
 

Foto 7.- Vista de la muntanya de Puigllançada (2.406 m) i del Solell de Comells on es pot 
apreciar fins on arriba el bosc de pi negre, per la banda de la Cerdanya. (Any 2005) 



2.- Material i mètodes 

 35

2.3.3.2.- La degradació dels boscos subalpins. Els matolls 
 
La degradació del bosc subalpí o la impossibilitat ecològica que s’hi arribi a fer (sòls 
pedregosos i poc profunds) determina en primer terme l’aparició de matollars o de 
landes, sense arbres, constituïdes per les mateixes espècies que integraven el sotabosc 
de la foresta primitiva. 
 
Algunes espècies de matolls xeromorfes com ara la cornera (Cotoneaster integerrimus), el 
boix (Buxus sempervirens) i la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), són les restes del que 
queda de l’antiga vegetació de la forest, i que degut a l’aprofitament de les pastures 
l’evolució natural cap a bosc es veu retardada. Per altra banda aquestes espècies 
rebroten any rera any fent que les pastures quedin alhora desafavorides. 
 
2.3.3.3.- La degradació dels boscos subalpins. Les pastures secundàries 
 
Les pastures subalpines de la muntanya de Bagà, provenen de l’aclariment dels 
matollars, prèvia degradació del bosc subalpí. Malgrat tenir diferent origen, aquestes 
pastures antropogèniques, secundàries, recorden en molts aspectes les pastures alpines 
(Folch, 1981; Vigo, 1976). 
 
2.3.3.3.1.- Les pastures calcícoles xeròfiles 
 
2.3.3.3.1.1.-Pastures de Carex humilis (Aliança Ononidion striatae) 
 
Són pastures típiques d’indrets assolellats, amb forts pendents i sòls prims i 
pedregosos. Als Pre-pirineus calcaris estan amplament representades entre els 1.400 m 
i els 2.000 m d’altitud. A la muntanya comuna de Bagà apareixen als sòls més rostos i 
exposats a més pendent, tractant-se d’una mena de transició entre els prats pròpiament 
dits i els roquissars. 

 
 

Foto 8.- Vista des del capdamunt del Serrat Gran, a uns 2.000 m d’altitud, on es 
pot apreciar aquest tipus de vegetació de Carex humilis i de pastura característica 
dels roquissars on s’hi solen trobar normalment els isards. (Any 2005) 



2.- Material i mètodes 

 36

 
El seu recobriment acostuma a ser força baix. Són comunitats pararupestres d’origen 
oromediterrani, integrades per plantes herbàcies d’escàs port o bé per espècies 
llenyoses repents o aplicades contra el substrat. 

 
La vegetació d’aquesta comunitat és difícil de tipificar (Vigo, 1976). A més de certes 
plantes especialitzades, hom i troba, d’una banda, espècies que es fan també a les 
roques i, de l’altra, espècies dels prats o dels matolls que aconsegueixen acomodar-se 
en aquests ambients. Les plantes dominants són les graminoides, especialment el Carex 
humilis, essent acompanyat per un gran nombre d’oròfits com el gavó estriat (Ononis 
striata) i el tragacant de muntanya (Astragalus sempervirens ssp. catalaunicus),  i que 
també integra un considerable nombre d’espècies habituals de la vegetació rupestre. La 
representació de les gramínies la formen bàsicament les festuques (com Festuca ovina 
ssp. indigesta),  Koeleria vallesiana i Avenula pratensis. 
 
Generalment, aquestes pastures es poden aprofitar bé fins a començaments d’estiu, 
perquè després s’assequen i resulten inaprofitables pel bestiar (Rivas & Rivas, 1963). 
Per un altre costat, el seu baix recobriment i l’elevada proporció de plantes dures poc 
digestibles les fan poc indicades per les vaques, sent el bestiar oví el que més profit en 
pot treure. 
 
La vegetació de les tarteres i dels pedreguers, mereix especial atenció, ja que a la 
muntanya de Bagà hi ha diverses zones amb aquestes característiques. La comunitat 
que creix en aquests indrets és rica en espècies antigues, supervivents de la vegetació 
pre-glacial (Vigo, 1976). 
 

 
 

Foto 9.- Al Pirineu és freqüent trobar cercles d’antics glaciars, que presenten 
una configuració característica. Al Pre-pirineu no n’hi ha, però a Comabella, 
prop de Coll de Pal, representa un cas d’excepció, com es pot veure a la 
imatge que, al fons, ens mostra la pleta o corral de les ovelles inaugurat l’any 
1.967. (Any 2004) 
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2.3.3.3.1.2.-Pastures d’ussona (Aliança Festucion gautieri) 
 
La gespa d’ussona és una comunitat amplament representada a la Serralada del Cadí, 
que s’instal·la sobre vessants assolellats i aviat lliures de neu. Els sòls, rostos i 
pedregosos, estan poc estructurats i sotmesos a moviments periglacials (Vigo, 1984). 
La comunitat típica del subalpí (1.800-2.200 m), puja fins i tot fins a l’estatge alpí 
podent-se trobar mostres fins els 2.500-2.600 m. 
 
L’espècie predominant és l’ussona (Festuca gautieri), gramínia meridional que fa tofes 
rígides i punxents, associada a altres gramínies, com Festuca ovina ssp. indigesta, 
Avenula pratensis, Poa alpina o Sesleria coerulea. En una proporció menor, hom hi pot 
trobar una àmplia varietat de papilionàcies (d’escàs interès ramader degut a les seves 
característiques espinoses i al ser massa lignificades) i de labiades. El valor farratger de 
la comunitat és baix, aprofitable majoritàriament com a pastura primaveral, quan 
l’herba és més tendra (Vigo, 1984). 
 

 
 

Foto 10.- Vista de les vaques pasturant a la zona del prat de Comabella on es pot 
apreciar zones molt pasturades i zones poc pasturades. (Any 2005) 

 
2.3.3.3.2.- Les pastures mesòfiles 
 
2.3.3.3.2.1.- Pastures de Festuca nigrescens (Aliança Mesobromion erecti) 
 
Són pastures sotmeses a factors ecològics de magnitud mitjana, desenvolupant-se 
sobre sòls relativament profunds i ben constituïts, i en climes moderadament humits 
(Vigo, 1976; Folch, 1981). En conjunt, aquests tipus de prats no han estat excessivament 
estudiats a les nostres muntanyes degut a que les dues condicions principals que 
reuneixen, terreny calcari i precipitacions abundants, difícilment es donen juntes a cap 
altra part del Pirineu Català. 
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Es tracta de pastures abundoses a l’estatge montà, apareixen al subalpí en els vessants 
de sòls profunds, que retenen bé la humitat (Vigo, 1984). El seu desenvolupament 
òptim és entre els 1.700 m i els 2.000 m d’altitud, i els prats que s’hi formen, humits i 
subhumits, solen ser molt densos (arriben a recobriments del 100%). Bona part de les 
pastures de la zona alta de la muntanya de Bagà: les pastures de la zona del Prat de 
Comabella, el torrent de Coll de Pal, tot el peu del Puigllançada i Solell  de Comells, i 
també la zona de Comafloriu, pertanyen a aquesta aliança, en concret a la comunitat 
Alchemillo-Festucetum nigrescens. D’altra banda, els processos de rentat ocasionen el 
trànsit d’aquestes comunitats cap a pastures més acidòfiles, podent trobar gramenets 
en diferents fases de decarbonatació. 
 

 
 

Foto 11.- Vista de la pastura de Festuca nigrescens encara per pasturar de la zona de 
Coll de Pal. (Any 2005) 

 
Tot i que les espècies graminoides tenen un pes important, apareixen una gran 
quantitat d’espècies de fulla ampla. Aquests prats són activament pasturats pel bestiar 
boví al llarg de tot el període estival. 

 
2.3.3.3.2.2.- Gespes acidòfiles de pèl caní (Aliança Nardion strictae) 
 
El pèl caní (Nardus stricta) és una gramínia molt freqüent a l’alta muntanya pirinenca 
que es desenvolupa tant en sòls humits, preferint formar comunitats sobre terrenys 
planers d’innivació perllongada (Vigo, 1984). 
 
Molts factors afavoreixen el desenvolupament del pèl caní. A part de les 
característiques pròpies de la planta, els factors ecològics ajuden a la seva expansió 
(Perkins, 1968), així, la descarbonatació dels sòls crea medis favorables per 
l’assentament d’aquestes pastures acidòfiles (Vigo, 1984). Així en zones de la 
muntanya comuna de Bagà, els sòls més profunds i acidificats presenten comunitats 
de Nardus stricta tal com si es tractés de sòls sobre substrat àcid. 
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Per altra banda, el pèl caní s’estén també per l’efecte d’una pastura mal portada 
(Chadwick, 1960; Vigo, 1976 i 1984; Welch, 1986), fet que demostra la importància 
cabdal del tipus d’animal pasturador i de la gestió i del maneig de les pastures. El 
bestiar només aprofita aquesta gramínia quan és molt tendra o bé si no troba altres 
espècies més apetibles, la qual cosa provoca un empobriment del prat per minva o 
desaparició de les espècies més bones i expansió de les pastures de pèl caní. 
 

 
 

Foto 12.- Vista de pastura de gespes acidòfiles on es pot apreciar una zona 
pasturada i una zona sense pasturar, que per la raó que sigui no s’ha 
aprofitat i que segurament no s’aprofitarà. (Any 2005) 

 
Les gespes de pèl caní atenyen llur màxim desenvolupament a l’estatge subalpí  
(Folch, 1981). Les comunitats de pèl caní que es desenvolupen a la muntanya de Bagà 
tenen caràcter mesòfil i s’ubiquen preferentment en terrenys plans on en vessants 
suaus, recobrint totalment el sòl. 
 
Tal com apunta Grüber (1975), el paper pastoral d’aquest tipus concret de comunitat 
no resulta del tot menyspreable. Malgrat la nul·la qualitat farratgera del Nardus stricta, 
l’existència d’altres espècies d’interès ramader com Festuca nigrescens, Trifolium pratense 
i d’altres, incrementen el seu valor com a pastura. A més, aquestes gespes es localitzen 
en pendents poc acusats i amb un alt grau de recobriment, fets que faciliten la pastura 
dels animals. 
 
2.3.3.3.3.- La degradació de les pastures. La vegetació nitròfila 
 
A certs indrets, com ara al voltant d’infraestructures, com mànigues, mosqueres, 
saleres, abeuradors, etc. Que en general son zones amb una forta i continuada 
influència de l’home i dels animals, esdevé un factor ecològic decisiu, condicionador 
absolut de la vida vegetal (Vigo, 1976). Aquestes zones es caracteritzen per la gran 
riquesa del sòl en components nitrogenats, provinents majoritàriament de les 
dejeccions d’aquests animals, i condicionats també per una gran compacitat i trepig del 
terreny (Vigo, 1976; Bolòs, 1979). 
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Les comunitats vegetals que s’hi estableixen són del tot particulars i estan integrades  
per plantes fortament nitròfiles i resistents al trepig i a les lesions mecàniques. Algunes 
d’elles són les mateixes “males herbes”, que es poden trobar en ambients semblants a 
les zones baixes, i que han seguit l’home i els ramats en les seves incursions cap a les 
zones elevades. D’altres, però, són espècies típiques d’alta muntanya (Folch, 1981). 
 
Es poden distingir dos grans comunitats ruderals d’alta muntanya. Les unes, pròpies 
dels sòls fortament nitrogenats, estan formades per poblacions de grans herbes; mentre 
que les altres, que apareixen als llocs no tan femats però molt trepitjats, tenen l’aspecte 
típic de prats rasos. 
 

 
 

Foto 13.- Vista del prat de Comabella on es pot apreciar la multitud de males 
herbes, i el sòl remogut pels senglars. Es tracta d’una zona on hi ha aigua 
abundant, ja que hi fa com un torrent i hi ha l’aigua sobrant dels abeuradors, i a 
més a més molt fèrtil, ja que sol ser una zona molt transitada pels animals i molt 
femada. (Any 2005) 

 
2.3.3.3.3.1.- Els herbassars de les mosqueres o sestadors (Aliança Rumicion alpini) 
 
Les espècies més característiques són els sarrons (Chenopodium bonus-henricus) i les 
paradelles (Rumex sp.). El recobriment és pràcticament total, essent una comunitat 
típica de l’estatge subalpí i situant-se entre els 1.800 m i els 2.300 m (Vigo, 1976; 
Carrillo & Vigo, 1984). A la muntanya de Bagà es pot trobar aquest tipus de vegetació 
a les immediacions de les mosqueres, jaços, al voltant i a dins de la màniga de maneig 
de Rebost, i a la vora de camins i zones més freqüentades pels animals. 
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Foto 14.- Vista de la mosquera de Rebost, on es poden veure la zona més trepitjada i 
femada que és on no hi ha gairebé ni vegetació, i la vegetació del voltant on hi ha 
diferents especies de cards, ortigues, matolls, etc. (Any 2004) 

 
2.3.3.3.3.2.- Les gespes calcigades (Aliança Poion variae) 
 
Pastures nitròfiles que s’instal·len en els indrets intensament femats i trepitjats de 
manera continuada. La forta selecció exercida sobre els vegetals explica la pobresa 
d’espècies de la comunitat. 
 
Poa varia i Taraxacum dissectum solen ser les plantes dominants. Alguna vegada hi pot 
abundar però, Poa alpina, que pot representar un menor grau d’alteració, o Trifolium 
repens, present a les comunitats més castigades (Carrillo & Vigo, 1984). 
 
A la muntanya de Bagà, la presència d’aquestes espècies es correspon també a les 
zones més freqüentades com són les mosqueres, abeuradors, a prop de la màniga de 
maneig de Rebost, i al Prat de Comabella. 
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2.3.4.- Comportament dels animals a la muntanya 
 
Les vaques són animals gregaris i quan surten a pasturar als prats de la muntanya, des 
del primer moment recorren les pastures en grup, al capdavant del qual hi ha les més 
veteranes i de rang jeràrquic superior. Primer solen fer una volta de reconeixement, 
passant despresa i pasturant per sobre, fan el que s’anomena “càstig del prat”, i 
d’aquesta manera quan tornen, al cap d’unes setmanes troben més fulles que no pas 
tiges. Les vaques ensenyen als vedells a reconèixer els prats i la seva composició. Si el 
vedell no és el propi de la vaca l’aprenentatge és més difícil. Es pot observar també que 
a mesura que avança l’estiu els grups s’han disseminat més i és podria descriure d’una 
manera metafòrica dient que sembla que els animals hagin perdut la por. 
 
Segons un estudi de comportament dels animals a Port, (Villalba, 1994) es va 
determinar què feien els animals a la muntanya i l’ocupació dels diferents punts de 
pastura. Existeixen una gran quantitat de factors que poden afectar l’ocupació de 
l’espai per part dels animals: Cook (1966) identificava 11 variables significatives per 
explicar la utilització d’una localització o una altra, entre elles cal destacar: pendent 
(del lloc i entre el lloc i l’aigua), distància a l’aigua, i característiques de la vegetació 
(qualitat i quantitat) (Pinchark, 1991; Low, 1981; Cook, 1966). Aquest efecte a la 
muntanya del poble de Bagà és veu clarament quan les vaques es troben a la zona alta 
de Coll de Pal i fan l’aprofitament de tota la zona de Puigllançada i Solell de Comells, 
ja que l’aigua els hi queda o bé al Prat de Comabella o al torrent de Coll de Pal, on hi ha 
un gran desnivell i unes fortes pendents. 
 
Un altre factor és que l’animal intenta maximitzar la captura neta d’energia (Senf, 1985) 
i quan la qualitat o la quantitat de la pastura són baixes els dos primers factors perden 
rellevància i l’animal utilitza zones de més pendent i més allunyades de l’aigua per 
obtenir més nutrients (Pinchark, 1991). Aquest efecte es veu clarament a la zona 
anteriorment comentada de Coll de Pal que a mesura que avança l’estiu hi ha un 
desplaçament cap a zones més altes i més allunyades dels punts d’aigua, degut a un 
esgotament de les pastures properes a la zona d’acalorament. 
 
Pel que fa a les zones de descans nocturn la utilització de les parts més altres s’explica 
per la necessitat de termoregulació i per evitar la presència d’insectes, ja que es tracta 
de zones ventilades i òptimes per aquestes necessitats (Senf, 1985b; Duncan & Cowtan, 
1981; Aldezabal, 1993). 
 
El comportament que tenen els animals pel que fa a l’expansió (formant grups) per a 
pasturar i agrupament per descansar és descrit per altres autors com a normal (Favre, 
1978). 
 
L’activitat de les vaques durant el període de pastura, sol venir determinada per les 
següents pautes de comportament: 
 

- Solen pasturar unes 4 hores al matí (3:30 a 7:30 h) 
- Solen estar a la mosquera reposant unes altres 4 hores al migdia (10:00 a 14:00 h) 
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- Solen pasturar unes altres 4 hores a la tarda-vespre fins i tot de nit (16:00 a 20:00 h 
podent-se allargar aquest període) 
- Solen reposar/dormir unes altres 4 hores a la nit (20:00 a 24:00 h) 

 
Tots aquest períodes són en horari solar, i solen ser bastant fixes els del matí i migdia a 
la mosquera i els de la tarda i nit solen ser més variables. Tots sempre en funció de les 
disponibilitat de pastures i del maneig que es faci per part dels vaquers o pastors. 
     
El lloc de dormir l’escullen elles, és el lloc que s’anomena mosquera o “sesteo”, i és on 
els animals van a “mosquejar” o jaure, tant alhora de l’acalorament com a la nit quan 
dormen. Solen ser llocs airejats, on hi ha una certa atracció magnètica. Les vaques 
s’agrupen a la zona de descans, ocupant els primers llocs, i per tant més airejats i 
menys calorosos, les vaques dominants o de rang superior a la jerarquia que hi ha en el 
ramat. Cada any solen escollir el mateix lloc, i fins i tot, les vaques noves que arriben a 
una muntanya, solen anar a la mosquera on els altres animals veterans ja estan 
acostumats a anar. 
 
El fet de que la mosquera és un lloc triat per les pròpies vaques, un factor important i 
on es pot incidir és en els abeuradors i els punts de sal, que en els casos de ser fixes 
costa molt canviar-los, però, si es pot cal modificar el comportament i el moviment dels 
animals canviant-los de lloc en funció de les necessitats o preferències dels vaquers. 
Aquest canvi dels punts de sal o abeuradors fa que no es malmetin tan les pastures i no 
es produeixi un trepig continuo sobre el mateix lloc. 
 
2.3.5.- Càrrega ramadera 
 
A la muntanya de Bagà, tot el que és la zona de port, Coll de Pal, la Tossa, Comafloriu, 
els Orris i Planbagà, Comabella, Puigllançada i Solell de Comells, hi ha 1.035 ha de 
pastures o prats naturals que estan entre 1.700 i 2.500 m d’altitud,  i 245 ha de pastures 
de sotabosc de pi negre i pi roig a la zona de Rebost, Clot del forn i Platissar, 
distribuïdes entre 1.400 i 1.800 m d’alçada. 
 
Aquestes hectàrees són pasturades pels animals durant 4 o 4,5 mesos en funció de les 
característiques climàtiques. 
 
En tota aquesta superfície hi pasturen un total de 301 vaques, 720 ovelles i 293 cabres i 
que fan un total de 427,6 UBG (Unitat de Bestiar Gros). 
 
Sabent totes les dades tant de superfície com de censos d’animals, com de temps de 
pastura i tenint en compte que hi ha moltes hectàrees de la muntanya que són o bé 
improductives o no aprofitades pels animals, o per alguns dels animals, i s’hauria de 
reduir la  superfície un cert percentatge que es consideraria improductiu. 
 
L’enginyer tècnic forestal Miquel Àngel Sobrino, de l’oficina comarcal del DARP, 
mitjançant un pla d’ordenació de les forests d’ús públic de Bagà, incloses les pastures, 
va elaborar un estudi més detallat de les càrregues ramaderes de la muntanya, basat en 
unes experiències empíriques, i posteriorment corroborades amb estudis 
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bromatològics, fet a la muntanya veïna del Pla de Rus, que consistia en tancar una sèrie 
d’animals en unes parcel·les, i es van estimar unes càrregues ramaderes en funció del 
tipus de pastura a estudiar (veure més detall a l’annex 5). 
 
 
Una vegada realitzat aquest estudi, es va calcular quina era la capacitat ramadera de la 
zona comunal de pastures del poble de Bagà, on hi havia tant la zona baixa, la zona 
mitja i la zona alta, havent desestimat un cert percentatge de superfície, havent estat 
considerada improductiva o no aprofitable. 
 
Per tant la càrrega ramadera estimada a les pastures comunals del poble va ser la 
següent: 
 
 
Taula 2.6: Càrregues ramaderes de la muntanya comuna de Bagà (veure més detall de 
càlcul a annex 5). 
 
 

Forest Dies Nº Caps (UBG)
2* 485,63 8,09 
3* 2.395,50 39,93 
4* 38.808,58 363,42 
5** 7.519,03 125,32 
6** 3.195,77 53,26 

33*** 1.156,22 19,27 
34*** 955,71 15,93 

 Total 625 
           (*) Zona alta,  (**) Zona mitja i (***) Zona baixa 
         Font: Ordenació de forests de Bagà. M. A. Sobrino 2005) 
 
 
Per tal de fer un estudi més detallat de les càrregues ramaderes però, s’haurien de 
mostrejar les diferents pastures i calcular el valor pastoral de les mateixes. Tot i no ser 
un dels objectius d’aquest projecte s’ha cregut convenient afegir com s’hauria de fer 
per calcular-lo (veure també l’annex 5).  
 
 
Per tant es podrà observar a la següent taula de censos d’animals durant els darrers 
anys (Taula 2.7.), la càrrega ramadera actual i la del històric, no sobrepassa la càrrega 
ramadera potencial de les pastures comunals, suposant els períodes de pastura reals 
com els utilitzats pels càlculs de les càrregues ramaderes.  
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Com es pot observar a la taula el número de caps de bestiar que hi ha a la muntanya i 
que hi ha hagut des de l’any 1980 és el següent: 
 
 
Taula 2.7: Cens del bestiar per espècies del poble de Bagà des de l’any 1980 fins l’any 
2004. 
 
 

Tipus de bestiar Anys 
Boví Oví Oví foraster Cabrum Equí 

URM/muntanya % Vaques 

1980 178 718 2486 0 0 578,5 30,8 
1982 149 889 948 0 0 378,6 39,4 
1983 148 1123 1433 0 0 467,5 31,7 
1984 155 1154 2495 0 0 611,1 25,4 
1985 166 930 1772 0 0 503,8 33,0 
1986 168 907 1511 0 0 470,3 35,7 
1987 139 891 1628 0 0 453,9 30,6 
1988 149 501 1862 0 0 444,4 33,5 
1989 150 619 1349 0 0 396,0 37,9 
1990 177 582 1149 134 13 423,1 41,8 
1991 197 659 1233 70 12 454,3 43,4 
1992 227 586 879 102 11 433,9 52,3 
1993 244 1090 1125 178 10 553,1 44,1 
1994 177 1090 851 146 9 446,9 39,6 
1995 196 1304 916 163 9 502,9 39,0 
1996 188 1323 909 170 9 497,3 37,8 
1997 213 660 997 215 9 456,0 46,7 
1998 216 528 1177 239 5 464,0 46,6 
1999 239 800 938 217 11 494,4 48,3 
2000 222 750 903 230 7 464,4 47,8 
2001 258 603 902 229 0 474,8 54,3 
2002 232 643 775 199 0 434,1 53,4 
2003 291 725 440 300 2 476,1 61,1 
2004 301 720 0 293 9 436,6 68,9 

 
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de la muntanya) 
 
Hi ha un clar augment de bestiar boví, que l’any 1980 representava un 30,8 % del total 
d’animals a la muntanya comunal, i que l’any 2004, representa un 68,9 % dels animals. 
Es veu doncs com han disminuït considerablement el número de caps d’oví. Aquest 
increment del cens de boví és encara superior el 2005 on les vaques seran un total de 
330 caps i representaran més del 75 % dels animals de la muntanya, ja que de cabres no 
n’hi haurà. 
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2.3.6.- Maneig general dels animals a la muntanya comunal 
 
El període de pastura d’estiu a les muntanyes comunals comença, en general, a 
principis de juny i sol acabar el mes de setembre o octubre depenent de cada cas. Són 
dues dates, la d’inici i la de final de campanya, que venen marcades com sempre per 
les característiques de cada muntanya, altitud, extensió, nombre d’animals, etc. I  
sobretot per les condicions atmosfèriques tant de la primavera, com del volum de 
pluges estival, o l’arribada de la neu i el fred a la tardor o hivern.  
 
A grans trets el maneig del bestiar a la muntanya del poble de Bagà, seria una mica el 
que es descriu a continuació, tot i que cap any és igual, i on darrerament el maneig es 
va modificant en funció de les necessitats i realitats de cada moment. Tot i així, el 
maneig de la muntanya del poble de Bagà no és diferent a la resta de muntanyes 
comunals, tot i que, presenta algunes peculiaritats que la fan diferent a moltes altres. 
Una peculiaritat és la de tenir tres zones clarament diferenciades, la zona de comunals 
baixa amb una alçada entre 800 i 1.300 m. (Sant Joan de l’Avellanet, el Solar i Paller), la 
zona mitja-alta amb una alçada entre 1.300 i 1.900 m. (Rebost i els Orris), i la zona alta 
amb una alçada de 1.900 i 2.500 (Comabella, Comafloriu, la Tossa i Puigllançada). 
 
Així doncs, la muntanya de Bagà, com a la resta de muntanyes, es comença els primers 
de juny, engegant el bestiar als comunals de Sant Joan de l’Avellanet i tota la zona del 
voltant del poble (el Solar i Paller), es a dir tota la zona baixa, on les pastures comencen 
a rebrotar abans que a les zones altes.  
 
Fins fa uns anys, lo normal era que les vaques pugessin cap a Rebost el dia de sant 
Joan, (24 de juny), i s’estiguessin fins el dia de sant Jaume (25 de juliol) a la zona de 
Rebost-els Orris, i llavors pujar-les a la zona alta de Comabella i Comafloriu on s’hi 
solien estar entre 3 setmanes i un mes. Llavors tornaven a baixar a la zona de Rebost-
els Orris, fins a final de campanya.  
 
Pel que fa les ovelles solien pujar el dia de Sant Pere (29 de juny), i aquestes anaven 
directes a la zona de Comabella, on hi solien estar fins el mes d’octubre, que tornaven a 
baixar a la zona de Paller i el Solar. 
 
Aquest any però el maneig no va ser així, a causa d’una sèrie de desavinences que van 
sorgir, i el fet que les ovelles haguessin deixat de ser en nombre, els animals més 
importants al poble, en detriment de les vaques, les coses es van modificar de la 
següent manera: les ovelles podien pasturar la part de sobre la carretera, que és on hi 
tenen el corral fins a Comafloriu, i les vaques la zona de sota la carretera, tot el torrent 
de Coll de Pal, Solell de Comells i Puigllançada. 
 
Els principals canvis que s’han introduït, són que els ramaders de vaques pugen els 
animals cap a Rebost-els Orris el dia que els hi cau bé al voltant del dia 15 de juny, 
sense haver d’esperar el dia 24. Aquest canvi implica que no se sobrepasturi la zona 
baixa i s’adapti als nous horaris de la gent que no es dedica al sector, i que en els dies 
puntuals com aquest ajuden als ramaders a recollir les vaques i pujar-les cap a la zona 
alta de Rebost-els Orris. 
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Les vaques pasturen entre 15 dies i tres setmanes a la zona de Rebost-els Orris, menjant 
l’herba més bona i una mica tot per sobre, i passats aquest dies pugen a la zona més 
alta la del prat de Comabella. Pràcticament entre el Coll de Pal i Comabella, les vaques 
hi passen un mes, i posteriorment s’enfilen cap al Solell de Comells i Puigllançada, 
gairebé un altre mes.  
 
A mitjans de setembre es fan travessar les vaques cap a Comafloriu i allí hi passen uns 
dies fins que van a parar als Orris de dalt o Planbagà i tota la zona del Serrat Gran. 
A l’octubre deixen la zona més alta per pasturar la zona de Rebost i els Orris, la zona 
del Platissar i Clot del forn, fins a finals de campanya (veure plànol de moviment 
d’animals annex 7). 
 
A partir del novembre, i sempre en funció de les condicions atmosfèriques les vaques 
baixen altre cop als comunals de Sant Joan de l’Avellanet i hi passen uns altres 15 dies, 
fins que s’acaba la campanya del comunal i una part van a la zona de camps i prats del 
poble a aprofitar el redall i les altres a les finques particulars dels ramaders a passar la 
hivernada. 
 
Les ovelles també han variat el seu maneig, pugen a finals de juny com abans, però ara 
només pasturen la zona de la Tossa, les Muntanyetes i Comafloriu, i un cop han marxat 
les vaques, pasturen tota la resta de la zona de dalt el Coll de Pal, Puigllançada i Solell 
de Comells.  
 
El maneig del bestiar, es feia amb la contractació d’un vaquer i un pastor, que eren els 
encarregats de vigilar i guardar els ramats durant tota la campanya de la muntanya. 
Aquests eren persones que s’hi dedicaven i normalment repetien cada any. Els pastors 
eren o bé ramaders del poble, o bé ramaders de fora que tenien el seu propi ramat i 
l’ajuntaven amb el del poble, i llavors per un preu mòdic feien la vigilància del ramat 
durant tota la campanya. 
 
El tema dels vaquers funcionava més o menys igual, eren ramaders del poble que 
tenien els animals al ramat o bé persones que es dedicaven a fer de vaquers any rere 
any, que a vegades no tenien bestiar propi, però que eren entesos en el tema de 
vigilància i maneig dels ramats, a part de ser grans coneixedors de la muntanya i les 
seves pastures. 
 
En els darrers anys la davallada d’explotacions i de ramats diferents, ha portat a que no 
hi hagi la figura de pastor i de vaquer, i que el tema de la vigilància dels ramats, es faci 
de manera que cadascú es guarda els seus animals.  
 
El maneig de les vaques, es fa en comú entre varis ramaders, que es combinen la feina. 
Tot i així, posen a més a més un tancat elèctric al voltant de tot el terme per controlar 
els animals, evitant que els animals s’extraviïn o vagin a pasturar a les zones veïnes. 
Tot i que els animals queden tancats pel tancat elèctric, la superfície és tan gran i a part 
cal que cada dia se’ls hi faci una girada, orientant el ramat cap a la pastura on es creu 
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més convenient. Aquest tipus de maneig es fa amb l’ajuda de gossos d’atura, que són 
l’eina fonamental dels vaquers i pastors. 
Pel que fa les ovelles, el maneig el fa l’únic ramader d’ovelles que queda al poble, 
aquest engega el ramat cada dia al matí, del corral o pleta de Comabella i a la tarda el 
torna a tancar, pasturant durant tot el dia i anant allà on creu més convenient, en 
funció del temps i les condicions atmosfèriques o l’escassetat de les pastures va més 
lluny o més a prop del corral. 
 
 
Calendari resum del maneig dels animals a les pastures comunals del poble de Bagà 
 

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
                        
            
            
            
  Aprofitament de pastures i prats del comunal de la 

zona baixa (Sant Joan de l’Avellanet)      
            
  Aprofitament de pastures i prats zona del comunal de la zona mitja 

(Rebost, els Orris, Planbagà, Platissar i Clot del forn)    
            

  
Aprofitament de pastures i prats zona del comunal de la zona alta de port (Coll de 
Pal, Comabella, Puigllançada i Solell de Comells)   
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2.3.7.- Les infraestructures 
 
Com és habitual a les muntanyes comunals, a la primavera solen pujar els ramats de 
bestiar per aprofitar les pastures de port. Aquesta tradició ja ve dels nostres 
avantpassats, s’hi poden trobar tota una sèrie d’infraestructures, que amb el temps han 
anat variant, en funció de les necessitats de cada moment. La muntanya comunal de 
Bagà té a disposició dels animals i dels vaquers i pastors una sèrie d’infraestructures 
dignes d’una muntanya, que s’han anat renovant i mantenint fins l’actualitat.  
 
Per tant, moltes d’aquestes infraestructures antigues, com per exemple les pletes 
d’ovelles, fetes de parets seques de pedra, que antigament resguardaven els ramats de 
possibles atacs d’animals salvatges i també de les inclemències meteorològiques o fins i 
tot de lladres de bestiar, han quedat en desús en detriment dels nous tancats, que 
permeten una millora en el maneig i resguard dels animals. 
 
Les infraestructures que es poden trobar a la muntanya comunal del poble de Bagà són 
diverses i molt abundants, primerament es descriuran les carreteres i pistes forestals, 
després les pletes, edificis o construccions destinades al bestiar, i als pastors o vaquers. 
Després es parlarà de les mànigues de maneig i les tanques de fil o pastor elèctric, i per 
acabar dels abeuradors o punts d’aigua (veure plànol d’infraestructures annex 7). 
 
2.3.7.1.- Carreteres i pistes forestals 
 
A la zona de Sant Joan de l’Avellanet s’hi pot accedir per la carretera que uneix Bagà i 
Gisclareny i és una carretera totalment asfaltada. Aquesta es bifurca i deixa de ser 
asfaltada quan arriba a la zona dels campaments de Sant Joan de l’Avellanet, i es 
converteix en pista forestal  i uneix Sant Joan de l’Avellanet amb la Font de la Vinya 
Vella. 
 
La carretera que s’enfila cap a la muntanya comuna és la carretera BV-4024 que uneix 
Bagà amb Coll de Pal. És una carretera també asfaltada, que presenta diferents 
trencants cap a carreteres o pistes forestals que s’endinsen al Parc Natural del Cadí-
Moixeró, una és la que uneix l’Hospitalet amb Rebost, que és la carretera vella de 
Rebost, una altra que uneix la carretera BV-4024 amb el refugi de Rebost. A l’altra 
banda hi ha també una pista forestal que va a la zona del Clot del Forn. Més amunt hi 
ha un altre trencant que va cap als Orris i Mirador del President, que puja cap als Orris 
de dalt i a sobre Planbagà, passa per la zona de la Barita i torna cap al Xalet de Coll de 
Pal. Són vies forestals, que entre elles també s’uneixen, hi ha una pista dels Orris cap a 
Rebost, i hi ha una pista forestal que va dels Orris cap a la pleta dels Xais, sota el Serrat 
gran. Hi ha també una pista que uneix la carretera vella de Rebost amb el Platissar. 
 
La majoria de pistes forestals estan tancades al trànsit de cotxes particulars, per una 
tanca, ja que es troben dins el Parc Natural, però els ramaders poden fer-ne ús. 
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2.3.7.2.- Refugis de pastors i pletes per ramats 
 
A la zona alta de la muntanya, s’hi troba la casa dels pastors o vaquers a Rebost,  i que 
data ja de l’edat mitjana, que era un antic mas que mantenia un cert vincle amb les 
pastures comunals actuals convertint-se els seus camps de conreu antics en alguns dels 
prats de pastura actuals. Aquest mas tenia uns drets de pastura dels seus animals i 
convivia conjuntament amb els animals del poble que eren portats al comunal. 
 
La casa consta de planta baixa on hi ha un antic estable, per si calia tancar algun 
animal, amb el seu rastell i menjadora. A la primera planta, accedint per una escala de 
fusta s’arriba a una sala gran on hi ha una llar de foc i dos cambres separades per 
envans de fusta. La seva servitud actual és bàsicament la de magatzem del refugi de 
Rebost del costat, i l’ús ramader o de vivent per pastors o vaquers ha quedat en segon 
terme. 
 
Curiosament l’edifici que ha sofert algunes remodelacions, com la millora de la coberta 
i part de l’interior. Tot i les reformes, es descriu l’edifici perfectament al llibre de les 
Baronies de Pinós i Mataplana, guardant encara la mateixa estructura que tenia a 
l’època medieval. 
 
Al costat de l’antic mas i refugi dels pastors s’hi troba un altre edifici, més modern i 
reformat, que forma part dels refugis de muntanya de la UEC (Unió Excursionista de 
Catalunya). 
  
Una altra infraestructura important a la muntanya de Bagà, és la pleta de Comabella, 
inaugurada l’any 1967, i que es troba al fons d’un antic glaciar, que és únic al Pre-
pirineu. La pleta té una capacitat per allotjar entre 4.000 i 5.000 ovelles, que es solen 
tancar a la nit i resguardar els dies de mal temps, ja que aquesta està situada a uns 
2.000 m. d’altitud. Aquesta pleta està formada per un tancament de pedra, i una 
coberta de fibrociment a tots els laterals i descoberta de la part central. A la part 
posterior hi ha una sèrie de separacions de pedra amb tanques, per separar les 
possibles ovelles amb xai, o que han de criar. Adossada al corral hi ha la cabana pel 
pastor, que es va remodelar l’any 2001, consta d’una cambra amb una cuina menjador 
amb llar de foc i una habitació per dormir. Al costat d’aquesta cabana de pastor hi ha 
també una zona de refugi lliure d’iguals característiques. 
 



2.- Material i mètodes 

 51

 
   
Foto 15.- Vista de la pleta de Comabella o corral de les ovelles. (Any 2004) 

 
Al davant del corral també hi ha un pati tancat amb una tanca metàl·lica, i a la zona de 
fora hi ha les pedres que s’utilitzen com a saleres. 
 
A la zona de la baixa muntanya concretament a Sant Joan de l’Avellanet, també hi ha 
un antic mas, que durant molts anys havia estat utilitzat com a cabana de vaquers o 
pastors. El nom de Sant Joan de l’Avellanet li ve donat per una petita capella romànica 
que hi ha a la vora del mas. Tots els camps de cultiu que hi havia al voltant del mas 
també s’han convertit en prats de pastura dels comunals. 
 
Actualment la casa i els voltants varen ser cedits al parc natural del Cadí-Moixeró per a  
la construcció d’un parc per protegir espècies o per fer un Ecomuseu, però que no s’ha 
acabat d’utilitzar. 
 
 
2.3.7.3.- Mànigues de maneig i tancats de fil elèctric 
 
Pel que fa a les mànigues de maneig per les vaques sobretot, i tornant a la zona alta de 
la muntanya comunal de Bagà, i concretament a la zona de Rebost, s’hi va construir 
una màniga de maneig, l’any 1990, feta amb fusta tractada, i formada per 3 
compartiments grans, un carregador i una màniga de maneig pròpiament dita. 
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        Foto 16.- Vista de la màniga de maneig fixa situada a Rebost. (Any 2004) 
 

Aquesta infraestructura va ser finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, i tramitada per l’ajuntament de Bagà, aquest fet 
va sorgir de la imposició del sanejament dels animals a les muntanyes comunals. 
 
La màniga es va construir en una de les mosqueres de la muntanya, ja que durant el 
dia els animals solen estar al costat d’aquesta, fins que a la tarda o vespre es tornen a 
escampar per pasturar. 
 
Actualment els ramaders també disposen d’una màniga de maneig mòbil, de ferro 
galvanitzat i alumini, formada per una sèrie de cledes que es poden unir per un 
sistema de cadenes, i formar un petit tancat, que va a parar a una màniga, on al final de 
tot hi ha una porta per immobilitzar els animals. Aquesta màniga mòbil permet 
instal·lar-la allà on es vulgui, tot i que normalment està muntada al Coll de Pal, 
aprofitant una tanca metàl·lica que hi ha per evitar la caiguda de la neu a la carretera, 
quan aquesta la mou el fort vent que hi bufa. 
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         Foto 17.- Vista de la màniga de maneig mòbil situada al Coll de Pal. (Any 2004) 
 
Està situada al costat de la carretera i el seu ús principal és per tancar i carregar els 
vedells que es volen desmamar, quan les vaques es troben a la zona més alta de la 
muntanya i per tal d’evitar també haver de baixar-les a Rebost o barrejar-les amb les 
ovelles a la pleta de Comabella. Les mànigues de maneig han facilitat molt el maneig 
dels animals per part dels ramaders i  dels vaquers o pastors quan s’ha de medicar o 
punxar els animals. 

 
 

Foto 18.- Vista detallada de la màniga de maneig mòbil de Coll de Pal, on es pot 
observar la porta que permet la immobilització dels animals. (Any 2004) 
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Els filats elèctrics han permès que la feina, del vaquer sobretot, ja que pels pastors no té 
tanta utilitat, sigui una eina fonamental, juntament amb els gossos d’atura, per tal de 
poder controlar i millorar el maneig dels ramats. 
 
A la muntanya de Bagà, es tanca tot el terme, seguint les fites frontereres, amb Alp, 
Castellar de N’Hug, Guardiola de Berguedà i Gisclareny, i també es fan tancats en 
altres punts interiors del terme per tal de poder delimitar les pastures, de manera que 
els animals vagin pasturant tros a tros, sense malmetre les pastures. Això implica un 
major aprofitament d’aquestes pastures, ja que el que es pretén és que les vaques es 
mantinguin el màxim de temps possible a les pastures, i que aquest aprofitament es 
faci d’una manera racional. 
 
 
2.3.7.4.- Abeuradors i punts d’aigua 
 
Unes altres infraestructures importants que cal destacar són els  abeuradors, la majoria 
fets de pedra, que es troben a tota la muntanya. És segurament la infraestructura més 
necessària i apreciada pels animals, tot i que la muntanya disposa d’aigua en 
abundància, normalment en fonts, torrents i rierols. El sistema d’abeuradors permet un 
emmagatzematge abundant d’aigua en zones on les vaques hi solen estar en 
mosqueres o saleres, per tal d’assegurar que els animals tinguin aigua a disposició 
sempre que vulguin i no hagin de fer molt camí per beure. L’aigua, és  l’aliment més 
important que hi ha i com a tal cal assegurar-ne el seu consum per part dels animals. 
 

 
 

                Foto 19.- Vista de l’abeurador de la zona de Sant Joan de l’Avellanet. (Any 2005) 
 
Hi ha un munt de coms o abeuradors fixes, que els trobem pràcticament a tot arreu: un 
al prat de Comabella, un a Planbagà o als Orris de dalt, un al mirador o Orris de baix, 
un altre a Rebost, un al Clot del forn i un altre a la zona de Sant Joan de l’Avellanet. 
Alguns d’ells s’han construït per aprofitar la sortida d’aigua, ja sigui d’una font o 
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naixement d’aigua, i altres com el dels Orris es van fer portant l’aigua des de d’una 
font força llunyana. 
 
Actualment es col·loca un abeurador de plàstic de 2.000 litres a la zona del Prat de 
Comabella, ja que la densitat de vaques a l’època d’estiu és molt elevada i el com o 
abeurador que hi ha no és suficient. 
 

 
 

Foto 20.- Vista dels abeuradors de la zona del Prat de Comabella. Hi ha un 
abeurador fix i un de mòbil. (Any 2004) 

 
2.3.7.5.- Punts de sal i mosqueres 
 
Els punts de sal més importants, solen estar en les zones on les vaques solen anar al 
migdia a parar el sol, aquests llocs anomenats mosqueres, solen estar en punts on hi ha 
un cert corrent d’aire, que fa que els animals estiguin frescos. 
 
Són zones on hi ha una certa abundància de pedres grans, que funcionen de saleres, on 
es diposita la sal a sobre i que les vaques poden llepar lliurement.  
 
El sòl de les saleres i mosqueres sol estar molt degradat, i la coberta vegetal és 
característica degut al fort trepig dels animals, ja que hi solen anar cada dia a jeure i 
passar tot el migdia. Normalment al voltant de les roques on es subministra la sal no hi 
ha vegetació, ja que la sal que cau al voltant degut a la que cau després de ser llepada 
pels animals, mata la vegetació del voltant facilitant la proliferació d’altres espècies 
oportunistes. 
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Foto 21.- Vista del punt de sal que hi ha al Coll de Pal, on es pot veure els 
animals llepant sal als rocs que fan de saleres. (Any 2005) 

 
 
A la zona de Sant Joan de l’Avellanet, la salera es troba sobre la font en un planell que 
hi ha sobre la carretera. A la zona de Rebost-els Orris, hi ha dues saleres, una al costat 
de la màniga de maneig fixa de la zona de Rebost i l’altra al planell dels Orris. Les 
saleres de la zona alta, estan una al prat de Comabella i l’altra sota el corral de les 
ovelles. Totes les saleres, solen estar a prop dels coms o abeuradors, ja que és important 
que disposin d’aigua no gaire lluny. 
 

 
 

Foto 22.- Vista de la mosquera de Rebost, on es pot observar totes les vaques 
reposant i parant el sol en unes condicions airejades i on es pot observar el 
trepig i l’erosió del sòl en aquest punt. (Any 2004) 
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2.4.- L’explotació Torre de Foix 
 
2.4.1.- Antecedents 
 
La Torre de Foix, és una explotació agrícola i ramadera situada a l’Alt Berguedà, 
concretament a la població de Guardiola de Berguedà. L’activitat principal és la 
ramaderia bovina extensiva, amb 136 vaques, majoritàriament de raça Bruna dels 
Pirineus i 4 toros de les races Charolais i Bruna dels Pirineus. Aquesta explotació, a 
causa de la seva proximitat als prats comunals del poble veí de Bagà, aprofita les 
pastures, sobretot a l’època d’estiu. 
 
L’activitat principal de l’explotació és la cria de vedells per a la producció de carn, que 
posteriorment són venuts a altres ramaders per tal de que en facin l’engreix. 
 
Ja des de principis de segle, els avis i pares del titular actual eren agricultors i 
ramaders, combinant la feina juntament amb la de la mina de carbó tant a Fígols com al 
Collet. 
 
Era una explotació d’autosuficiència, reservant els camps més fèrtils per a cereals i 
horta, per autoabastir l’alimentació familiar. La resta de parcel·les no tan productives i 
zones de bosc, eren aprofitades pels animals per pasturar. Solia haver-hi varis tipus 
d’animals, ovelles, porcs, conills, aviram, i animals per treballar la terra, podien ser 
vaques i alguna euga. 
 
 

 
 

Foto 23.-Lluís Noguera dallant herba amb una dalla a la finca de la Torre 
de Foix l’any 1952. Es pot observar la casa al fons a la dreta. 
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Arran de la crisi minera i amb la dispersió dels germans i oncles, per motius naturals, 
com ara la creació de noves famílies, i amb la marxa o defunció d’oncles solters, 
l’explotació va patir alguns canvis substancials.  
 
Els primers canvis en el món rural van esdevenir amb l’arribada dels tractors, i tot 
plegat juntament amb l’increment de vaques (més aviat d’aptitud lletera) i decrement 
de les altres espècies productives sobretot les ovelles. 
 

 
 

Foto 24.- Vista de l’era de la casa de la Torre de Foix, on es pot observar el 
primer tractor que hi va haver i el paller que hi havia fet d’herba a granel 
al darrera.(Any 1952) 

 
Tanmateix aquestes explotacions de muntanya petites i gairebé sempre ubicades dins 
dels pobles, van deixar de produir llet  entre els anys 1980 i 1990 i es van reconvertir en 
explotacions de vaques de cria. 
 

 
 

Foto 25.- Vista de la fira de Bagà l’any 1982, on es pot observar la gran quantitat 
de vaques de munyir que hi havia, respecte al total d’animals, i on es poden 
veure entre altres, animals de tir, i vaques de cria al fons. Les vaques de munyir 
eren de l’explotació Torre de Foix. 

 
En aquests moments els vedells tenien un preu elevat molt semblant al preus actual, 
que permetien en aquella època que amb 20 o 30 vaques pogués viure i bastant bé una 
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família. El preu dels vedells desmamats amb aproximadament 6 mesos d’edat ja als 
anys 1980 i 1990 oscil·lava entre 500 i 600 euros (depenent de la qualitat dels vedells), 
que és encara el preu que es paga avui en dia. 
 
En els darrers 25 anys, l’explotació de la Torre de Foix encara va experimentar més 
canvis, un dels més importants, va ser el canvi d’explotació de vaques lleteres a vaques 
de cria, creixent a un fort ritme passant de les 20 o 30 vaques inicials a les 140 actuals. 
Aquest fort increment d’animals val a dir va ser la influència de l’abandó de molts dels 
agricultors i ramaders a la zona que van afavorir al creixement dels ramats que es van 
mantenir, ja que la majoria de terres, ja fossin de cultiu al voltant dels pobles, com els 
comunals, s’estaven despoblant de ramaders, així com també d’ovelles i sobretot de 
pastors. Tot i així un dels fets més transcendentals de la continuïtat de l’explotació va 
ser la compra de la finca de la Torre de Foix. L’any 1996 el titular de l’explotació, com a 
arrendador de la finca de la Torre de Foix va decidir d’embrancar-se a comprar la finca.  
 
Actualment els vedells no han incrementat el seu preu respecte al preu que tenien l’any 
1980 com ja s’ha comentat anteriorment, i que després de superar diverses crisis, com 
la de les vaques boges (l’EEB), i els forts increments del nivell de vida de la societat 
actual, com són la pujada de preus general i sobretot la implantació de l’euro, han 
portat a la UE a omplir d’ajudes el sector agroramader, que avui en dia són les que fan 
que la poca gent que queda al sector continuï. 
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2.4.2.- Descripció de la superfície agrícola dels prats i  les pastures  
 
La base superficial de l’explotació és molt àmplia, dispersa i variada, ja que disposa de 
terra pròpia, terra arrendada i terres comunals. De tota la superfície, cal destacar les  
1.035 ha de pastures comunals i 1.584 ha de superfície forestal, que pot utilitzar al 
poble de Bagà, juntament amb tots els altres ramaders, que com ja s’ha comentat a 
l’apartat de pastures de la muntanya de Bagà sumen unes 300 vaques, 695 ovelles, 293 
cabres i 8 eugues en total (l’any 2004), fet que permet que els animals hi passin gairebé 
5 mesos a l’any. Aquesta superfície comunal pertany a l’ajuntament de Bagà, i hi tenen 
dret tots els ramaders que estiguin empadronats al poble i vulguin portar-hi el bestiar. 
 
Al poble de Bagà, l’explotació també disposa de camps de cultiu i prats, que a la tardor 
i la primavera són aprofitats per pasturar i durant l’estiu són aprofitats per fenc. Hi ha 
unes 2,5 ha de superfície pròpia i la resta, 17 ha, arrendades. Tocant a la zona del 
comunal de la zona baixa, a Sant Joan de l’Avellanet, l’explotació també té arrendada 
una finca de 50 ha de bosc i 11 de prats, que s’aprofiten en el període de primavera i 
tardor, la finca s’anomena Quer.    
 
A Guardiola de Berguedà, l’explotació té dues finques pròpies, La Torre de Foix i 
Soldevila, que entre bosc i prats sumen unes 209 ha, de les quals unes 180 són 
aprofitables, ja que una part queden en un penya-segat. A més a més, també disposen 
d’uns emprius, que pertanyen a les cases veïnes de la parròquia de Sant Climent de la 
Torre de Foix que ocupen 65 ha entre prats i bosc de pi i roure. Disposa, també, de dues 
finques arrendades, Griera i Cal Clotet, que tenen, aproximadament, 15 ha cadascuna, 
on una part són prats de pastura i la resta bosc de pi i roure. Per acabar, l’explotació 
disposa d’un camp de la finca de Masdepey, que queda enganxat amb la finca de Cal 
Clotet i que té unes 2,5 ha. 
 
De tota la superfície que disposa l’explotació la major part és pastura de sotabosc, 
quantitativament i qualitativament menys productiva, que no pas la de camps i prats, 
però al disposar-ne de molta, encara que la seva productivitat sigui baixa, i que moltes 
vegades no estigui suficientment desbrossada o neta, és un bon complement amb la 
resta de superfície, tant les pastures de muntanya, com la superfície agrícola útil. Així 
doncs, els prats de pastura permanents i els prats de pastura sembrats, es dallen una o 
dues vegades durant l’estiu i els cultius principals i la rotació són l’herba de prat 
(combinant gramínies amb lleguminoses), l’alfals i alguna ocasió doble cultiu d’ordi i la 
combinació de veça amb cereal.  
 
Tota aquesta superfície és molt important per tal de recollir fenc per cobrir les 
necessitats del ramat durant la hivernada, sent pràcticament una explotació 
autosuficient en farratge. La majoria d’aquests prats de dall o camps de cultiu són en 
regadiu, i permeten un bon aprofitament ja que no depèn tant dels factors ambientals 
com és el cas dels prats de secà, tot i que a la zona la pluviometria és força abundant 
amb una mitjana d’uns 800 mm/ any, i que en bona part són durant la primavera, el 
més d’agost i durant la tardor. 
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2.4.2.1.- Característiques dels prats naturals, dels prats sembrats i altres cultius 
 
Els principals farratges que es fan són l’herba de prat (no sembrat), l’herba de prat 
(sembrat), alfals i combinacions de veça amb cereal per farratge o moltes vegades 
pasturat. 
 
Fa uns anys es solia sembrar cereals, principalment ordi, fet que permetia una bona 
rotació dels cultius alternant amb cereals, juntament amb veça i cereal per pastura a la 
tardor, i aquest procés es repetia permetent descansar els camps sobretot per l’alfals. 
En els darrers anys però, l’increment del preu del lloguer de la maquinària, sobretot el 
preu per a la recol·lecció d’aquest gra de cereal, i el baix valor de mercat,  va fer que es 
deixés de sembrar aquest tipus de cultius. Tot això  ha portat a un canvi en la rotació 
dels cultius, deixant de banda els cereals, per fer gra, i on els prats permanents, cada 
vegada més, han guanyat presència.  
 
Els principals cultius doncs són els prats no sembrats o naturals i els prats sembrats, on 
s’hi pot trobar diferents espècies: dàctil, ray-grass anglès i ray-grass italià, trèvol blanc i 
trèvol violeta, festuca, veces, fleos, bromus, etc. 
 
El seu rendiment és força elevat 7.000-9.000 kg MS/ha, si es tracta de zona de regadiu 
on s’hi pot fer dos o tres dalls i un aprofitament a dent, tot i que, moltes vegades només 
es pot fer dos dalls i un aprofitament a dent a la tardor, mentre que per altra banda les 
zones de secà, només es pot fer un o dos dalls i un aprofitament a dent i el seu 
rendiment oscil·la entre 6.000-7.000 kg MS/ha. De tota manera alguns dels prats 
permanents que hi ha a les finques d’hivernada, tenen les vaques a sobre fins el mes de 
maig, com és el cas de les finques en propietat de La Torre de Foix i Soldevila. 
 
En els prats sembrats hi ha una barreja de dàctil, raigràs anglès i raigràs italià, trèvol 
blanc i trèvol violeta, tot i així també hi ha alguna espècie espontània com l’alfals i 
altres pradenques de la zona. 
 
Els prats on hi ha una sobrepastura continuada, llocs com ara zones pròximes a les 
quadres o prats tancats amb animals permanentment, fan que les lleguminoses hi 
tinguin un paper més important,  que no pas les gramínies, sent majoritaris els trèvols 
en detriment de les gramínies com ara ray-grass. 
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Així doncs les principals espècies que es poden trobar en la majoria de prats no 
sembrats i en part també als prats sembrats: 

• Gramínies: 
- Espècies predominants. 

Dactylis glomerata (dactil). 
Festuca arundinaces Schreb. (festuca alta). 
Festuca pratensis Huds. (fectuca dels prats). 
Lolium multiflorum Lamarck (margall italià). 

 
- Espècies freqüents. 

Arrhenaterum elatius L.Mert. and Kock J. (fromental). 
Trisetum flavescens L. Beauv. (civada groguenca). 
Poa pratensis L. (poa dels prats). 

 
- Espècies menys freqüents: 

Holcus lanatus L. (hòlcus llanòs). 
Agrostis stolonifera L. (agrostis). 
Phleum pratense (fleu). 

 
• Lleguminoses: 

- Espècies predominants: 
Trifolium pratense (trèvol violeta). 

 
- Espècies freqüents: 

Medicago sativa (alfals). 
Lotus corniculatus (lotus). 
Trifolium repens (trèbol blanc). 

 
• Males herbes o espècies no tan apreciades: 

- Espècies predominants: 
Ranunculus acer.L. (gata rabiosa). 
Achillea millefolium .L. (milfulles). 
Rumex sp. (romes). 
Plantago lanceolata (plantatge). 
Taraxacum officinalis (dent de lleó). 
Leontodon autumalis. L.  
Crepis sp. L. (crepis). 

 
- Espècies freqüents: 

Bellis sp. (margarida). 
Capsella bursa-pastoris (bossa de pastor). 
Fumaria sp. (fumaterra). 
Gallium aparine (rèvola). 

 
- Espècies menys freqüents: 

Daucus carota (pastanaga borda). 
Rhinathus crista galli. L. (cresta de gall). 
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L’altre cultiu destacat és l’alfals, ja que el seu rendiment com a farratge és força elevat, 
entre 10.400 i 13.100 kg/ha, podent-se fer entre 4 i 5 dalls, i un aprofitament a dent a la 
tardor o hivern, sempre amb certa vigilància per evitar fenòmens de timpanisme, per a 
la qual cosa l’alfals es pastura de manera limitada, una vegada els animals ja han 
pasturat una estona en un prat d’herba, o havent consumit herba a la quadra en forma 
de fenc.    
 
Un cultiu que ha perdut presència és la combinació de veça amb cereal, que es feia 
normalment després de la recol·lecció de l’ordi, i que s’aprofitava en verd (per 
pasturar) durant la tardor o fins i tot per a fenc o enfaixat1 per a la hivernada, tot i que 
l’enfaixat no és gaire habitual, degut a la manca d’empreses de serveis, o lloguer de 
maquinària a la zona per realitzar aquest tipus de feina.  
 
 
 

 
 
 

Foto 26.- Prats de pastura al voltant de l’explotació Torre de Foix, on es pot observar les 
bales de fenc que es donaran als animals durant la hivernada com a complement. (Any 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Enfaixat: herba ensitjada, amb alt contingut de MS, mitjançant encintament amb film plàstic. 
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2.4.2.2.- Maneig i feines que se solen portar a terme als prats i als cultius, 
rendiments, rotacions, etc. 
 
El maneig que es porta a terme a l’explotació, intenta maximitzar i prioritzar la pastura 
dels animals durant tot l’any, destacant la pastura realitzada els mesos d’estiu a la zona 
de muntanya o port, i la pastura de primavera, tardor i hivern, aquest darrer amb 
complement de farratges conservats, principalment fenc, o enfaixat, que provenen de 
l’excedent generat durant l’estiu. 
 
A la figura 2.1 es pot observar el tipus de maneig, on les necessitats mitges d’un ramat, 
no son o no s’apropen al pic de producció de pastura de l’estiu, sinó que a l’època de 
primavera i estiu, hi ha una producció d’excedents que seran aprofitats per fer farratge 
conservat en forma de fenc, i que serviran a l’explotació per poder complementar les 
necessitats del bestiar a l’època d’hivernada. Aquest pic de producció també es dona a 
la tardor, però en aquest cas no és tan elevat, de manera que l’increment de producció 
de farratge sol aprofitar-se no en forma de farratge conservat, sinó com a pastura. 
 

 
Figura 2.1: Necessitats del ramat en funció de la producció de pastura. Gràfic 
característic d’explotacions on predomina la pastura tot l’any.(Font: apunts producció de 
farratges ESAB-UPC, M. Pujol 2000 ) 
 
Les principals feines que es porten a terme en els prats sembrats, són les següents: 
 
Les parcel·les de prats de sembra que s’han de resembrar, s’apliquen uns 12.000 kg de 
fems, després de ser pasturat durant el mes de febrer. Aquesta feina es fa mitjançant 
tractor i pala i un remolc escampador. Després de fer un adobat de fons, es fa una bona 
preparació del sòl, llaurar i fressar, tot mitjançant la maquinària corresponent (tractor, 
arades de pales i fressa horitzontal). Aquestes feines es fan al febrer i al març 
respectivament, ja que aquesta època encara hi ha glaçades. A la primera setmana 
d’abril es sembra, generalment a mà, ja que no es disposa de sembradora, i també 
perquè els camps no són gaire grans de 0,5 ha-0,7 ha o com a molt 1 ha. La sembra es 
caracteritza pel fet que primer s’ha de “sionar” el camp, que vol dir marcar unes 
divisions, normalment amb branques de boix o diaris, per poder repartir la llavor i no 
passar dues vegades pel mateix lloc, repartint de manera uniforme la llavor per tota la 
parcel·la. La manera en que se sembra és bastant peculiar, posant la llavor en un sac i 
aquest es penja a l’esquena, mentre la llavor es va escampant a grapadets.  La dosi de 
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sembra oscil·lar entre 30 i 40 kg per ha, i es sembrar P1, que és una barreja de gramínies 
i lleguminoses, en general amb les següents espècies: dàctil, raigràs anglès i raigràs 
italià, trèvol blanc i trèvol violeta. Una vegada sembrat es passa el rascle, per enterrar 
la llavor o fins i tot a vegades es passa la fressa, una mica ràpid i per sobre, sense 
enfondir molt, per tal de que quedi la llavor una mica enterrada. 
 
Una vegada sembrat, s’espera que hi hagi una bona naixença, fet que vindrà 
condicionat per la pluja, i ja posteriorment es fa el primer dall durant el mes de juny. Es 
dalla amb el tractor i una dalladora de dits i fulles, i es deixa assecar al sol entre un i 
dos dies, depenent de les condicions atmosfèriques, i posteriorment se’n fan rengs, 
mitjançant el tractor i un rampí giratori. 
 
Una vegada seca, l’herba s’embala, amb el tractor i l’embaladora, que pot ser la de 
bales petites o la de bales grans (rodones), darrerament la de bales grans. 
 

 
 
Foto 27.- Vista del Camp del Buc (Torre de Foix) embalat, amb el Pedraforca al fons. És 
un prat permanent on es fa un dall a l’estiu per fer fenc i donar-lo com a complement a 
l’hivenada. (Any 2004) 

 
Una vegada embalada l’herba en bales, si són bales grans, es carreguen en un remolc 
mitjançant unes pues que s’acoblen a la pala del tractor, i es carreguen a un remolc i 
posteriorment són transportades fins al cobert o pallissa. En canvi, si són bales petites, 
cal fer pilots de 8 o 9 bales i posar-les dretes, de manera que quedi el nus dels cordills a 
baix i a la part de fora del pilot, aquest fet evita que si plou es mullin, i es facin malbé. 
Una vegada fets els pilots, es carreguen amb un remolc i un braç o pala hidràulic, que 
s’acobla al remolc. Posteriorment són transportades i entrades al cobert o pallissa, i 
estibades i arreglades per tal de que n’hi càpiguen el major número possible. 
 
Una vegada acabat el primer dall, si no plou, es rega al cap d’uns 8 dies, ja que els prats 
sembrats, es fan en zones de regadiu del poble de Bagà. Per regar cal que els recs 
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estiguin en bones condicions i cal que hi hagi una neteja anual de l’herba i brossa que 
s’hi acumula. Per regar cal anar a buscar l’aigua al rec principal, i anar-li fent les 
corresponents trencades fins que arriba a la parcel·la a regar. Les trencades són quan 
s’obre o es tanca una comporta d’una bifurcació, o quan es tapa el rec i s’obre cap a una 
altra direcció l’aigua. El rec que es fa és a manta, i es comença tirant l’aigua a la banda 
contrària d’on arriba aquesta,  i a mesura que es va regant tot, es van fent trencades al 
rec fins que queda gairebé tot el camp regat, el fet de dir gairebé és degut a que les 
parcel·les no estan del tot ben anivellades amb una pendent continua, ja que moltes 
vegades són parcel·les ajuntades o fins i tot presenten zones poc planes, amb desnivells 
que fan que el rec no sigui del tot uniforme a tot el camp. Un cop regat el que es pot, es 
torna a tancar l’aigua del rec principal i es recondueix altre cop cap al seu recorregut 
que desemboca al riu. 
 
El segon dall, de la mateixa manera que el primer,  se sol fer cap a finals d’agost, amb 
un interval de 50-60 dies. 
 
Hi ha parcel·les que fins i tot es fa un tercer dall, és el cas de parcel·les de segon any o 
tercer, en funció dels factors atmosfèrics, principalment la pluja en llocs de secà i el bon 
temps en els de regadiu, tot i així molts anys el tercer dall el fan les vaques a dent. Una 
bona pastura a l’octubre i novembre, ve condicionada pel temps atmosfèric, sobretot la 
pluja, perquè en aquest temps no es rega ja que l’aigua a partir del setembre comença a 
ser molt freda i és perjudicial per l’herba. Aquest aprofitament de la pastura es fa de 
manera fraccionada, fent tancats i donant al bestiar un tros cada dia de prat mitjançant 
el pastor elèctric. Aquest aprofitament fraccionat dels prats, s’anomena “fer nedus”2, o 
fins i tot se sol donar menys tros i més d’una vegada al dia, en funció de la quantitat, la 
qualitat, l’alçada i la superfície de la parcel·la a pasturar, tot això normalment és per 
evitar pèrdues amb el trepig i amb les buines.  
 
Una vegada s’ha fet l’aprofitament del prat mitjançant la pastura, en general en el 
període de novembre a gener, es passa un escarràs o el rampí giratori per escampar les 
buines, les tupineres3 (si n’hi ha), per tal de que quedin escampades i no perjudiquin el 
posterior rebrot de les herbes, i també per adobar més uniformement i evitar 
problemes de cara a la temporada següent amb la maquinària, sobretot amb la 
dalladora. 

                                                 
2 porció d’un prat que se’ls sol donar cada dia 
3 excavacions fetes pels talps   
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Foto 28.- Escarràs o rascle, que serveix per escampar i desterrossar tant les femtes com 
les muntanyetes de terra fetes pels talps, per tal d’allisar el prat i escampar 
uniformement els fems. (Any 2004)  
 

Durant el mes de març o fins i tot a l’abril, sempre en funció de les condicions 
atmosfèriques, es fa un adobat mineral, mitjançant el tractor i una adobadora d’embut, 
aplicant-se uns 300 kg d’adob (8-6-14) per ha, per tal de restituir els nutrients al sòl. 
Aquest adobat mineral només es fa a les parcel·les on el volum de buines o fems és 
baix. 
 
Pel que fa als prats permanents, la feina d’adobat de fons amb fems, el treball del sòl, i 
la sembra, no s’han de fer, i pel que fa a la resta és molt semblant a les feines descrites 
anteriorment, fent en gran mesura el mateix. Tot i que a vegades aquests prats 
permanents no tenen un fàcil accés mecanitzat i les feines que s’hi fan són una mica 
diferents, ja que algunes zones amb molta pendent no es dallen i només s’aprofiten a 
dent.  
 
L’altre cultiu important, tant en qualitat, com en producció és l’alfals. En aquest poden 
descriure les diferents feines: 
 
S’aplica fems a les parcel·les, una vegada aquestes han estat pasturades pels animals el 
mes de febrer, i, on posteriorment s’hi sembrarà la llavor, s’apliquen uns 12.000 kg per 
ha de fems, aquesta se sol fer mitjançant tractor i pala i un remolc escampador. Després 
de fer un adobat de fons, es fa una bona preparació del sòl, on es llaura i fressa, tot 
mitjançant la maquinària corresponent, tractor, arades de pales i fressa horitzontal. 
Aquestes feines es fan al febrer i al març respectivament, ja que aquesta època encara hi 
ha glaçades. Posteriorment, normalment la primera setmana d’abril es sembra, en 
general a mà, ja que no es disposa de sembradora, i també perquè se solen fer camps no 
gaire grans de 0,5, 0,7 o, com a molt, 1 ha. La sembra primer implica que s’ha de 
“sionar” el camp. La manera en que se sembra és igual a com es sembra l’herba de prat.  
La dosi de sembra oscil·la entre 30 i 40 kg per ha. Una vegada sembrat es passa el 
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rascle, per enterrar la llavor o fins i tot, a vegades, es passa la fressa una mica ràpid i 
per sobre, sense enfondir molt, per tal de que quedi la llavor una mica enterrada. 
 
Una vegada sembrat, s’espera que hi hagi una bona naixença, fet que vindrà 
condicionat per la pluja, i ja posteriorment es fa el primer dall durant el mes de juny. Es 
dalla amb el tractor i una dalladora de dits i fulles, i es deixa assecar al sol entre un i 
dos dies, depenent de les condicions atmosfèriques, i posteriorment se’n fan rengs, 
mitjançant el tractor i un rampí giratori. Una vegada dallat i sec l’alfals cal un tracte 
especial, ja que si no es fan els rengs o es mou en una hora humida, ja sigui a primera 
hora del matí o a la nit, pot haver-hi importants pèrdues de qualitat, a causa de que li 
marxa la fulla i s’”esbolla”, perdent la qualitat proteica que el caracteritza. 
 
Una vegada sec, l’alfals s’embala, s’ha de fer quan aquest encara no està del tot calent 
del sol, principalment abans de la una del migdia o passades les 9 del vespre, esperant 
que li caigui la mullena4, per evitar l’esbollat o la pèrdua de fulla que ja s’ha esmentat. 
Aquesta feina es fa amb el tractor i l’embaladora, que pot ser la de bales petites o la de 
bales grans (rodones), normalment la de bales petites, ja que aquestes són més 
manejables i se solen donar als animals quan aquests estan estabulats o de complement 
a les de fora, amb aquest format, el de bales petites, permet un millor repartiment que 
no en bales grans. 
 
Una vegada embalada l’herba en bales, es segueix el mateix procediment que l’herba 
de prat, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 
 
Una vegada acabat el primer dall, no es rega, quan aquest és novell, si no plou, es 
retarda  més el segon dall o és menys productiu, però no se sol regar. 
 
El segon dall, es fa de la mateixa manera que el primer i normalment a al la primera 
quinzena d’agost, seria per tant un interval de 40-50 dies. Tampoc es rega. 
 
El tercer dall, el maneig és el mateix que en el primer i segon i es fa cap a finals de 
setembre, si el temps ho permet, per tant un interval de 40-50 dies més. 
 
Hi ha parcel·les que fins i tot es fa un quart dall, és el cas de parcel·les de segon any o 
tercer i també en funció dels factors atmosfèrics, principalment la pluja en llocs de secà 
i el bon temps en els de regadiu, tot i així molts anys el quart dall el fan les vaques a 
dent. El fet de poder fer un dall més que el primer any fa que tots els dalls s’avancin 
una mica fent que els dalls del segon any, siguin al maig, juny, agost i setembre, i 
l’interval entre dalls s’escurci fins a 30 o 35 dies. 
 
El segon any i posteriors, se sol regar uns 8 dies després de dallar, igual com es feia en 
el cas dels prats sembrats. També és habitual fer un adobat durant el mes de març o 
fins i tot a l’abril, sempre en funció de les condicions atmosfèriques, es fa un adobat 
mineral, mitjançant el tractor i una adobadora d’embut, on se sol aplicar uns 300 kg 
d’adob (0-7-14) per ha,  o similar, per tal de restituir els nutrients al sòl.  

                                                 
4 mulladura 
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Una bona pastura al octubre i novembre, sol venir condicionada pel temps i de les 
condicions atmosfèriques, sobretot la pluja, ja que no es rega, degut a que l’aigua és 
més freda i és perjudicial per l’alfals. Aquest aprofitament de la pastura es fa de 
manera fraccionada, fent tancats petits i donant al bestiar un tros de  nedu cada dia. 
Aquest aprofitament es fa com en el cas dels  prats però, sempre conjugat amb herba 
amb anterioritat, o amb fenc proporcionat a la quadra, per evitar timpanisme. Si la 
pastura de l’alfals és a diari, els primers dies són els que s’ha de vigilar més, i a mesura 
que va entrant l’hivern i l’alfals es deteriora i s’asseca, el perill de timpanisme 
disminueix. Tot i així l’alfals no és un cultiu gaire òptim per la pastura, i cal evitar un 
sobrepastoreig.  
 
Pel que fa a les feines ja descrites que es  realitzen a aquests prats o camps de cultiu es 
poden resumir esquemàticament en els Fulls de cultiu i Marges bruts (annex 3): 
 
Un fet que cal destacar és que a la zona, el lloguer de maquinària és força difícil i en la 
majoria de les feines, cal que les explotacions estants hagin de disposar de tot tipus de 
maquinària, ja sigui, maquinària per treballar el sòl, com màquines per fer tota la 
recol·lecció del farratge, equips d’adobat, etc. Una de les coses que no es fa, és 
l’aplicació de fitosanitaris per fer front a les males herbes, ja que el seu cost i el seu grau 
d’especificitat alhora de la seva aplicació fan que no sigui una feina habitual. 
 
 
 
El rendiment dels principals cultius és el següent (veure fulls de cultiu i marges bruts 
complerts als annexes): 
 
 
Taula 2.8: Rendiments dels prats i camps de cultiu de l’explotació  
 
 

Rendiments mitjos (kg MS/ha) Rendiments (kg MS/ha) Cultius 
Secà Regadiu Màxims Mínims 

Prats sembrats 7.000 9.000 11.000 6.000 
Prats 
permanents 

6.000 7.000 8.000 5.000 

Alfals 10.400 13.100 13.500 9.000 
 
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’explotació) 
 
 
 
Una vegada es té el maneig i els rendiments, se’n pot extreure el marge brut aproximat  
de cada cultiu a la zona.  
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Taula 2.9: Marges bruts dels prats i dels cultius de l’explotació 
 
 

Cultiu Marge Brut (€/ha) 
  
Prat permanent (vaques pastura) 623 
Prat permanent (dallar) 687 
Prat sembrat 1r any 490 
Prat sembrat altres anys 759 
Alfals 1r any 869 
Alfals altres anys 1.158 
 
(Font: elaboració pròpia) 

 
 
Els marges bruts són aproximats i estimats per l’explotació  Torre de Foix en particular, 
havent-se estimat els valors dels preus per hora del tractor i de la maquinària i s’ha 
considerat com si el que es produís a l’explotació es destinés a la venda, i no a 
l’autoconsum. 
 
Tot i que l’explotació és més ramadera que agrícola, cal molta superfície, tant de 
pastures com de prats i de cultius, així com també un bon maneig d’aquesta, per tal 
d’obtenir-ne el màxim rendiment i una bona producció dels cultius com a aliment dels 
animals, sempre pensant amb una  bona conservació tan del medi i una explotació dels 
recursos sostenible. 
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2.4.3.- Les instal·lacions 
 
L’explotació Torre de Foix, disposa d’unes instal·lacions antigues, ubicades dins la 
mateixa finca, a Guardiola de Berguedà, propietat del titular de l’explotació, que estan 
situades al Km 2 de la carretera que va des de la carretera B-400 fins a Sant Corneli. 
Consten d’una casa o masia rural i dos coberts agrícoles, on a la planta baixa, de tots els 
edificis hi ha les quadres i/o corts, mentre que a la primera planta dels coberts hi ha la 
pallissa o paller, on s’emmagatzema tot el farratge en forma de fenc que es produeix 
durant l’època d’estiu. (Veure plànol de situació nº 1 i plànol d’emplaçament nº 2 de 
l’annex 7) 
 
La casa o masia  Torre de Foix és la que dóna nom a la finca i a l’explotació. Es tracta 
d’una casa catalogada pel Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i va ser construïda en tres fases, una primera 
on es va construir la torre de defensa i un edifici de planta rectangular al costat, el segle 
XIV, una posterior ampliació que va ajuntar la casa amb la torre, aquesta es va portar a 
terme durant el segle XV, i una darrera ampliació al segle XVII, on es va acabar d’unir 
la casa amb la torre formant un sol edifici, de planta més o menys quadrada. 
 
 

 
 
Reconstrucció feta pels germans Ramon i Jaume Coromines Camp, estudiosos de temes del Berguedà a la 
revista nº 21 de l’Erol, revista d’àmbit comarcal, l’any 1987, es pot observar les diferents ampliacions de la 
masia i les diferents característiques que presentava i presenta a l’actualitat.  
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Vista de la distribució de la Torre de defensa i la casa abans de les posteriors ampliacions (segle XIV). 
 
Pel que fa a les instal·lacions destinades al bestiar, començant per la planta baixa de la 
casa es poden trobar les diverses corts o quadres, on hi ha les típiques menjadores 
antigues de vaques, amb rastells de fusta i menjadores fetes de pedra i taulons de fusta. 
Als taulons hi ha una sèrie de forats distribuïts uniformement cada 0,9 m, on s’hi 
agafen cadenes que serveixen per lligar els animals, per quan aquests es tanquen, ja 
sigui en època d’hivern, en el moment dels parts o en cas de malaltia. 
 
La distribució està detallada en el plànol nº 3 de l’annex 7, de manera que es poden 
diferenciar 3 corts de vaques, i 3 corralines 2 per vedells i una que fa de magatzem. Les 
corts de les vaques estan separades per tanques metàl·liques i a la cort central hi ha dos 
dipòsits d’aigua, un de gran i un de petit fets d’obra que eren els antics safareigs de 
rentar la roba. 
 
En aquestes quadres antigament s’hi allotjaven vaques de munyir i posteriorment es va 
utilitzar per vaques de cria, que a l’època d’hivernada es tancaven a la nit, hi ha unes 8 
places per a vaques a la quadra interior, 5 places a la quadra central i 8 places a la 
quadra entrant.  Actualment no es solen tancar les vaques durant l’època d’hivernada, 
només es tanca alguna vaca per si ha de vedellar, malaltia, o per si es desmama els 
vedells, i no se solen posar tan estretes, normalment una o dues per quadra, o com a 
molt tres. 
 
Les corts on hi ha els vedells, eren antigues corts de porcs, que s’han adaptat a corts per 
a vedells. Hi ha menjadores i rastells per posar-los el pinso i l’herba, així com també 
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abeuradors o cabassos per l’aigua. Aquestes corts no estan totalment tancades, sinó que 
les parets que les separen només tenen 1,5 m d’alçada, i estan les tres comunicades. La 
cort que queda més a prop la porta d’entrada de la casa s’utilitza de magatzem de 
pinso i d’altres utensilis, com ara eines diverses, galledes, etc. Tant aquesta cort com la 
central tenen una porta que comunica directament amb el femer, fet que facilita la seva 
neteja, que normalment es fa a mà, mitjançant unes forquetes i un carretó. 
 
En total la casa presenta una superfície d’uns 300 m2 de planta, on molta d’aquesta 
superfície queda ocupada per les enormes parets i murs que separen les diferents 
quadres i corts. Tot i així la superfície útil pels animals és de 129,74 m2, distribuïda de 
la següent manera, 33,12 m2 a la quadra de dins, 30,23 m2 a la quadra del mig i 44,54  
m2 a la quadra entrant. Les corts presenten 10,63 m2 la del fons, 11,22 m2 la del mig i 
6,16 m2 el magatzem,  tal i com es pot veure en el plànol nº 3. 
 
Pel que fa als coberts que es troben situats al costat de la casa, presenten dues plantes 
rectangulars, unides per una paret d’un costat en forma de L. Entre la casa i els coberts 
s’hi troba l’era, que queda delimitada per aquests a la cara nord i la part sud per una 
paret d’escullera o pedra seca, actualment derruïda. 
  
La planta baixa d’aquests coberts fa de quadra per les vaques, i també hi ha una cort 
per allotjar-hi els vedells, separada per tanques metàl·liques per quan les vaques estan 
tancades. La distribució és la que es pot veure al plànol 4 . La superfície dels coberts és 
de 245 m2, i la capacitat és de 30 vaques, i 20 vedells. Les quadres estan comunicades, 
per una porta metàl·lica, i presenten les mateixes característiques que les de la casa, 
amb rastells de fusta i menjadores de pedra i taulons de fusta amb cadenes per lligar 
els animals. El terra de les quadres està pavimentat i anivellat de manera que els 
possibles lixiviats es recullin al centre. L’alçada de les quadres és de 2,2 m. 
 
A la planta superior hi ha les pallisses o magatzems de farratges, que és on s’hi 
emmagatzema el fenc recollit durant l’època d’estiu. Presenta una coberta de teula i 
bigues de formigó, que es va refer de nou juntament amb el sostre l’any 1998, 
mitjançant un pla de millora concedit pel Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya (DARP).  
 
La pallissa i les quadres estan comunicades per unes trapes des d’on es pot 
subministrar el menjar als rastells, de manera que es facilita la feina. El terra de la 
pallissa o sostre de la quadra, està fet amb bigues de formigó i revoltons amb solera de 
formigó, exceptuant una part que queda sense sostre, per poder tancar el tractor. 
 
Aprofitant la paret del cobert i la sortida de l’era cap al camp, hi ha una màniga de 
maneig pel bestiar, feta de pals de fusta tractada, que facilita les tasques de sanejament 
i cura del bestiar. Aquesta màniga té una amplada de 80 cm i una llargada de 5,4 m, 
que permet l’entrada de 3 vaques.  
 
També s’hi troba un femer annex a la casa, que és on antigament hi havia un cobert per 
a la maquinària. Aquest femer hi ha la previsió de cobrir-lo i utilitzar-lo de cobert 
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agrícola en l’època que no hi hagi el fems. De moment té una paret de pedra i una 
solera de formigó armat amb mallàs d’acer. Aquest femer té una superfície de 102 m2.  
 
A uns 50 metres dels coberts hi ha un viver d’aigua o dipòsit per emmagatzemar 
l’aigua, aquest té una planta rectangular de 9 m de llargada, 5 m d’amplada i 2,5 m de 
fondària, per tant una capacitat de 112,5 m3. Té una tanca perimetral per tal d’evitar 
que hi caiguin els animals a dins. Des d’aquest dipòsit hi ha una canalització d’aigua 
que va fins a la casa i fins a un abeurador que hi ha a l’era. Aquest abeurador de l’era 
està fet de manera que poden beure les vaques tant de dins l’era com les de fora. 
 
Dins de la mateixa finca, a uns 50 m de la casa i els coberts i prop del dipòsit d’aigua, hi 
ha també una església romànica, del segle XI, anomenada Sant Climent de la Torre de 
Foix o Sant Climent de Vallcebre, que no té cap ús ramader ni agrícola, però que dóna 
el nom a la parròquia que uneix les cases veïnes i forma part del conjunt arquitectònic 
de la Torre de Foix. Aquesta parròquia agrupa les cases veïnes que tenen dret d’ús dels 
emprius o pastures comunals de les cases. L’església depenia del monestir de Sant 
Llorenç prop de Bagà, i posteriorment a la parròquia de Vallcebre, i agrupa les cases 
veïnes de Griera, Castellot, Riaup, Cal Clotet, Cal Janola, Masdepey, La Torre de Foix i 
Soldevila.  
 
L’explotació també disposa d’un cobert agrícola arrendat a la finca de Griera, a uns 2 
km de la Torre de Foix. Es tracta d’una construcció antiga que recollia les vagonetes de 
la mina de carbó. Aquest edifici és totalment de fusta, assentat sobre una solera de 
formigó i la coberta és de fibrociment. Té una planta rectangular, d’uns 20 m de 
llargada i 7 m d’amplada, i el factor més limitant és l’alçada 3 m,  que fa que aquesta 
alçada sigui la que marca la porta i totes les encavallades que aguanten la teulada. 
Aquest cobert se sol utilitzar com a cobert per a la maquinària i també de magatzem de 
bales durant l’hivern. (veure plànol nº6 de l’annex 7) 
 
L’explotació també disposa d’unes altres instal·lacions situades al poble de Bagà,  a uns 
500 m del nucli, on s’hi arriba per la carretera que va de Bagà a Gisclareny. 
 
Es tracta d’una altra explotació, anomenada La Vinya, però que és del mateix titular, i 
permet el maneig conjunt dels animals de la mateixa explotació. Es tracta d’una quadra 
arrendada, amb capacitat per a 30 vaques i que presenta una nau principal on la planta 
baixa és quadra i la primera planta és pallissa o cobert de farratges. Annexa a aquesta 
nau hi ha una altra nau més antiga, que també presenta a la planta baixa quadres i a la 
planta primera pallissa. Les dues naus estan situades en forma de L i tenen una era 
pavimentada que s’utilitza com a femer. A la paret de la nau principal que toca a l’era, 
hi ha una màniga de maneig. La màniga de maneig està feta amb tubs metàl·lics i té 
una amplada de 80 cm i una llargada de 7,2 m, permet que hi càpiguen 4 vaques. 
 
La nau principal té forma rectangular, amb una llargada de 16 m i una amplada de 7,55 
m, les parets són de totxana i rebossades per la part exterior, mentre que la teulada és 
de bigues de fusta i formigó, amb coberta de teula. 
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La quadra presenta menjadores i rastells a banda i banda amb dos canals de recollida 
de fems. 
 
Les instal·lacions no disposen d’aigua, directament, però hi ha un abeurador situat a 
uns 10 metres, on arriba l’aigua potable. 
 
Aquesta quadra, se sol utilitzar per allotjar els vedells que es desmamen a la muntanya, 
i alguns animals que o bé estan malalts, o bé són més delicats, com ara vaques a punt 
de parir, vaques que fan molta llet, vedelles de reposició quan se separen dels toros, i 
les vaques primeres cries durant la hivernada (vaques que passaran una hivernada més 
confortable). Gairebé hi ha animals tot l’any, però només entren a la quadra moltes 
vegades a menjar i tornen a sortir als prats que hi ha al voltant. Aquesta explotació fa 
una mica la funció com si fos una infermeria quan els animals estan a les pastures de 
Bagà. 
 
En el plànol nº9 es pot observar les diferents quadres i corts que hi ha en aquestes 
instal·lacions, que presenten una superfície total de 71,9 m2. 
 
El femer té una superfície de 75,02 m2, té dues parets en forma de L per evitar que 
marxi el fems i el terra té pendent interior per evitar que marxin els lixiviats.  
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2.4.4.- La maquinària agrícola 
 
A la zona prepirinenca, com és el cas de l’Alt Berguedà i en concret l’explotació Torre 
de Foix, les explotacions agrícoles i ramaderes, queden molt allunyades de les 
principals zones agrícoles de Catalunya. Aquest fet implica una manca de serveis, com 
ara el lloguer de maquinària, per tal de que facin part o la totalitat de les feines 
agrícoles de l’explotació, sobretot en l’època de primavera, estiu i tardor, quan aquestes 
empreses estan en el seu pic de feina. 
 
Les empreses de serveis agrícoles més properes són a Berga, capital de la comarca, i 
resten separades uns 20 km de l’explotació. El fet d’haver de pujar de Berga a fer feines 
de poca estona, o en parcel·les més aviat petites, ha fet que aquesta opció quedi 
pràcticament descartada per la majoria d’explotacions de la zona, obligant gairebé a 
tots els agricultors i ramaders a ser autosuficients en maquinària agrícola per no haver 
de dependre de les empreses de serveis. Per altra banda també hi ha explotacions que 
no disposen de maquinària, ja que simplement aprofiten les pastures a dent, i si els 
manca aliments per als animals en època hivernal, compren farratges i pinsos per 
l’alimentació dels animals. Si bé aquest no és el cas del maneig practicat a l’explotació 
Torre de Foix. 
 
Normalment les principals feines agrícoles de l’explotació són la recollida de farratges, 
sobretot prats de pastura, alfals i prats artificials.  
 
L’explotació doncs disposa del següent parc de maquinària: 
 
Equips de tracció: 
 

- 1 Tractor de la marca Fiat, model 666 DT, de 60 CV de potència amb doble tracció. 
Aquest tractor està equipat amb una pala hidràulica davant que li permet alternar 
la pala o cullera per carregar, sobretot els fems, i les pues per portar bales de fenc. 
Aquest tractor es va comprar nou l’any 1984. 
- 1 Tractor de la marca Massey Ferguson, de 70 CV de potència amb tracció simple. 
Aquest tractor es va adquirir ja de segona mà l’any 1990. 

 
Maquinària de treball del sòl: 
 

- 2 arades de pales de 2 solcs reversibles, que no tenen cap marca ni model, són 
bastant velles i unes estan en desús. 
- 1 fresadora horitzontal, que no té tampoc cap marca, ni model, té una amplada de 
treball de 2 m. 
- 1 cultivador o estripadora, sense marca ni model, de 2 m d’amplada de treball. 

 
Maquinària per adobar: 
 

- 1 adobadora d’embut amb disc giratori, de la marca CIMA, que té una capacitat 
de 300 kg d’adob granulat, i té una amplada de treball de 12 m. 
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- 1 remolc escampador de fems, que no té cap marca, amb capacitat per a 4-5 m3 de 
fems, unes 3 o 4 t. 
- 1 pala hidràulica de tractor, de la marca Tenias, amb una cullera d’amplada 1,5 m. 
- 1 cuba sense marca de 3.000 l, que servia per aplicar purins, tot i que actualment 
està en desús o en alguna ocasió s’utilitza per portar aigua. 
- Escarràs o rascle, que es condiciona amb troncs i malles i serveix per escarrassar 
les buïnes de les vaques, tupineres, etc. 

 
Maquinària per a farratges: 
 

- 1 dalladora de ganivetes, marca Gaspardo, model FB, d’1,8 m d’amplada de 
treball. 
- 1 embaladora de bales petites, marca Batlle, model Super 140, de 140 cm de pick-
up. 
- 1 embaladora de bales rodones, marca Batlle, model R-516, de càmera ampliable 
de  corretges. Amb una amplada màxima de 1’6 m 
- 1 rampí giratori, marca Khun, amb una amplada de treball de 2,5 m. 
- 2 remolcs per transport de bales i un equipat amb un carregador de bales 
hidràulic, de mides 5 x 2,5 i 6,5 x 2,5 m. 

 
Altra maquinària per ús ramader: 
 

- 1 remolc de transport de bestiar, marca IforWilliams, amb capacitat per 3 vaques, 
o 8 vedells de 6 mesos, que és traccionat pel cotxe principal de l’explotació, un 
Land Rover Defender de 90 CV, motor 2.500 Tdi.  
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2.4.5.- El ramat 
 
2.4.5.1.- Antecedents 
 
L’explotació Torre de Foix és una explotació familiar que s’ha mantingut en actiu tot i 
haver experimentat una sèrie de canvis al llarg del temps, modificant l’activitat 
productiva en funció de cada època, i començant per una agricultura i ramaderia de 
subsistència, que es basava en tenir una mica de tot ovelles, vaques, algun cavall o 
mula, algun porc, conills, gallines i fins i tot oques, especialitzant-se cap a la producció 
de llet durant els anys 80 i  posteriorment la producció de carn, amb una tendència els 
darrers anys, a incrementar el número d’animals i a seleccionar-los cap a la raça Bruna 
dels Pirineus. 
 
Fins fa pocs anys els ramats de la zona estaven formats per vaques de diferents races i 
aptituds, la majoria creuades de races com ara Pirenaica, Charolais, Llemosina, Bruna, 
o fins i tot alguna Frisona. També hi havia vaques creuades de Gascones, o altres races 
que formaven ramats amb un gran ventall de colors. 
 
 

 
 

Foto 29.- Ramat de l’explotació Torre de Foix l’any 1984 pasturant en els camps de Griera, 
que havien estat zones mineres i les pastures com es pot comprovar són de molt poca 
qualitat i, el sòl presenta restes de carbó i terra procedent de l’explotació minera a cel obert. 

 
Actualment no és així i la majoria d’explotacions tendeixen a tenir una sola raça, que es 
caracteritzi per la seva rusticitat i que es sol creuar amb toros d’aptitud càrnica. Ja no 
només es busca la finalitat de tenir ventres de mares, que facin un vedell a l’any, sinó 
que el que es busca és obtenir vedells de qualitat i no qualsevol tipus de vedells. 
 
L’explotació de la Torre de Foix, sempre ha buscat a una certa uniformitat del ramat, 
pel que fa a la raça, que tot i partir d’un ramat força heterogeni actualment està 
formada per un ramat bastant homogeni de vaques de la raça Bruna dels Pirineus, la 
qual és una raça bastant adaptada a la zona i amb bona rusticitat alhora de poder 
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aprofitar les pastures de muntanya dels comunals. Aquest aprofitament de pastures 
moltes vegades de qualitat mitjana, i ubicats en ports de fortes pendents, fan que 
requereixin animals rústics i forts, no gaire corpulents i de no gaire gran format, 
perquè la muntanya de Bagà, es caracteritza a la seva zona més alta, per unes fortes 
pendents dels prats, fent que els animals de més gran format tinguin una certa 
perillositat alhora d’enfilar-se. 
 
Els anys 1980-1990 el ramat estava format per vaques de diferents races i sobretot 
moltes vaques creuades, que reduïen la homogeneïtat dels vedells, fent que alhora de 
vendre’ls hi hagués una gran variabilitat del producte, així com també dels preus de 
venda, i la seva comercialització fos més difícil. 
 

 
 

Foto 30.- Ramat de l’explotació l’any 1984, que com es pot observar és molt heterogeni pel que fa a  races. 
 
El problema de la homogeneïtat dels productes i la tendència per part de l’explotació a 
comprar i incrementar el ramat amb animals de la raça Bruna dels Pirineus, la majoria 
portats de la Vall d’Aran, del Pallars Sobirà i de la Cerdanya, va portar a una gran 
homogeneïtat i uniformitat de les vaques, que actualment és aproximadament del 95 % 
de raça Bruna i la resta, encara són vaques creuades descendents de les antigues 
vaques creuades filles de toros Bruns. 
 
Algunes característiques de la raça Bruna dels Pirineus podrien ser: 
 
Caràcters productius    Caràcters reproductius  
 
Pes al naixement: 45,5 kg    Parts hivern-primavera  
Edat al deslletament: 182 dies (6 mesos)  Edat al primer part: 30-36 mesos    
Pes al deslletament: 227,5 kg   Interval entre parts: 12-14 mesos  
Creixement predeslletament: 1.000 g/dia  Facilitat de parts: 2% amb assistència veterinària  
Creixement durant l’engreix :   Taxa de bessons: 2,2 %   
(resultats del projecte FAIR1-CT95-072)    
 - Any 1.997  1.560 g/dia       

- Any 1.998  1.700 g/dia  
Font: Raça Bruna dels Pirineus (full informatiu DARP, UAB) 
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Foto 31.- Ramat de l’explotació Torre de Foix, pasturant el mateix prat de Griera, 20 anys 
més tard (2004), es pot observar el canvi en les pastures. Es veu el sòl completament cobert 
d’herba i que ja ha estat pasturada. 

 
La política actual de subvencions de la UE, que obligava fins fa uns anys a tenir una 
taxa de reposició mínima del 15% anual dels drets de prima de vaca alletant concedits, 
i coincidint juntament amb la crisi de les vaques boges i el conseqüent decrement del 
preu de les vaques velles (gens valorades al mercat espanyol), van portar a que les 
explotacions augmentessin amb poc temps els seus ramats, amb una taxa de reposició 
elevada i alhora una manca de renovació de les vaques adultes, que també implicava 
un cert envelliment del ramat.  
 
Aquests factors, han desencadenat els darrers anys una baixada de preus tan forta de 
les vaques adultes per escorxador, que en algun cas fins i tot és el ramader el que ha de 
pagar per desfer-se’n. 
 
2.4.5.2.- Descripció del ramat, característiques i maneig reproductiu  
 
Els animals són la majoria de la raça Bruna dels Pirineus, dels quals la reposició es fa 
mitjançant les vedelles de la raça bruna de la pròpia explotació, per aquest motiu 
l’explotació disposa de toros de raça Bruna dels Pirineus, normalment comprats fora de 
l’explotació, per evitar problemes de consanguinitat. També hi sol haver toros de raça 
Charolais, per tal d’obtenir vedells creuats molt valorats per la seva qualitat i 
rendibilitat en quant a canal. 
 
El sistema de cobrició i detecció de cels a les explotacions de vaques de cria, no sol 
representar un problema ja que es tracta gairebé sempre d’un sistema de munta 
natural, amb toros tot l’any amb les vaques, com és el cas de l’explotació Torre de Foix, 
de manera que s’autoregulen les èpoques de cria en funció de la disponibilitat de 
recursos de què disposen els animals. Aquest tipus de maneig no és el més freqüent pel 
que fa el sistema de vaques de cria, ja que en moltes explotacions es solen separar els 
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sementals un cert temps per tal d’evitar parts en èpoques més desfavorables i 
concentrar més els períodes de parts. 
 
El fet de separar els sementals implica haver de disposar de lloc per fer-ho, i a part, que 
estigui separat també de les vedelles de reposició, cosa que fa que moltes explotacions 
o fins i tot moltes muntanyes comunals disposin de zones separades per tenir-hi les 
vedelles, sense toros, per evitar problemes amb parts massa prematurs. El problema 
dels parts prematurs, sol donar-se quan les vedelles de reposició surten en zel, de 
manera precoç i degut a que han disposat d’una molt bona alimentació i recursos 
suficients per desenvolupar-se, i créixer en condicions òptimes, es cobreixen i poden 
parir amb 2 anys, o fins i tot haver fet dues cries quan tenen 3 anys. No és lo més 
normal en vaques de cria, ja que se sol esperar a cobrir les vedelles quan tenen dos 
anys, per parir per primera vegada quan en tenen gairebé tres (s’anomenen terçones). 
 
El número de toros o sementals sol variar i no hi ha un número determinat o fix, sinó 
que actualment hi sol haver dos toros de raca Bruna i dos toros de raça Charolais, tot i 
que a vegades n’hi ha més o menys, i pot variar la proporció d’una raça o altra. 
 
Els toros solen ser animals de raça pura, amb carta genealògica, sobretot els de raça 
Charolais i normalment un dels toros de raça Bruna sol ser de la pròpia explotació, 
mentre que l’altre sol ser comprat fora. 
 

 
 

Foto 32.- Toro de la raça Bruna dels Pirineus, de 3 anys d’edat, comprat fora 
l’explotació. (Any 2004) 

 
Les edats dels sementals oscil·la entre un i cinc anys, tot i que a vegades s’han 
mantingut toros de fins a 9 anys, que eren molt bons sementals, i que no portaven 
problemes de maneig, com passa amb altres races o amb segons quins animals que es 
tornen violents a mesura que es van fent grans, i són un perill pels cuidadors. 
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L’elecció de les vedelles de reposició, se sol fer en funció de les característiques 
productives de la mare, fertilitat i facilitat de part principalment, i també per 
morfologia i característiques físiques d’aquestes. 
 

Evolució del ramat 1980-2005
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 Figura 2.2: Evolució del cens de vaques a l’explotació Torre de Foix. (Font: elaboració 
pròpia a partir de dades de l’explotació) 
 
A la figura es pot observar el número d’animals presents a l’explotació des de l’any 
1980 fins al 2005, veient l’increment dels darrers 25 anys, passant de 30 animals l’any 
1980 als 140 animals a l’any 2005. 
 
La vida útil de les vaques pot variar molt en funció de cada animal. Hi ha vaques molt 
rústiques que poden arribar als 18 o 20 anys, i solen ser vaques que porten el mateix 
número de parts que anys tenen, vaques que pareixen un vedell cada any i que per la 
rendibilitat de l’explotació són les òptimes. Tot i així l’edat productiva de les vaques de 
l’explotació sol oscil·lar entre 8 i 12 anys o entre 8 o 10 cries per vaca. 
 
Normalment les principals causes de baixa als ramats solen ser morts o accidents a 
l’explotació o a les pastures comunals. També hi sol haver baixes de vaques joves que 
no crien, però aquestes representen una proporció molt petita. L’explotació Torre de 
Foix, manté també una política d’eliminació d’animals vells, a pesar del seu preu, per 
tal de regular el cens i evitar que el ramat creixi desmesuradament. 
 
Una altra causa de baixes és el tema del sanejament, quan hi ha vaques positives de 
tuberculosi o brucel·losi, però sol ser també poc habitual.  
 
El maneig reproductiu que es porta a l’explotació, parteix d’un sistema de parts tot 
l’any, havent separat algun any, els toros dos mesos a la tardor, per evitar els parts que 
es produeixen sobretot quan les vaques estan a la zona de Rebost-els Orris, ja que la 
vigilància d’aquests parts és molt més dificultosa, degut al relleu i la orografia de la 
zona on es troben. També hi ha el factor estacionalitat, que fa que les vaques comencin 
el període de parts del novembre  fins a abril, i que s’allargui fins al juny i, on a partir 
d’aquesta època, els parts vagin disminuint. 
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El sistema de producció de vaques de cria a moltes zones del Pirineu, sol diferenciar 
dos períodes de parts o dos tipus de vaques: 
 

- Parts de primavera o vaques de primavera: que representen el que seria el sistema 
tradicional, parts durant la primavera, a partir del mes de febrer i fins al maig, 
coincidint amb la lactació dels animals durant l’estada a la zona de port. Seria una 
producció de vedells, que es criarien amb la mare i les pastures de primavera i que 
es desmamarien als sis mesos d’edat aproximadament (Pasters). 

 
- Parts de tardor o vaques de tardor: que serien els parts que es produeixen a la 
tardor, cobrint-se quan les vaques aprofiten les pastures intermitges a la primavera, 
i que estan gestants durant l’estada a port. Aquest altre tipus de parts donaria el 
que serien vedells de 4 o 5 mesos, que son vedells no tant productius, ja que el seu 
manteniment abans de la venda és molt més costos, tant pel que fa el manteniment 
de la vaca com per la complementació de l’alimentació del vedell que ja no 
disposarà de recursos naturals i s’haurà de complementar amb pinso i farratges 
conservats.  
 

 
Figura 2.3: Diferenciació entre el part de primavera i el part de tardor. (Font: D. Villalba, 
1995) 
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Els índex reproductius que s’han donat durant els darrers anys han estat els que es 
poden observar a  la taula: 
 
 
Taula 2.10: Índex reproductius i característiques del ramat de l’explotació. 
 
  NºVaques 

adultes 
NºVedells %Fertilitat NºVedells 

morts 
NºMascles NºFemelles

2001 95 77 81% 4 37 36 
2002 104 91 88% 4 40 47 
2003 120 108 90% 7 38 63 
2004 110 82 75% 3 42 37 

Mitjana 107 90 83% 5 39 46 
 
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’explotació) 
 
Es pot observar que els índex reproductius varien d’un any per l’altre, i normalment 
els anys que hi ha molts vedells, impliquen que el següent any disminueixi la fertilitat, 
sol retrassar-se un cert temps l’intèrval entre parts i per tant les vaques potser si que 
fan un vedell a l’any, però potser un any és al octubre i l’altre al gener o febrer del 
següent, i per tant passa més d’un any. També es dona el cas de vaques que pareixen al 
gener i tornen a parir al desembre, però això es dona menys. Per això moltes vegades 
no es fa la separació natural d’anys, sinó la de temporades, que engloben 12-14 mesos. 
  
Una curiositat, que es vol destacar de l’explotació és que totes les vaques del ramat 
tenen un nom, a part del número del cròtal, que permet (sobretot als vaquers) conèixer 
els animals no només per un número sinó que estan “personalitzats”, tractant els 
animals com si es tractés d’animals domèstics de companyia i per tant aquest fet moltes 
vegades facilita el maneig.   
 
Calendari del maneig reproductiu  
 

   Principal època de cubricions    
Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 

Principal època de parts             

 Desll.    Desll.   Desll.  Desll.  

            
  Principal 

època de parts          

            
  Principal època de 

cubricions         

            
  Principal època de 

deslletament         
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3.- Resultats i discussió 
 
3.1.- Sistema de maneig i descripció de les feines realitzades a l’explotació1 
 
3.1.1.-Maneig dels animals a l’estiu 
 
3.1.1.1.-Agrupament i recollida d’animals a l’explotació 
 
Normalment a finals de maig o començament de juny, quan ja les vaques, les vedelles i 
els vedells petis poden pasturar, comença l’inici de l’aprofitament de les pastures a 
comunals, començant pels de la zona baixa i posteriorment cap a la zona alta de la 
muntanya o port. 
 
Per recollir els animals que estan pasturant a la finca de la Torre de Foix i Soldevila, al 
poble de Guardiola de Berguedà, es comença pels animals primer de la banda de dalt o 
Soldevila, i fer-los baixar cap a la banda de baix de la carretera, el que seria la Torre de 
Foix, i deixant-los que passin la nit als prats de la zona de vora la casa i fins a la carena 
del Jou. 
 
Per recollir els animals s’hi ha d’anar varies persones, que comencen a arrambar els 
animals des del cingle de la finca de Soldevila i se’ls fa baixar pels passos del camp del 
buc o de l’horta, en funció d’on estiguin les vaques, i es fan travessar la carretera.  
 
Es fa entre dues o tres persones normalment, però si hi ha més persones millor, perquè 
es pot dividir la feina i moltes vegades va bé per tapar un passant o corriol, en el cas de 
no haver-hi fil o pastor elèctric. Tot i així, s’utilitzen els gossos d’atura, per tal de que 
no en quedi cap de parada dins una mata o matoll i no li toqui l’esquella amagant-se 
per no ser descoberta. Una vegada es tenen tots els animals a la zona de sota la 
carretera, a la Torre de Foix, es deixen passar la nit prop de la casa i el camp de l’Om. 
S’ha de mirar sempre que no quedi cap animal sol i comptar-los per veure si hi són 
tots. 
 
Si quedés algun vedell, que normalment no és el cas, ja que les vaques de la banda de 
dalt són les que no tenen vedell, les “buides”, les “bacives” o les “forres”, s’hauria de 
deixar la mare per tal de que el busqués i fer-los travessar junts, sinó hi ha el perill de 
que la vaca el deixi en aquell moment i després reculi a buscar-lo quan no li toca, 
trencant fils o pastors elèctrics o fins i tot reculant per camins transitats per cotxes ella 
sola sent un perill. 
 
Aquest fet és més habitual durant la transhumància, fet que fa que s’hagi de vigilar 
constantment els vedells petits que no es quedin per enlloc i a més mirar que les mares 
no els abandonin. 
 
Una vegada es tenen  les vaques a la banda de baix, normalment l’endemà d’ajuntar-
les, es recullen les de la zona de sota la carretera cap al camp de vora la casa a primera 

                                                 
1 Veure a l’annex 4 la taula resum de les feines realitzades durant tot l’any tant agrícoles com ramaderes. 
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hora del matí, entre les 6 i les 7 h. Per recollir-les es fa el mateix procediment que el dia 
anterior però ara a la banda de baix de la carretera. Es comença a la carena del Jou, i es 
fan baixar tots els animals cap al camp de vora la casa. Una vegada allí es compten els 
animals per veure si hi són tots. Si hi són tots s’encaren a baixar cap al collet per la part 
de sota la casa i direcció a Guardiola de Berguedà i posteriorment cap a Bagà. 
 
Si per altra banda falta algun animal, es repassa on pot estar i s’ha de tornar a buscar 
on pugui estar, normalment es torna a mirar tot, a sobre la carretera i a sota. Gairebé 
sempre quan un animal es queda sol, ja sigui quan han marxat cap a Bagà o quan s’han 
fet travessar la carretera, surten l’endemà i s’esperen impacients a tocar el fil o pastor 
elèctric, esperant per poder travessar i tornar-se a reagrupar amb tots els altres. 
 
Una vegada estan tots animals agrupats, per mantenir-los prop de la casa es posa algun 
fil o pastor elèctric per tal d’evitar que aquests es tornin a dispersar, ja que normalment 
les úniques vegades que s’agrupen tots per alguna cosa o bé és per marxar a la 
muntanya o per sanejar-los, i quan es sanegen estan nerviosos. 
 
Encara que sembli una cosa poc creïble, les vaques, sobretot les més grans o veteranes, 
quan s’arrenquen a baixar cap a les terreres i el collet direcció a Guardiola, ja saben que 
van a la muntanya, a més a més quan arriben aquestes dates ho noten i saben  l’època 
de l’any en que es troben, la calor que tenen, el menjar verd, el bon temps, i sobretot, 
que hi hagi més de dues persones remenant-les o agrupant-les.  
 
3.1.1.2.-Transhumància Torre de Foix-Bagà (comunals zona Baixa) 
 
La transhumància és una paraula que indica moviment d’animals de les valls o zones 
planes als ports o zones de muntanya, i a l’inrevés. Aquest moviment d’animals, que se 
feia ja des de molt antic a través dels mítics camins ramaders, que tenien i encara tenen 
prioritat de pas per sobre d’altres vies de comunicació més noves o modernes, com 
poden ser carreteres o fins i tot carrers o avingudes de ciutats com ara Madrid, per 
exemple quan passen les ovelles per la Castellana per anar a pasturar les zones de 
muntanya del nord d’Espanya. 
 
Tot i així, a Catalunya cada vegada se’n fa menys de transhumància, tot i la forta 
pressió social que hi ha perquè es mantinguin els camins ramaders. El fet de que 
disminueixin els ramats d’ovelles de la Plana, que eren els que feien la transhumància 
cap a zones de muntanya, passant de ser ramats extensius d’ovelles, cap a ramats 
intensius, que han acabat pràcticament amb els pastors i s’han substituït per camions 
que transporten el bestiar d’una banda a l’altra. 
 
A l’explotació Torre de Foix la transhumància s’entén com el viatge a peu que es fa des 
de la finca situada a Guardiola de Berguedà, fins a les pastures comunals del poble de 
Bagà (veure plànol del camí recorregut al annex 4). 
 
Aquest viatge comença a la finca de la Torre de Foix una vegada recollits els animals, 
tema descrit a l’apartat anterior. Per conduir el ramat acostumen a anar un vaquer 
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davant de tot, un parell enmig del ramat amb unes quantes vaques cadascun, i un 
darrer vaquer al darrera amb els gossos, per tal d’anar ajustant tots els animals. 
 
El ramat transhumant, que està constituït per vaques, vedelles de reposició, toros i 
vedells petits, emprèn el camí d’uns 8 km que els portarà a la zona baixa dels comunals 
del poble de Bagà.  
 
Una vegada encarats els animals cap als corriols o camins dels camps de vora la casa i  
direcció al Collet, s’ha de vigilar que no s’aplanin o es dispersin cap a la zona de sota la 
casa perquè és una zona molt bruta de matolls i fa que moltes vaques o vedells es 
quedin i no emprenguin el viatge. 
 
Per tal que no passi un dels vaquers va per la banda girant les possibles vaques o 
vedells que se n’hi van i fins i tot s’hi fan anar els gossos per tal de que no quedi res. 
 
Les vaques més velles o veteranes, encaren ràpidament els corriols, i fins i tot algunes 
baixen el camí corrent, contentes de marxar cap a la muntanya. Moltes vegades 
aquestes tenen vedells petits i les frenen, de que marxin de pressa o lluny dels seus 
petits. Algunes però marxen davant del ramat i, de tant en tant, tornen endarrere a 
veure si baixa el seu vedell. 
 
Una vegada agafat el camí o carretera de terra que baixa cap al Collet, el vaquer que va 
davant va marcant una mica el camí i frenant el ramat per tal que no s’allargui massa, i 
el fa curt o llarg en funció de l’amplada del camí, per tal d’esperar els vedells petits i les 
seves mares que van al darrera de tot del ramat. 
 
El vaquer de darrera de tot ha de mirar de que no li quedi cap animal sol, o que no es 
quedi cap vedell. Si pel que sigui es queda algun vedell, es procura de que la mare es 
quedi, però això és un fet força complicat, ja que aquesta té l’instint de marxar cap a la 
muntanya i creu que té el vedell enmig del ramat, i és una mica complicat. Si passa 
això, quan la vaca arriba a Bagà es tanca a la quadra, i es porta altre cop a la Torre de 
Foix amb un remolc per transportar el bestiar, per tal de que busqui el vedell i el trobi 
la mare on el té amagat o normalment es troben al darrer lloc on la vaca li va donar de 
mamar. És un fet molt curiós. 
 
Si per contra la vaca se n’adona que el vedell no ha arrancat i li pot més l’instint de 
mare que les ganes d’anar a les pastures d’estiu, recula i se’n va a buscar-lo, i llavors ve 
darrera del ramat. Aquest fet és perillós, ja que el ramat ha de passar per una carretera 
comarcal, la C-16, molt transitada per cotxes, i que vagin animals sols per la carretera 
és molt perillós i podria provocar algun accident de trànsit. 
 
Tot i així, aquests fets no són habituals, ja que si es queda una vaca sola o un vedell se 
n’adona ràpid, segueix el rastre i atrapa el ramat, ja que veu que s’ha quedat sol. L’inici 
és un punt clau en el viatge de transhumància. 
 
Una vegada arribats al Collet, després de baixar per una carretera de terra, s’agafa la 
carretera asfaltada i es travessa la comarcal C-16, agafant el camí que va pel costat de la 
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carretera i passa per entre el riu Llobregat i la carretera, fins al poble de Guardiola de 
Berguedà. 
 
El pas de carretera de terra a asfaltada, implica molta més atenció dels vaquers i/o 
conductors del ramat, ja que comença el principal perill els conductors de vehicles i la 
velocitat. Per aquest motiu es para el trànsit quan els animals han de travessar la 
carretera. Es para el trànsit en els dos sentits i es fan travessar els animals. 
 
Una vegada agafen el camí de vora el riu, que és de terra i en molts punts s’eixampla, 
es frenen els animals i se’ls deixa pasturar una mica. 

 

 
 
Foto 33.- Vaques pasturant vora el riu Llobregat i al costat de la carretera C-
16 durant el trajecte a peu des de la Torre de foix a Bagà. (Any 2005)  
 

Seguint per vora el riu, s’arriba a Guardiola de Berguedà, i es passa per dins el poble, 
pel carrer principal, fins al trencant del camí de Sant Llorenç prop Bagà, on s’enfilen les 
vaques i travessen per un camí de terra i corriols, cap a Bagà, i concretament cap a la 
Font de la Vinya Vella. 
 
El pas dels animals per dins el poble de Guardiola, és força complicat, ja que també hi 
ha trànsit de cotxes i, a més, els animals es veuen reflectits en els vidres dels aparadors 
de les botigues  i en portes d’algunes cases, que fan que s’hi acostin pensant-se que són 
altres vaques, i s’acosten a llepar-los i cal vigilar perquè no en trenquin cap. 
 



3.- Resultats i discussió 

 89

 
 

Foto 34.- Vaques travessant pel mig del poble de Guardiola de Berguedà, 
camí cap a les pastures de la muntanya comunal de Bagà. (Any 2005) 

 
Quan agafen el camí de Sant Llorenç, ja deixa d’haver-hi trànsit i tornen a agafar un 
camí de bosc, que és asfaltat només el primer tram fins al Monestir, la resta és camí de 
bosc. 
 

 
 

Foto 35.- Vaques arribant al voltant del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, de 
camí a les pastures d’estiu de Bagà. (Any 2005) 
 

Una vegada travessat el camí que passa per dins del bosc, els animals arriben a la 
carretera que va de Bagà a la font de la vinya vella, i baixen per aquesta carretera 
asfaltada fins arribar al poble de Bagà, que torna a ser un punt complicat de pas a 
causa del trànsit dels cotxes dels carrers i els cotxes aparcats. Les vaques travessen el 
poble pel carrer Mossèn Jaume, voltant l’església i posteriorment pel carrer Tomic, fins 
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arribar a la carretera de Bagà a Gisclareny, que és la que els portarà a la zona de Sant 
Joan de l’Avellanet. 
 
 

 
 

Foto 36.- Vaques capdavanteres del ramat, arribant al poble de Bagà per la 
carretera de la Font de la Vinya Vella. (Any 2005) 
 

El pas per dins el poble és ràpid ja que només són uns 300 metres de carrers, però cal 
que el ramat vagi una mica allargat, per tal d’evitar cops i trompades de les vaques 
quan es barallen que facin malbé els cotxes aparcats. 
 
Les baralles de les vaques durant el viatge són constants, a causa de les jerarquies que 
hi ha dins el ramat, i en part també a que les vaques no tenen les banyes tallades. 
Moltes vaques de les que “baten” o dominen el ramat van les capdavanteres, però 
tenen els vedells a la cua del ramat, i això provoca que es parin i esperin si vénen els 
seus fills. Si aquestes vaques valentes i dominants es paren, fan que les febles no 
puguin avançar i provoquen col·lapses. Si això passa en un carrer d’un poble, estret i 
amb cotxes aparcats a banda i banda el perill de que l’abonyeguin és molt elevat i cal 
evitar aquests fets amb un o dos vaquers que van al mig del ramat dividint-lo amb 
“escamots” o grups.  
 
Una vegada arriben les vaques al Pont de Sant Joan, aprofiten per beure, ja que per sota 
el pont hi passa el riu Bastareny, que és afluent del Llobregat. Una vegada han begut ja 
s’enfilen i fan la seva via.  
 
Quan han arribat a lloc cal que les mares trobin els fills i si pot ser que mamin i vegin 
que els tenen allà i no els han perdut pel camí, sinó podria provocar el fenomen de 
tornar enrere a buscar-los. 
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Alguns dels vedells que fan el viatge, són vedells petits, nascuts de pocs dies, que quan 
arriben a baix al Collet, ja estan cansats. Aquests es carreguen al remolc de transportar 
el bestiar i fan el viatge amb remolc. Un cop arribats a Sant Joan se’ls hi torna a les 
seves mares. 
 
Normalment a la tarda després de fer tot el camí, es fan passar les vaques per la 
màniga de maneig per vacunar-les per Bajo o Carbunco, ja que el canvi de pastures els 
hi resulta, sobretot als animals joves, un perill. 
 
Es tanquen a un prat i es van fent passar un a un tots els animals, deixant tancats si cal 
alguna vaca que hagi de parir o si cal arreglar alguna esquella o pintar algun collar o 
tallar alguna banya o cua (Aquestes feines es descriuran a l’apartat 3.1.3.2). 
 
3.1.1.3.- Aprofitament de pastures zona Baixa comunals del poble de Bagà 
 
L’aprofitament de pastures comunals de la zona baixa actualment no es fa 
conjuntament amb tota la resta de ramaders del poble de Bagà, ja que alguns per pocs 
dies no mouen el seu bestiar que el tenen a l’altra banda del terme municipal i 
s’esperen a barrejar quan els animals pugen a la zona de Rebost-els Orris. Per tant quan 
arriben les vaques a la zona del pont de Sant Joan, ja es deixen que pasturin allà on 
vulguin, ja que la zona de comunals està delimitada per fil o pastor elèctric, quedant 
separada de les finques privades que hi ha. Tota la feina de tancar la zona comunal es 
fa uns dies abans de que hi vagin les vaques, i es posa el fil amb aïlladors de pi a pi, ja 
que la major part del terreny és zona forestal. A part també, en alguns punts on el fil no 
es pot posar d’arbre a arbre, es habitual posar-lo amb pals de fusta o barilles d’acer 
corrugat amb aïlladors de barilla o plàstics reciclats dels sacs d’adob, per fer d’aïllants. 
El fil utilitzat per tancar no acostuma a ser filferro sinó rulls de fil de plàstic amb filets 
metàl·lics que permeten el pas de la corrent i que són més fàcils de posar, tot i que la 
seva durabilitat és més baixa, però com que només es posen per uns dies i es van 
canviant en funció de les pastures a utilitzar, van millor per fer els diferents tancats. El 
filferro és un material molt utilitzat en els tancats permanents, i l’altre tipus és més 
utilitzat en fils o tancats provisionals o temporals. 
 
Les vaques comencen l’aprofitament a tocar el riu Bastareny, als prats que hi ha a la 
vora, i que actualment són una zona d’esbarjo i per anar a menjar a fora. De seguida 
s’enfilen carretera amunt fins als prats de vora la casa de Sant Joan i l’ermita de Sant 
Joan de l’Avellanet, on hi ha també la font de Sant Joan, que està feta tipus abeurador i 
que facilita l’abeurada dels animals. Els prats de vora la casa, que abans eren la 
mosquera de les pastures de la zona baixa, actualment no es poden aprofitar per 
pasturar, ja que s’hi ha fet un Ecomuseu, que encara no està posat en marxa, però que 
no permet la pastura dels animals ja que està tancat. La resta de prats també estan 
plens de matolls i el bosc està envaint les poques pastures que hi queden. 
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Foto 37.- Pastures de la zona baixa, concretament Sant Joan de l’Avellanet. Es pot 
observar que els prats de pastura i antics camps de conreu de vora la casa s’estan 
envaint de matolls i vegetació, reduint considerablement la superfície pasturable. 
(Any 2005) 
 

La zona de prats que hi havia sobre la carretera, on hi ha una zona d’acampada i de 
campaments d’estiu, també han reduït considerablement la zona de pastures, quedant 
per aprofitar com a pastures, només la zona forestal de pi roig i matollar. 
 
Per tant les vaques no disposen d’una gran superfície de prats i pastures a aquesta 
zona, cada cop més limitada per les activitats humanes, quedant només les pastures de 
sotabosc. 
 
Per altra banda les pastures forestals són abundants, ja que entre tot hi ha unes 225 ha, i 
si el temps acompanya són força bones, tot i així cal destacar que la zona està molt 
embrossada i els darrers 2 anys s’ha fet una tala d’arbres important, aprofitant la fusta i 
deixant tota la resta de brancada de qualsevol manera, dificultant molt la pastura 
d’aquesta zona per part dels animals. 
 
L’aprofitament d’aquesta zona del comunal es fa conjuntament amb l’aprofitament 
d’una finca privada que l’explotació Torre de Foix té arrendada i que limita amb la 
zona comunal, la finca de Quer, on hi ha unes 9 ha de prats al voltant de la casa, 
actualment molt abandonats, plens de matolls i arços, i unes 110 ha de superfície 
forestal, bàsicament de pi roig també molt embrossada. Aquesta finca està delimitada 
amb un tancat amb fil elèctric, que és permanent. 
 
El maneig que es porta a terme amb els animals a aquesta zona d’aprofitament es 
limita a fer girades i controlar els animals que no se’n vagin per la carretera cap al 
terme de Gisclareny i cap al Poble de Bagà, per la carretera per on han vingut direcció a 
la zona de Coll de Pal. Normalment es fa mitjançant el cotxe anant d’una banda a 
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l’altra de la zona i amb els gossos per fer anar les vaques d’un lloc a un altre per anar 
aprofitant tots els racons. 
 
Normalment els primers dies es fan anar les vaques que es troben a la mosquera de la 
casa de Sant Joan, cap a la zona de Gisclareny, concretament cap a la zona dels 
“torrentons”, a aquesta zona hi passen uns 2 o 3 dies, però com que saben els camps i 
les pastures de Quer algunes vaques quan arriben a Sant Joan ja sigui quan venen al 
migdia per estar a la mosquera o per beure a la font, se’n van directes cap als prats de 
Quer. Aquesta marxa d’animals és deguda a la manca de prats i de pastura que hi ha al 
costat de la casa pels motius ja comentats. Normalment són les vaques que no tenen 
vedells, ja que aquestes no acostumen a moure’s tan amunt i avall degut a que porten 
el ròssec del vedell.  
 
Normalment al matí es controlen on són els diferents ramats i els que estan al mig dia a 
la mosquera a la tarda es fan anar cap als torrentons. 
 
Una vegada aprofitada aquesta zona dels torrentons, es fa el procés cap a la zona de la 
baga i Quer, posant fils a la carretera que fan que les vaques vagin aprofitant poc a poc 
les pastures. Aquest fil a la carretera, és un incert, ja que tot i ser una carretera sense 
asfaltar, està força transitada, sobretot els caps de setmana i la gent que hi circula n’hi 
ha de molt incívics que no el tornen a posar quan el treuen per passar, deixant via 
lliure per les vaques, i cal anar-ho controlant.  
 
En aquest tros hi  passen un altre dia, però la majoria de vaques ja s’han enfilat cap als 
prats de Quer. En aquesta zona hi ha una altra font, la font del Clot d’en Roca, que té 
una zona d’esbarjo i no està tan ben condicionada per abeurar els animals com la de 
Sant Joan, i a vegades s’ha complementat amb un abeurador mòbil, per tal de que 
puguin beure més bé els animals.  
 
Quan gairebé tot el ramat és a Quer hi passen uns 4 o 5 dies bé, i llavors es tornen a 
estendre per tota la baga, i sota la Roca Tiraval. A Quer la zona de beguda és més 
dificultosa, ja que el torrent de Turbians, recull l’aigua un tros avall de la casa i dels 
camps, i fa que si tots els animals volguessin beure de cop els seria molt difícil, ja que 
queda en un clot. 
 
Després d’aprofitar principalment els prats de Quer, els animals s’estenen per tota la 
zona des de Quer fins als torrentons, i també sota la casa de Sant Joan sobretot quan ja 
ho han seguit una mica tot, per veure si poden marxar cap a l’altra zona de comunals 
de la zona alta. 
 
Les vaques tenen un comportament, que primerament segueixen els punts on la 
pastura és millor i a mesura que passa el temps van aprofitant la pastura que no és tan 
bona, però si no es guarden una mica o es vigilen, i s’obliguen una mica mitjançant 
pastors elèctrics o maneig del vaquer i dels gossos, quan s’haurien menjat lo bo i millor 
ja voldrien marxar cap a una altra banda. Aquest comportament és típic de les vaques 
més velles o més experimentades, que saben la rutina de la rotació de pastures i saben 
que després de les pastures de Sant Joan han d’anar a les pastures de port, i que quan 
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la climatologia empitjora i les herbes de pastura disminueixen, saben que han de baixar 
de cota, i tornar a les pastures més baixes i que quan aquestes s’acaben han de tornar 
cap a la Torre de Foix, i així anar completant els cicles. Segurament si no hi hagués 
algunes limitacions, com ara els fils o pastors elèctrics, vaquers o altres condicionants, 
com ara carreteres, vehicles i altres, la majoria de vaques anirien on estan acostumades 
a anar, a cada època corresponent. Aquest fet es dona quan hi ha alguna venda 
d’animals entre veïns  ramaders que tenen els animals a prop de la zona, que en 
moments determinats, com hivernades o aprofitaments de port, els animals van on 
estaven acostumats a anar, i sobretot on estaven millor o on recorden que hi havia 
menjar. Són animals molt instintius, i es mouen per necessitats bàsiques, sobretot la 
gana.  
 
3.1.1.4.- Transhumància Sant Joan-Quer/Rebost-els Orris 
 
Per poder fer la transhumància de la zona baixa dels comunals cap a la zona alta, cal 
recollir altra vegada els animals, començant per la zona de Quer i seguint tota la baga, 
recollint-los tots vora la casa de Sant Joan. Aquesta feina s’ha de fer al matí, per evitar 
que les vaques hagin de moure’s i replegar-se en el moment de més sol. 
 
Per recollir els animals cal que siguin com a mínim 3 persones, una que fa venir les 
vaques i dues més que frenen les vaques vora la casa de Sant Joan de l’Avellanet, per 
mirar si hi son totes altra vegada. 
 
Moltes vegades les vaques es parteixen en grups i algun grup baixa per la baga fins els 
camps o feixes del Carlets i de vora el riu, aquestes cal replegar-les baixant una o dues 
persones per la baga i arrambant-les totes al camp de baix el riu, on finalment es 
reuneixen amb les altres a l’alçada de la Quadra de la Vinya. Aquestes vaques han 
aprofitat les pastures de sota la carretera que uneix Sant Joan amb la font de la vinya 
vella. 
 
Quan es tenen totes les vaques es fan enfilar el camí cap a Riugréixer, direcció a Coll de 
Pal. A Riugréixer hi ha també una zona d’esbarjo i d’acampada, i que normalment 
aprofiten les vaques per pasturar tots els voltants. A Riugréixer hi baixa com diu el 
nom, el torrent de Riugréixer, procedent del desglaç de la zona alta de la Serra del Cadí 
que permet abeurar els animals. Com que a Riugréixer s’hi arriba a la tarda, es fan 
quedar els animals a dormir i l’endemà comença l’ascens cap a Rebost. Hi ha uns 14 
km des de Riugréixer fins a Rebost amb un desnivell d’uns 700 m. 
 
Al matí següent quan despunta el dia, s’aixequen els animals que estan jaient i 
s’arrepleguen, deixant mamar els vedells si aquests no ho han fet, i s’encaren a pujar 
cap a la muntanya. La reacció de moltes vaques quan veuen el vaquer i els gossos és 
directa, perquè busquen els vedells, per tal de defensar-los dels gossos, fet que fa que 
les vaques no marxin despistades sense els seus vedells. Moltes de les vaques, ja ho 
saben dels anys anteriors, i les noves segueixen a les que tenen experiència. Alguna de 
les veteranes però, ja a punta de dia comencen a pujar amunt, sense esperar la resta del 
ramat ni tampoc els vaquers. 
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La carretera per on pugen els animals és la que va de Bagà a Coll de Pal, que és la 
carretera BV-4024, i que va per sota la nova carretera que porta al Túnel del Cadí. És 
una carretera asfaltada, i els animals pugen menjant les vores d’aquesta, des de 
Riugréixer fins a l’alçada de l’Hospitalet, aquí les vaques agafen un trencant, que és per 
on puja l’antiga carretera de Rebost, que no està asfaltada. Al arribar al Coll de la 
Gavarra, a prop de Rebost, es deixa que les vaques facin la seva, ja que es considera 
que ja han arribat. Simplement cap al migdia abans de tornar cap a Bagà, s’acaben de 
fer arribar fins la pleta de Rebost, on van a jaure a la mosquera que hi ha sobre el refugi 
i al costat de la màniga de maneig. Al costat també hi ha un com o abeurador de pedra 
que facilita la beguda dels animals. 
 
L’arribada dels animals a la muntanya és una cosa complicada, i cansada, ja que el 
trajecte es fa tot caminant i no només és el trajecte, sinó que és el cansament de tot el 
que comporta, ja des del dia abans la recollida dels animals i el fet d’arreplegar-los per 
tota la baga. 
 
 
3.1.1.5.- Aprofitament de pastures zona comunal Rebost- Coll de Pal 
 
El dia de Sant Joan (24 de juny) com a tradició, les vaques pujaven a Rebost, fet que no 
passava a la resta de muntanyes on era habitual engegar el dia 1 de juny. Actualment 
no és així i les vaques arriben a la zona de Rebost, a mitjans del mes de juny, on la 
pastura a aquesta zona està més avançada i que la zona alta de Coll de Pal. Per aquest 
motiu s’evita pujar a Coll de Pal d’inici. Aquestes pastures de la zona de Rebost-els 
Orris són majoritàriament de sotabosc i de prats naturals que antigament havien estat 
sembrats de cereals i de patata de llavor al voltant de l’antic mas de Rebost.  
 
El bestiar quan arriba a aquestes pastures s’estén per tota la zona, des del Coll de la 
Gavarra fins al Platissar, la Pleta vella, els Orris, Planbagà, el Collet Roig i Rebost. 
Normalment els primers dies aprofiten la zona de més a tocar la casa de Rebost, on 
disposen d’aigua abundant gràcies al com o abeurador que hi ha prop de la mosquera 
que es va fer l’any 1980. Antigament les vaques bevien a la font de Rebost, on encara 
actualment hi ha un com fet de fusta, però està bastant deteriorat.  
 
Les vaques van a parar a la mosquera al costat de la màniga de maneig al migdia, on 
jauen fins a mitja tarda, que marxen cap a pasturar i van allà on volen, tret que el 
vaquer les condueixi o giri cap a la zona del Collet Roig o cap a la zona dels Orris. 
Normalment tenen la tendència a anar cap a la zona del Coll de la Gavarra, la pleta 
vella i cap als Orris de baix i el mirador, on disposen de prats naturals, i s’estenen 
posteriorment cap a Planbagà. A la zona dels Orris també disposen d’aigua, ja que 
l’any 1990 es va portar l’aigua i es va fer un abeurador per tal que les vaques poguessin 
beure i no haguessin de marxar cap a altres zones per abeurar-se. 
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Foto 38.- Vaques a la mosquera de la màniga de maneig de Rebost. Són les 14:30 
hores i com es pot observar hi ha una gran majoria de les vaques ajagudes i altres 
dretes per evitar la calor i buscar l’aire corrent. (Any 2004) 
 

Aquest moviment no és sempre així, i no sempre el fan la totalitat de les vaques, ja que 
les vaques van en grups i potser un grup es queda a rebost i aprofita la zona d’allà, i a 
la tarda se’n va a pasturar cap al Collet Roig, mentre que un altre grup està ubicat a la 
mosquera dels Orris i aprofita la zona del Platissar o la zona de Planbagà. 
 
Aquesta variabilitat també va en funció de les vaques de cada ramader del poble, 
perquè encara que no ho sembli, tenen les seves manies i peculiaritats, i acostumen a 
anar una mica per separat, tot i que alguna si que es barreja però, normalment van 
separades, fins i tot es fan grups entre les vaques d’un mateix ramader. 
 
El maneig és una mica més fàcil i permet una millor vida pels vaquers o els encarregats 
del bestiar, des que hi ha el fil o pastor elèctric, perquè les vaques que hi són 
acostumades el respecten molt, i s’evita que marxin cap als termes veïns, i també 
permet una millor regulació de les pastures. Antigament, quan el vaquer no disposava 
de fils, havia de guardar els animals tot el dia gairebé, i portar uns bons gossos d’atura, 
per poder fer les girades i el maneig que volia, sent habitual fer anar a dormir els 
animals a les mosqueres, i a punta de dia, les alçava i les conduïa on li semblava més 
convenient, fent que la feina del vaquer fos molt més esclava. Seria una mica la feina 
que fan encara ara els pastors d’ovelles, que és una feina molt lligada, des del matí fins 
al vespre, i ara cap aquí i ara cap allà sempre buscant una rotació racional de les 
pastures per tal de no fer una sobreexplotació de les mateixes. 
 
Un dels perills més importants que es pot trobar, són les vaques una mica veteranes 
que, l’endemà d’arribar a la zona de Rebost, s’enfilen cap als Orris i cap al serrat gran o 
cap a la mina de la barita sobre els Orris de dalt, per pujar cap a les pastures de Coll de 
Pal i Comafloriu, ja que són molt més apetibles i les vaques hi estan el doble de 
fresques, ja que l’alçada augmenta fins als 2000 m. Per tal d’evitar-ho es posa el fil o 
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pastor elèctric, que frena aquestes vaques i permet que es reservi la pastura de la zona 
alta, on encara la pastura està creixent i també permet un control  dels animals per 
evitar la seva dispersió.     
  
El fil o pastor elèctric, no sempre es posa amb bailet, sinó que moltes vegades 
simplement es posa un fil i no es connecta a la corrent. La majoria de vaques ja el 
respecten sense que enrampi, tot i que a vegades el trenquen o passen per sota i passen.  
 
Si per algun motiu no s’ha pogut pujar a posar el fil uns dies abans de pujar les vaques, 
se s’acostuma a fer els primers dies per tal d’evitar que els ramats s’escampin i 
dispersin ja des del primer dia. Per posar el fil es reuneixen tots els ramaders i amb el 
material de cada any, si serveix, o sinó es reposa, s’estenen les barilles amb aïlladors i 
posteriorment el fil, que acostuma a ser fil de plàstic amb filets metàl·lics que permeten 
el pas de la corrent. No és habitual posar filferro perquè es tracta d’un fil temporal i 
perquè és més dificultós el posar-lo. A moltes zones s’aprofita i es posa el fil d’arbre a 
arbre mitjançant aïlladors d’arbre, evitant l’increment de material com ara barilles, que 
segons on costa molt portar-les-hi. 
 
El maneig que es porta a terme a la zona de Rebost-els Orris en un dia qualsevol en que 
les vaques estan en aquesta zona, és pujar al matí ben aviat per veure on són les 
vaques, i segons on són es fan anar cap a un punt o un altre, sempre segons el criteri 
del vaquer i les pastures disponibles en cada zona. Una vegada girades, es repassa el fil 
en els punts més conflictius i s’arregla si és necessari.  
 
Al migdia o primera hora de la tarda els animals estan tots a les mosqueres, i cal anar 
una per una, per veure com estan els animals i si hi ha alguna incidència. Primer es va 
a Rebost, a veure com estan els animals, quins hi ha i si hi ha alguna incidència, com 
ara: algun vedell malalt, coix, o alguna vaca, etc. Després es puja cap als Orris, i 
s’observen els animals per veure si hi ha novetats. També es surt al mirador del 
President per veure la zona del Platissar, Pleta dels xais i Pleta vella per veure si hi ha 
animals i quins hi pot haver. Per poder observar els animals de la Pleta vella o dels 
primers pins del Serrat gran s’ha d’utilitzar els prismàtics, ja que la distància és 
considerable, i si no es fes així no es podria saber quins animals hi ha sense anar-hi.  
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Foto 39.- Vaques a la mosquera dels Orris, on es pot observar els rocs de les 
saleres a la dreta i una gran quantitat de cards al mig del prat. Aquesta zona 
acostuma a ser molt castigada pels porcs senglars, que gairebé “llauren” el prat 
any rera any, i aquest fet explicaria l’abundància d’aquests cards, juntament amb 
el trepig del bestiar. (Any 2004) 

 
Si per alguna raó, hi ha vaques avançades a punt de vedellar o parir, o vaques que fa 1 
o 2 dies que no s’han vist, cal fer un seguiment més exhaustiu, en funció d’on es va 
veure per darrera vegada i s’han de buscar per trobar on estan. Això es freqüent per 
vaques avançades i també per quan hi ha algun contratemps ja sigui un accident o 
malaltia, que pot acabar amb la mort de l’animal si no es troba a temps. 
 
La zona de Rebost-els Orris, es una zona extensa i boscosa, fet que dificulta quan s’ha 
de trobar un animal, cosa que no passa a la zona del Prat de Comabella i Coll de Pal, on 
per al contrari tot és prat natural.  
 
Les vaques van totes esquellades per tal de sentir-les i veure per on són i fins i tos els 
més entesos poden arribar a conèixer el so de l’esquella i saber de quina vaca es tracta, 
ja que saben quina vaca la porta. 
 
Si es dona el cas que falta un animal, pel motiu que sigui, es busca i si es troba, i cal 
atendre’l, s’ha de portar cap a la màniga de maneig que hi ha a Rebost. Es tanca a la 
màniga i se’l tracta, si és el cas, o es deixa tancat fins que es recupera, o bé fins que 
pareix. Normalment les vaques que han de parir durant els primers dies a la 
muntanya, i en aquesta zona boscosa, ja no es fan pujar en un principi i es queden a la 
quadra de Bagà, i s’engeguen als prats de pastura que no són dallables i els aprofiten 
fins que han parit i llavors al cap de 2 o 3 dies es pugen a la muntanya la vaca i el 
vedell ja nascut mitjançant un remolc de transport de bestiar. Aquest maneig es fa per 
precaució i per poder incidir en el part ràpidament si es presenten problemes. 
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Normalment una vegada a la setmana es dona sal als animals. La sal es subministra a 
granel damunt de pedres grans i planes que s’utilitzen de saleres, i que acostumen a 
estar a prop de les mosqueres. Es reparteix sal a Rebost, als Orris, al prat de Comabella 
i a Coll de Pal. 
 
Per donar es fa als volts de migdia, cridant a les vaques d’una manera força peculiar: 
”Miiixes! Miiixes! Prrrrrt! Prrrrrt!”, varies vegades i fent que les vaques dels voltants 
s’apropin per llepar-la.  
 

 
 

Foto 40.- Vaques llepant sal a les roques que fan de saleres a la mosquera dels 
Orris. (Any 2004) 
 

Mentre les vaques fan l’aprofitament de la zona de Rebost-els Orris, els ramaders 
també aprofiten per posar el fil o pastor elèctric a la zona alta de Coll de Pal i 
Puigllançada, on cada any després de fer l’aprofitament cal tornar a recollir tot el 
material i desmuntar els tancats per de cara a l’hivern, per evitar que es faci malbé i per 
evitar accidents, ja que a l’hivern s’aprofita per la pràctica de l’esquí. 
 
Antigament quan les vaques només representaven una petita part del total dels 
animals de la muntanya comuna, les ovelles eren els animals més abundants i 
disposaven de molta més superfície de pastures de la zona alta. Aquest fet s’ha invertit, 
i s’ha passat d’un 30 % de vaques a un 70%, pel que fa a les URM (Unitats Ramaderes 
Majors), on es compten cada 8 ovelles 1 vaca. Per aquest motiu antigament les vaques 
només aprofitaven les pastures del torrent de Coll de Pal i el prat de Comabella i fins a 
sota el corral de les ovelles, normalment entre 15 dies i 3 setmanes, i també la zona de 
Comafloriu una altra setmana; fent un total de 3 setmanes o un més com a molt 
d’aprofitament. 
 
Actualment les vaques aprofiten la zona de Rebost els Orris, una mica per esperar que 
es desenvolupi i creixi més la pastura a la zona de port de Coll de Pal. Aprofitant entre 
15 dies i 3 setmanes la zona de Rebost-els Orris, i posteriorment pujar els animals al 
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port. Antigament es feien pujar per Sant Jaume (25 de juliol), però actualment s’avança 
el dia i pugen 15 dies abans i baixen a finals de setembre. 
 
Normalment per fer el trasllat de les pastures de Rebost-els Orris a Coll de Pal, 
s’agrupen els animals ja des del matí a les mosqueres i a la tarda es fan pujar cap al 
port. Aquest fet facilita el maneig, fet que abans es feia al matí i costava molt més pujar 
els animals, perquè al matí estaven molt més dispersos, cosa que a la tarda no passa, ja 
que jeuen tots a les mosqueres, o la major part.  
 
Els animals quan arriben a la zona alta del port o de Coll de Pal, s’estenen pel torrent 
de Coll de Pal i baixen cap al prat de Comabella. Al prat hi ha un com de pedra fix i se 
n’hi afegeix un de plàstic mòbil per garantir el subministrament d’aigua a tots els 
animals. L’abeurada de la zona de Rebost-els Orris com que els animals estan 
dispersos, permet que beguin a varis llocs, mentre que a dalt al port només disposen 
d’aquest punt d’aigua, o del punt d’aigua que hi ha a dalt del coll a la vessant que dona 
cap al Berguedà que seria el torrent de Coll de Pal, però aquest queda molt lluny del 
prat. 
 
Els animals jeuen al prat de Comabella durant el mati i part de la tarda, on aprofiten 
per beure i a la tarda nit s’estenen cap al torrent i cap a la zona de Puigllançada. 
S’enfilen cap a la zona del Solell de Comells i pugen cap al cim de Puigllançada, donant 
la volta i sortint a Coll de Pal i tornen a baixar cap al prat de Comabella. 
 

 
 

Foto 41.- Vaques al prat de Comabella  a les 16:00 hores a la zona alta de la 
muntanya. Es pot observar el gran número de vedells que hi ha, que es 
desmamen als 5 o 6 mesos d’edat. Es poden veure també les males herbes i els 
forats dels porcs senglars. (Any 2005) 
 

La zona alta està molt més exposada a inclemències climàtiques i quan hi ha fortes 
tempestes de pluges i pedregades, els animals es refugien a la zona de pins del Solell 
de Comells. 
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Foto 42.- Vista llunyana de un ramat de vaques enfilant-se pel camí de sobre la 
pilona  de la llum a les 17:00 hores cap al Solell de Comells, i que segurament 
anirà a pasturar aquella zona i tornarà al prat de Comabella o a dalt al Coll de 
Pal l’endemà per beure, ja que tant al Solell de Comells com a Puigllançada no 
hi ha aigua. (Any 2005) 
 
 

El maneig a la zona de port és diferent, simplement cal anar a veure on son els animals 
i donar-los la girada a la tarda quan arrenquen a pasturar. Al estar lliure de vegetació 
el fet de trobar els animals és més simple, tot i que cal caminar o fer molt més 
recorregut per trobar-los o anar-los a veure, ja que si hi ha vaques al Solell de Comells 
cal anar-hi i repassar el fil que no se’n vagin a la muntanya d’Alp i cap a les pistes 
d’esquí de la Molina. També cal anar a donar la volta al Puigllançada per repassar el fil 
que limita amb el Pla de Rus (muntanya que aprofiten els ramaders de La Pobla de 
Lillet i Castellar de N’Hug) i Cal Cabanes (finca privada de Guardiola de Berguedà). 
 
Es donar sal també un dia a la setmana, antigament es donava a les saleres de sota el 
corral, però actualment es dona a les pedres del prat de Comabella, prop del com de 
l’aigua. 
 
Una curiositat que no és coneguda per molts ramaders ni vaquers, i degut 
malauradament a que a la muntanya comunal de Bagà s’hi ha produït en varies 
ocasions, és que les vaques que moren a la muntanya degut a una descàrrega elèctrica 
(llamps), cauen totes cap a la dreta, quedant-los les puntes dels pèls “socarrades”. 
Aquest fet va ser consultat i corroborat pels veterinaris d’Agroseguro, que van 
coincidir amb que era un fet molt curiós. La mort d’animals a les muntanyes per llamps 
o descàrregues elèctriques és un fet habitual, ja que hi ha varies tempestes d’estiu i les 
vaques són animals molt sensibles a la corrent i fins i tot poden morir d’un llamp 
encara que estiguin a una distància considerable (50 metres o més).  
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Foto 43.- Vaques al abeurador fix del prat de Comabella, situat fora del prat i a 
prop dels roquissars. Al fons es pot veure la Tossa d’Alp (2.537 m). (Any 2005)  
 
 

3.1.1.6.-Transhumància i aprofitament de pastures zona Baixa comunals de Bagà 
 
La recollida dels animals a la zona de Rebost-els Orris, es fa començant per la zona del 
Platissar i els Orris, agrupant tots els animals a la pleta de Rebost. Una vegada recollits 
s’encaren a baixar el Tonador, que és el bosc que hi ha sota el refugi de rebost i que va a 
sortir a la carretera BV-4024 a l’alçada del trencant de Millarès. Una vegada agafen la 
carretera ja baixen fins la zona de Sant Joan de l’Avellanet, on faran l’aprofitament de 
tardor. 
 
Com que normalment aquest descens dels animals es fa el mes de novembre, és una 
època en que l’herba a la zona alta comença a escassejar, i la climatologia també pren 
protagonisme, i fins i tot algun any, la neu cobreix ja la zona de Coll de Pal. Els 
animals, i sobretot les vaques veteranes, ja saben que les estan esperant a la zona baixa 
els prats de la zona baixa del comunal i els prats de l’explotació Torre de Foix, on la 
neu i el mal temps encara no hi ha arribat. Aquestes vaques més veteranes, baixen amb 
les mateixes ganes que quan pugen a la primavera-estiu al port.  
 
Aquesta baixada dels animals, s’intenta allargar al màxim, ja que la zona d’hivernada, 
sempre en funció de la climatologia, es clar, acostuma a ser més limitada, i quan les 
vaques no poden pasturar o sobreviure del que pasturen, s’ha de complementar 
l’alimentació amb farratges conservats, que es recullen a l’estiu. Per tal de minimitzar 
els costos, s’intenta passar la hivernada amb els recursos i farratges recollits a la pròpia 
explotació, per això aquests dies de més que les vaques es poden aguantar a la 
muntanya, permeten mantenir els animals a un baix cost, que és la clau de les 
explotacions extensives.  
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Els farratges conservats que cal subministrar als animals durant la hivernada, moltes 
vegades no són suficients els recollits a la pròpia explotació i cal comprar-ne una part 
fora de l’explotació, tot depèn del temps, tant de la primavera, com de l’estiu, i de la 
tardor, ja que si a la primavera hi ha una pluviometria abundant i fa bon temps, fa que 
els animals es puguin espavilar pasturant, i sense haver de complementar amb 
farratges. Per altra banda si a la tardor-hivern, la neu i el mal temps fan que els animals 
baixin més aviat de la muntanya i que les pastures d’hivernada es malmetin, i s’avança 
el període de complementar l’alimentació de les vaques amb farratges conservats. 
 
Per tant el període d’estiu i els períodes de primavera i tardor s’intenten allargar al 
màxim, fent que l’època hivernal sigui més curta, i els costos d’alimentació siguin 
també el més baixos possibles. La climatologia és la clau per tal de que aquestes 
condicions favorables es donin. 
 
Tornant a la transhumància, el camí recorregut és pràcticament el mateix, de l’anada a 
pastures, i l’aprofitament de la zona de Sant Joan de l’Avellanet-Quer és pràcticament 
el mateix que a la primavera. Un factor que cal tenir en compte però, és que no cal 
allargar excessivament aquesta baixada dels animals, de la zona alta, ni tampoc 
l’estada a la zona baixa, ja que les pastures de l’explotació, també es malmeten amb el 
fred, i per tant cal optimitzar els recursos, per tal de poder aprofitar al màxim els 
períodes i la qualitat de les pastures. 
   
Quan s’acaba aquest període d’aprofitament de les pastures de tardor al comunal de 
Sant Joan de l’Avellanet i la finca privada de Quer, se separen els animals per tal de 
tenir-ne una part a les pastures i prats de dall del poble de Bagà, que hi passaran 
l’hivern, i la resta del ramat, es fan anar cap a la finca de la Torre de Foix i Soldevila. 
Als prats de Bagà s’hi acostuma a deixar les vaques que són primeres cries (de primer 
part), i algunes de les delicades o que tenen algun problema i els cal una major atenció. 
La resta dels animals tornen a fer la transhumància cap a la Torre de Foix i les finques 
arrendades de l’explotació de Guardiola de Berguedà. 
 
3.1.1.7.-Transhumància Bagà-Torre de Foix 
 
La transhumància de retorn de pastures des del poble de Bagà fins la finca de la Torre 
de foix, es fa pel mateix recorregut que a l’anada, i cal tenir totes les mateixes 
consideracions que les esmentades a l’apartat 3.1.1.2. 
 
3.1.2.- Maneig dels animals a la hivernada 
 
3.1.2.1.-La hivernada i l’aprofitament de les pastures i dels prats de dall de Bagà 
 
Les vaques delicades i les vedelles de primer part, fan l’aprofitament a dent dels prats 
de Bagà que a l’estiu es dallen i se n’obté part del farratge que servirà per mantenir els 
animals durant la hivernada. Aquest aprofitament es fa aprofitant la disponibilitat de 
les instal·lacions que l’explotació disposa a Bagà, unes instal·lacions que permeten 
allotjar els animals en cas de mal temps i on també a la planta superior s’hi pot 
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emmagatzemar el fenc que es subministrarà als animals durant la hivernada. La 
descripció de les instal·lacions ve detallada a l’apartat 2.4.3. 
 
L’aprofitament dels prats es fa mitjançant tancats amb fil, que permeten el pas de la 
corrent procedent del pastor elèctric. Es subministra un tros de parcel·la cada dia, que 
s’anomena “nedu”. Durant els primers dies de la hivernada els animals pasturen els 
prats de dall, i aprofiten el rebrot tan dels prats d’herba com els prats d’alfals, tot i que 
amb l’alfals cal anar amb molt de compte, ja que pot provocar problemes de 
timpanisme. Normalment els primers dies es fa un tancat força gran, i s’hi deixen els 
animals fins l’endemà. En aquest tancat cal portar-hi aigua, per tal que les vaques 
puguin abeurar-se. El poble de Bagà disposa de recs i d’una zona de regadiu, que a 
l’hivern permet abeurar els animals mitjançant els mateixos recs de regar. 
 

 
 

Foto 44.- Prats de pastura que són aprofitats a dent durant la tardor-hivern, i 
que estan situats al voltant del poble de Bagà. Aquests prats són de regadiu, i 
s’aprofita el conjunt de recs per abeurar els animals. (Any 2004) 
 

El tancat principal, serà la zona on dormiran els animals, i a part, cada dia se’ls 
augmentarà la superfície mitjançant els nedus, que es regulen en funció de la quantitat 
d’herba o alfals que hi ha al rebrot i també  en funció del número d’animals que fan 
l’aprofitament. Altre cop depèn principalment de la climatologia, que les pastures 
estiguin en un punt òptim d’aprofitament o que ja hagin perdut qualitat per culpa del 
fred, que és habitual en els darrers dies de l’aprofitament. La superfície a pasturar pels 
animals, es determina mitjançant l’experiència del vaquer o cuidador. Moltes vegades 
l’aprofitament que es preveu en un dia, es fa en dos o tres vegades, per tal de que els 
animals aprofitin al màxim la pastura, tot i que aquesta pràctica suposa molta més 
dedicació i mà d’obra per anar variant els tancats. 
 
Una vegada els animals han pasturat, ja al vespre, es tornen a tancar al tancat principal, 
on passaran la nit i podran beure si per algun motiu no ho han fet mentre estaven 
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pasturant. L’endemà es torna a fer un nedu i així fins que les vaques han pasturat tots 
els prats. 
 

 
 

Foto 45.- Prats de dall del poble de Bagà, que son aprofitats a dent per les 
vedelles de reposició i les vaques més delicades. El sistema de maneig és 
mitjançant nedus i fil o pastor elèctric, que s’ha de senyalitzar bé per tal 
que el bestiar el vegi d’un tros lluny. Aquesta senyalització es fa amb 
trossos de bossa de plàstic. (Any 2004) 

 
Quan les vaques ja no poden mantenir-se només amb la pastura, es traslladen als prats 
del costat de les instal·lacions d’allotjament, i se’ls subministra farratges conservats, 
principalment fenc d’alfals i d’herba de prat. Aquest subministrament pot fer-se de 
dues maneres, en funció de la climatologia. Una manera és dins de la quadra a les 
menjadores i rastells, i l’altra manera és escampant el fenc al prat, bastant dispers de 
manera que hi càpiguen totes les vaques i se’l mengin com si estiguessin  pasturant. 
Aquesta metodologia no només depèn de la climatologia, sinó també es fa en funció 
del maneig dels animals, ja que, per exemple si una de primer part pareix, es separa de 
la resta o es posa al grup de les parides. Normalment cada any també s’intenta amansir 
les vedelles de primer part, i es lliguen a la menjadora uns dies, i s’engeguen i es tornen 
a lligar a la menjadora, per tal de que no es tornin molt esquerpes i faciliti el maneig en 
un futur. Cal aplicar aquesta mesura de lligar-les per tal de que en un futur siguin més 
manses i dòcils, i en faciliti el maneig. 
 
La feina de lligar 15 o 20 vedelles cada any, per primera vegada no és gens fàcil, primer 
perquè cada vedella té el seu geni, tot i que n’hi ha de més manses que altres, però a 
totes, o a gairebé totes se’ls hi fa estrany la primera vegada i tiben una mica fins que 
s’hi acostumen.  
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Per lligar-les cal posar menjar bo al rastell, fenc de redall o alfals, tancar i lligar alguna 
vaca vella o veterana a la quadra i lligar-la, i posteriorment tancar totes les portes i 
començar una per una a lligar-les a la menjadora mitjançant cadenes o estacadors. 
Primerament s’agafa una corda i posada a un bastó llarg s’agafa la vedella per les 
banyes. Posteriorment, s’acosta la vedella al punt on s’ha de lligar i es fa passar la 
corda per dins el forat de la menjadora per on s’aguanta la cadena per estacar-les. Mica 
en mica i sense fer molt soroll, es va acostant la vedella fins que la cadena permet 
lligar-la. Una vegada lligada, se li treu la corda de les banyes i es va per una altra, i així 
fins que estan totes lligades. Es posen sempre en funció de la jerarquia que hi ha entre 
elles per evitar que una vegada lligades es tossin, i puguin arribar a fer-se mal. Aquest 
procediment s’ha de repetir com a mínim 3 o 4 dies fins que arriba un punt en que les 
vedelles ja es deixen lligar sense corda, i fins i tot amb més temps aprenen el lloc de la 
menjadora on han d’anar lligades, si es tracta d’una pràctica habitual o que dura un 
cert temps.  
 
A l’explotació no és habitual lligar-les més de 3 setmanes o un més, simplement es fa 
aquesta pràctica, per evitar, que en dies puntuals en que aquests animals cal atendre’ls, 
ja sigui per malaltia o per assistir-los al part, siguin una mica més dòcils, si no es fa així, 
el maneig d’aquest animals és molt més complicat. 
 
Tot i que aquest sistema de lligar els animals és una mica antiquat, i que en moltes 
zones ja no es fa, facilita el maneig al vaquer o cuidador i fa que l’explotació disposi 
d’animals més dòcils.   
 
El fet de tancar els animals a l’estable, implica haver de treure els fems gairebé a diari, i 
com que les instal·lacions no disposen d’un sistema mecanitzat per treure els fems, 
s’intenta reduir al màxim el període en que els animals estan estabulats. Moltes 
vegades fins i tot, els animals simplement entren a menjar a dins i quan han acabat es 
tornen a engegar a fora als prats, per tal d’evitar l’acumulació de fems a la quadra, i 
que posteriorment s’haurà de treure de forma manual. 
 
La descripció d’un dia de feina a la hivernada durant l’aprofitament de les pastures 
dels prats de Bagà, i descripció de quan les vaques pasturen de dia i es tanquen a la nit: 
 

- Si es tracta del primer període de la hivernada en que les vaques pasturen els 
prats i només cal anar ampliant la zona pasturable mitjançant nedus, i el que cal fer 
primerament es el tancat del fil o pastor elèctric. Al matí s’obre el fil i s’engeguen 
les vaques al tros nou, i posteriorment, al migdia o tarda, si les vaques encara no 
estan plenes, se’ls hi dona un tros més. Finalment a la nit, es tornen a tancar al 
tancat on hi passaran la nit. El tros on les vaques hi passen la nit, està tancat per un 
filat de fil-ferro, és més aviat un tancat permanent, i on hi arriba la corrent del 
pastor elèctric, procedent de la línia elèctrica. Per altra banda els trossos de prat que 
es donen amb els nedus, acostumen a fer-se amb tancats de fil de plàstic, no 
permanents, i el pastors elèctrics o el bailets, solen ser de corrent procedent de pila 
o bateria. 
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- Per altra banda si es tracta d’un dia de feina ja més entrat l’hivern, llavors la 
rutina és diferent. Primer cal dir que les vaques o bé dormen a la quadra, estacades 
cadascuna al seu lloc i al matí se’ls hi subministra menjar als rastells, menjar que 
acostuma a ser herba i/o alfals en forma de fenc. Una vegada s’ho han menjat, 
s’engeguen als prats del voltant de la quadra, on hi podran beure i passar el dia 
fora. Quan les vaques estan fora, es treu el fems que han produït durant la nit i 
s’apila al femer. Aquesta feina es fa diàriament per evitar acumulació de fems a les 
quadres. A la tarda-vespre es tornen a omplir les menjadores de menjar, altre cop 
en forma de fenc, i posteriorment es tanquen a la quadra, i es lliguen cadascuna al 
seu lloc. 

 
Durant aquest període d’hivernada, comencen els parts. Quan hi ha parts, les vaques i 
els vedells petits es separen a una cort sols per tal que el vedell s’acostumi a la mare i la 
conegui, és com una sala de postpart. Al cap de 2 o 3 dies es torna la vaca al seu lloc a 
la quadra i el vedell es fa mamar dues vegades al dia, una vegada a primera hora del 
mati i una altra a la tarda.  
 
En funció de si les vaques estan al període de pastura hivernal o estan semi-
estabulades, els vedells estan o tot el dia amb les mares o simplement es deixen mamar 
al matí i a la tarda i la resta del dia estan a una cort a part. Moltes vegades la vaca una 
vegada ha vedellat, s’engega al prat juntament amb el vedell i el vedell ja es queda 
sempre amb la mare. Aquesta pràctica és la més habitual en els darrers anys a 
l’explotació, ja que el sistema més antiquat de maneig, que seria el de tancar els 
animals i deixar-los tancats, suposava un augment de casos de diarrea als vedells. En 
canvi el sistema més modern i el que s’està utilitzant més a totes les explotacions 
actuals és el que, una vegada nascuts, o fins i tot ja neixen fora de la quadra, treure’ls 
de la instal·lació i deixar-los als prats, de manera que només entrin a la nit o si la 
climatologia ho permet ni tan sols a la nit. Aquest sistema de maneig, suposa altra 
vegada dependre dels factors climatològics, ja que a l’hivern a Bagà hi ha temperatures 
de -10 i -15 º C, i el fred és força rigorós. 
  
3.1.2.2.- La hivernada i l’aprofitament de pastures de l’explotació i les finques 
d’hivern 
 
Les vaques que no es queden a passar la hivernada al poble de Bagà, sinó que van a 
l’explotació Torre de Foix de Guardiola, arriben amb una gran il·lusió per pasturar tots 
els prats que, després d’haver-hi fet un dall a l’estiu, hi ha el rebrot o redall, que és 
molt apetible per les vaques. 
 
L’aprofitament d’aquestes pastures, es fa en dues vegades. Primer es deixa les vaques 
uns 8 o 15 dies, en funció de l’abundància de les pastures, que les vaques aprofitin 
majoritàriament els prats, i es mengin les pastures més apetibles. Aquests primers dies 
les vaques pasturen els prats de vora la casa i els prats de la finca de Soldevila. Passats 
aquests primers dies, les vaques es fan anar a les finques que l’explotació té 
arrendades, Griera, Cal Clotet i Masdepey. A aquestes finques hi ha 7,3 ha de prats que 
es dallen a l’estiu i a la tardor s’aprofiten per pasturar. Hi ha també 30 hectàrees de 
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bosc, que entre totes permet que les vaques hi puguin estar uns 15 dies o tres setmanes 
entre els prats i les pastures de sotabosc.  
 
En aquestes pastures el maneig és semblant al fet amb les pastures i prats de Bagà, es 
tanca un tros amb fil o pastor elèctric, on les vaques s’hi tanquen durant la nit i la resta 
es dona per parts, un tros cada dia, fent una divisió de les pastures, i afavorint que les 
vaques aprofitin al màxim cada tros. Normalment es tanca tota la part de finca que 
dona a la carretera, per evitar que les vaques la travessin, i quan les vaques s’han 
menjat una banda es tanquen a l’altra banda per aprofitar les pastures de sota la 
carretera, que serien les de prop de la casa de Griera. Durant aquests dies la feina 
principal és la de vigilar que les vaques no trenquin el fil i es fiquin a la carretera, ja 
que es tracta de la carretera BV-400, que enllaça Guardiola de Berguedà amb Saldes i 
Vallcebre, i és una carretera asfaltada i força transitada. 
 

 
 

Foto 46.- Vaques pasturant a la finca de Griera, al mes de desembre, quan estan 
fent l’aprofitament de tardor-hivern, abans de les nevades. (Any 2004) 
  

Una vegada les vaques han aprofitat les pastures de les finques arrendades de 
Guardiola, es tornen cap a l’explotació Torre de Foix, on acabaran de passar tota la 
hivernada. 
 
Les vaques més veteranes o més grans, ja saben que les úniques pastures que els hi 
queden per aprofitar són les de les finques de la Torre i Soldevila, i que una vegada 
aquestes comencin a escassejar dependran bàsicament del farratge que se’ls subministri 
en forma de fenc a l’explotació. 
 
Les vaques disposen a la finca de la Torre i Soldevila de 24 ha de prats, que 
normalment s’aprofiten per dallar a l’estiu i el que rebrota ho aprofiten les vaques a la 
tardor-hivern. A part dels prats, les vaques disposen de 180 ha de pastures de sotabosc 
de roure i pi. A aquestes pastures cal sumar les pastures d’emprius de les cases veïnes 
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de la parròquia de Sant Climent de la Torre de Foix o de Vallcebre, que també són unes 
65 ha. 

 
 

Foto de les vaques de vedell o per parir, menjant fenc durant la hivernada  
(Febrer) als camps de vora la casa de la Torre de Foix. Es poden veure ja uns 
quants vedells nascuts, que són els vedells nascuts de tardor-hivern. (Any 2004) 
 

L’aprofitament d’aquestes pastures està molt condicionat al bon temps o mal temps de 
l’època i a la zona, ja que està situada a uns 800 m d’alçada, i a l’hivern, hi neva, 
quedant les pastures cobertes de neu, fent que durant uns dies les vaques no les 
puguin aprofitar. Tot i ser una zona muntanyosa, la neu que hi cau, es desfà amb uns 
dies, sobretot a les zones on hi toca el sol. Mentre que a les zones més obagues, la neu 
hi pot romandre varies setmanes. 
 
Quan la neu cobreix les pastures, normalment ja a l’hivern, cal subministrar farratges 
com a complement per l’alimentació del ramat. 
 
En el moment de subministrar el menjar, que es dona com a complement i en forma de 
fenc, el que s’acostuma a fer abans que res, és separar les vaques avançades per parir i 
les buides, quedant-se les que estan a punt de parir a la finca de la Torre de Foix, i on hi 
ha les instal·lacions per si cal tancar-ne alguna, i les buides o més tardanes, a la finca de 
Soldevila, que queda al costat de la zona d’emprius. Aquestes dues finques estan 
separades per una carretera, i pel fil a banda i banda, que permet tenir les vaques 
separades per lots, donar-los una alimentació diferent i facilitar-ne el maneig en el 
moment de repartir el menjar. 
  
Les principals feines que s’han de fer a l’explotació durant la hivernada, són les que es 
descriuen als apartats següents, destacant el tancar vaques, el subministrar fenc com a 
complement a les vaques que no es tanquen i el treure el fems de les vaques que 
queden tancades a les quadres. 
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3.1.2.3.- Hivernada, menjar dins i fora: avantatges-inconvenients 
 
Durant la hivernada les vaques arriba un punt en que l’alimentació que poden extreure 
de les pastures no els hi cobriria les necessitats bàsiques, i cal complementar 
l’alimentació amb farratges conservats. El més habitual, és subministrar bales rodones 
de fenc, recollides a la pròpia explotació durant l’estiu, ja siguin dels prats de dall o 
camps de cultiu del poble de Bagà o dels diferents prats de les finques de Guardiola. Es 
dona menjar als propis prats o en zones planes on hi hagi accés mecanitzat i s’hi pugui 
arribar amb el tractor (veure necessitats nutritives del bestiar vacum al annex 5). 
 
 
L’explotació de la Torre de Foix està situada prop de la zona minera del Berguedà, i en 
alguna zona de la superfície de la finca, s’hi va fer durant els anys 1960 i 1970 
explotació de carbó al cel obert, malmetent molt la coberta vegetal i el sòl agrícola de la 
finca, i que encara actualment esta afectat. Part d’aquesta superfície amb els anys, s’ha 
regenerat, i hi ha parts on hi torna a haver-hi una coberta vegetal semblant a la dels 
prats naturals. Altres prats naturals, són l’evolució dels camps que antigament havien 
estat camps sembrats de cereals i de cultius farratgers i que actualment són prats de 
pastura. Part d’aquesta regeneració de sòls i de terres procedents de l’explotació de 
carbó al cel obert, es van produir gràcies a la repoblació d’aquestes zones mitjançant 
l’escampada de llavors, que majoritàriament procedien de les bales d’herba que any 
rera any, s’han anat subministrant sobre d’aquests plans i on els animals han fertilitzat 
de manera abundant mitjançant les dejeccions que s’hi han anat acumulant. Aquestes 
zones més planeres, s’han anat reconvertint amb el temps amb pastures, i en algun cas 
en prats de dall, després d’haver-los despedregat.   
 
 
La feina de repartir el menjar a fora al bestiar, cal tenir en compte quin tipus de bala es 
dona, si es tracta de bales rodones de fenc, o bé si per altra banda es donen bales petites 
quadrades. Normalment es donen bales rodones grans d’uns 350 o 400 kg, que 
s’estenen pels prats de manera que totes les vaques puguin accedir a menjar-ne. 
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Foto 48.- Vista de les vaques menjant fenc durant la hivernada, i es pot observar 
que s’ha repartit el menjar a la cantonada del camp del Buc. Es reparteix el 
menjar en diferents punts, per tal de no trepitjar en excés els prats. Es fa de 
manera rotativa. (Any 2004) 

 
No tots els animals es tanquen a les quadres, sinó que la majoria estan pasturant fora 
per la finca, de manera que simplement se’ls hi subministra el menjar en forma de fenc 
o d’enfeixat, el qual s’escampa pels camps, i canviant cada dia de zona d’alimentació. 
Es dona menjar als planells o camps en forma de fenc i mitjançant bales rodones grans, 
que s’estenen en llocs rostos o pendents i la bala es desfà uns 50 o 60 m, permetent que 
un gran nombre de vaques puguin accedir-hi. Si no es desfà la bala suficientment 
s’agafen unes forquetes i s’acaba d’estendre per tal de que totes les vaques puguin 
accedir al menjar. 
 
Normalment la feina de donar menjar a fora es fa mitjançant el tractor i les pues que 
van davant i darrera del tractor i permet portar dues bales cada viatge. En el supòsit 
que no es pugi fer servir el tractor, s’utilitza el remolc per portar el bestiar, enganxat 
amb el cotxe i on s’hi poden carregar també dues bales, i anar-les a repartir allà on 
sigui. 
 
El moment de deixar anar la bala per que es desfaci, cal tenir molt en compte que no hi 
hagi cap animal, ja sigui vaca o vedell davant del trajecte, per tal d’evitar accidents. 
 
Els vedells que estan engegats disposen d’una tolva de pinso on només hi poden entrar 
ells i on disposen de pinso mentre pasturen fora. Aquesta tolva es col·loca prop de la 
mosquera que hi ha prop de la casa per tal que els vedells siguin curiosos i hi entrin i 
puguin menjar pinso durant tot el període de creixement que estan a l’explotació i 
puguin créixer i complementar el mamar i el pasturar,  amb el pinso o concentrat. 
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3.1.2.4.- Tancar vaques, instal·lacions i feines 
 
Durant el període d’hivernada, que es considera tota l’època en que les vaques no es 
troben a pastures, sinó que es troben a l’explotació Torre de Foix o bé a l’explotació la 
Vinya a Bagà, les feines més usuals que es porten a terme són: tancar les vaques a les 
quadres, escurar o treure fems, donar menjar als rastells, abeurar els animals, fer 
mamar vedells que estiguin tancats, i assistir als parts. 
 
Per tancar els animals és complicat, ja que molts són reacis a entrar a la quadra, i cal ser 
varies persones i tancar els possibles passos amb fil o pastor elèctric per tal de poder 
tancar-les. Es dona menjar a prop de la casa i de les instal·lacions, i llavors s’agafen i es 
separen del grup i es fan entrar. Normalment es tanquen vaques que han de parir o 
vaques que estan molt primes i perden condició corporal, per poder cuidar-les més i 
complementar la seva alimentació fins i tot amb una mica de concentrat. Si per contra 
es vol tancar una vaca amb un vedell, que s’ha de marcar o s’ha de desmamar, cal 
tancar vaca i vedell conjuntament, perquè sinó el vedell sol o sense la mare dificulta 
molt el maneig per tancar-lo i moltes vegades s’escapa per sota el fil o pastor elèctric. 
 

 
 
Foto 49.- Vaca tancada a la quadra, durant la hivernada, després d’haver 
vedellat. (Any 2004) 
 

Per tancar animals, sempre depèn de cada animal és clar, però normalment cal que es 
tanquin més d’una vaca, de manera que no se sentin soles i vulguin escapar-se. Si cal 
una vegada dins l’era, es tria la que no s’ha de quedar tancada i es fa sortir altra 
vegada. 
 
Fa uns anys quan el ramat de vaques era menor, les vaques es tancaven totes, i 
cadascuna tenia el seu lloc dins la quadra, i el fet de tancar-les cada dia a la nit, feia que 
sabessin quin era el seu lloc i es col·loquessin sense cap problema. Actualment no és 
així, i la nova tendència no només de l’explotació Torre de Foix sinó de la majoria 
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d’explotacions de vaques de cria, és la de complementar amb aliments fora i que les 
vaques estiguin tot l’any fora. Aquesta nova tendència ve donada per l’increment 
d’animals per explotació, fent que les infraestructures quedin petites, per l’estalvi de 
feina quan s’ha de treure el fems. Tot això i  la disminució de malalties relacionades 
amb la quadra i la intensificació de la producció durant aquest període en que els 
animals estan a les quadres de manera més densa, ha fet que en els darrers anys tots els 
vedells que es tancaven a les quadres i passaven tota la hivernada tancats tinguessin 
moltes més malalties, sobretot diarrees, mentre que els que estaven tota la hivernada 
fora, no en tinguessin. 
 
Tot i així la pràctica de tancar animals, sobretot quan han de parir per poder tenir-los 
controlats i poder incidir en els parts de manera ràpida si cal, és habitual a l’explotació 
de la Torre de Foix, ja que el titular gairebé veu a parir el 90-95% de les vaques, 
incrementant la supervivència tant de vaques com de vedells, i que a ser possible 
durant els parts, hi hagi el menor número de baixes. 
 
Un altre factor important és el treure el fems de les quadres on hi ha els animals 
tancats, aquesta feina a l’explotació és una feina dura, ja que no es fa mecànicament, 
sinó manualment, mitjançant forquetes i carretó. Normalment les vaques s’escuren una 
vegada al dia i les corts dels vedells es fa una vegada a la setmana. Els fems es 
carreguen al carretó i es buiden al femer.  
 
Els vedells que neixen a la hivernada i sobretot quan cau la primera nevada es tanquen 
a la quadra i llavors ja no es tornen a engegar, de manera que a dins mengen fenc i 
pinso, al mateix temps que mamen, fent que el seu creixement sigui més costós però al 
mateix temps més ràpid.  Aquests vedells es poden arribar a vendre als 4 o 5 mesos al 
mateix preu que els que es poden vendre als 6 o 7 mesos d’edat de la primavera o estiu, 
però, es clar el cost d’alimentació i de maneig és molt més elevat. Les mares d’aquests 
vedells entren a la quadra al matí i se’ls subministra menjar en forma de fenc i moltes 
vegades una mica de concentrat, que fa que les vaques a part d’entrar pels vedells, 
tinguin un incentiu per entrar a la quadra i al mateix temps facin una mica més de llet.  
 
Les vaques que entren es lliguen i s’engeguen els vedells a mamar, una vegada han 
mamat, es tornen a tancar a la seva cort, i fins a la tarda no tornen a mamar. Això quan 
els vedells són petits, però quan els vedells ja són mes grandets, mamen només al matí, 
i les vaques es tornen a engegar a fora quan han acabat de mamar els vedells i s’han 
menjat el concentrat i el menjar que se’ls hi havia subministrat. 
 
El menjar se subministra en forma de fenc, i es subministra des de la pallissa, per uns 
forats (trapes) que hi ha que comuniquen la pallissa o paller que queda sobre la quadra 
i que permet tirar el fenc als rastells des de dalt. Això passa a les quadres dels coberts 
de la Torre de Foix i a l’explotació de la Vinya de Bagà, però, les quadres de la planta 
baixa de la masia, s’ha de fer des de nivell de terra i portant les bales o el fenc des de la 
pallissa cap a la quadra per poder-les repartir. 
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El concentrat es subministra a la menjadora, i es donen entre 1 i 2,5 kg de concentrat 
per vaca, en funció de la seva condició corporal, i es fa mitjançant un cabàs i un pot que 
aproximadament hi cap 1 kg. El concentrat, pot ser granulat o en farina, i es troba 
ensacat amb sacs de paper, no hi ha cap sitja per emmagatzemar-lo. 
 
Una altra feina que cal fer quan les vaques estan tancades, és la d’abeurar-les. Per fer 
aquesta feina s’han de deslligar les vaques i fer-les sortir cap a l’era on hi ha un com on 
poden beure, i una vegada han begut es tornen a lligar. Aquest abeurador permet que 
tant les vaques de dins l’era com les de fora que pasturen puguin beure, tant per un 
costat com per l’altre. La feina d’abeurar es fa a la tarda i normalment una vegada al 
dia, però les vaques que han de vedellar se’ls subministra una galleda al matí per tal de 
dosificar l’aigua que beuen i per tal d’evitar possibles avortaments, ja que un tip 
d’aigua freda durant l’hivern pot provocar avortaments, fet que a vegades s’ha donat i 
cal evitar si es pot. 
 
3.1.3.- Feines que es fan durant tot l’any 
 
 3.1.3.1.- Parts, cobriments, i temes reproductius 
 
Pel que fa als parts n’hi ha de 3 tipus bàsicament: els naturals, els assistits pel ramader i 
els distòcics totals que són assistits per veterinaris. 
 
-Parts naturals:  
 
Acostumen ser els més normals, són parts que les vaques sense cap mena d’ajut 
vedellen i no cal cap intervenció per part del ramader o veterinari. Aquest tipus de 
parts són els més usuals, on el vedell ve ben posicionat per sortir i no presenta cap 
complicació per donar a llum. 
 
En aquest tipus de parts el ramader no ha d’intervenir per res, i la única feina que té el 
ramader és observar que la vaca faci la placenta i no la retingui i que el vedell sàpiga 
mamar sol. Donats aquests factors ja ha passat el perill. 
 
Aquest tipus de parts es dona amb les vaques que estan fora i que acostumen a ser 
multípares, però també en vaques que es tanquen per controlar-les si va bé. 
 
-Parts assistits pel ramader:  
 
Aquest tipus de parts són freqüents amb vaques de primer part, en vaques que el 
vedell ve mal posicionat o en vaques que no dilaten lo suficient i cal que siguin 
assistides pel ramader. Normalment si la vaca porta molta estona per parir i no  ho fa, 
es lliguen o s’immobilitzen i es fa una prospecció per veure si el vedell ve ben 
posicionat. 
 
El principal problema és quan la vaca que ha de vedellar es troba fora, amagada o no es 
deixa acostar, llavors el que cal és trobar-la allà on estigui, i si es troba portar-la cap a la 
quadra, tancar-la i lligar-la per tal de poder intervenir-hi. 
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Normalment les vaques que en el moment de parir estan fora, tenen uns llocs on el 90% 
o més hi van a vedellar, i la feina de buscar-les es facilita. No se sap per quin motiu 
gairebé totes les vaques van a un lloc determinat a vedellar, el fet és que es així. 
 
Tornant al part, si el vedell ve ben posicionat i es palpa que les potes no són molt grans, 
s’espera una mica i quan surten les potes es lliguen amb unes cordes i s’acoblen a 
l’aparell de treure vedells i s’ajuda a néixer. 
 
Moltes vegades la vaca s’ajeu i quan el ramader s’acosta per ajudar-la s’aixeca. Llavors  
fins i tot es pot arribar a treure el vedell amb la vaca dreta si aquesta no s’ajeu. Aquest 
fet però no és habitual, però si es dona, normalment quan el vedell està al pont la vaca 
es deixa anar i s’ajeu. 
 
Si per altra banda si el vedell ve de potes de darrera o només una pota, la cosa és més 
complicada, si ve de potes de darrera a vegades també surt ajudant-lo, mentre que si ve 
mal posicionat, cal intentar posicionar-lo. Aquesta feina és molt complicada i moltes 
vegades el ramader no és capaç i cal l’ajuda del veterinari, si aquest no pot llavors cal 
fer una cesària. 
 
Es lliguen les potes amb unes cordes i s’ajuda al vedell a néixer mitjançant un aparell 
per tibar que és com un ternal, que té un sistema que fa que el vedell surti mitjançant 
un va i ve. 
 
En altres ocasions els vedells són molt grans i una vegada feta la palpació es decideix 
per no tibar i cal l’ajuda d’un veterinari i en aquests casos també cal fer una cesària.  
 
Aquests casos més complicats acostumen a ser vaques de primer part, que o bé tenen 
parts prematurs i porten un vedell més gran del compte, fet que també pot ser degut al 
toro que les va muntar que sigui un toro que treu vedells molt amples, que dificulten 
els parts. Si es dona aquest darrer cas el més habitual és desfer-se del toro i canviar-lo 
per un altre que no tregui tan ample. Per aquest motiu moltes explotacions tenen un 
toro llemosí per les primeres cries. 
 
-Parts assistits per veterinari: 
 
Normalment són casos excepcionals, on els problemes del part no els pot solucionar el 
ramader, com ja s’ha comentat, vedells mal posicionats, o vedells molt grans que no 
sortirien pel seu lloc natural. En aquests casos cal fer cesària. Aquest fet es dona en 
animals que no han dilatat o en vaques joves sobretot, llavors el procés és diferent, cal 
lligar la vaca a la quadra, adormir-la, obrir-la, treure el vedell i llavors tornar a cosir i 
desinfectar. Llavors la vaca cal que estigui uns dies convalescent i cal aïllar-la de la 
resta per evitar cops i baralles. 
 
 
Els vedells una vegada nascuts (de la manera que sigui), s’aixequen i es posen drets i 
en menys d’una hora i  fins i tot mamen, tot això si el part no ha estat costós o si el 
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vedell és espavilat, mentre que hi ha parts que el vedell és més talòs o està més cansat 
del part i aquest període de temps s’allarga. Si pel motiu que sigui s’allarga molt cal 
intervenir també per fer-lo mamar. Aquesta feina suposa molt esforç i paciència per 
part del ramader, ja que la vaca moltes vegades no està quieta, el vedell no s’aguanta o 
no vol mamar, fent que sigui una tasca difícil. Moltes vegades aquests vedells cal 
ajudar-los a mamar al matí i al vespre i durant varis dies fins que aprenen a fer-ho sols. 
Mentre dura aquest període les vaques i els vedells romanen tancats a la quadra i quan 
els vedells ja saben mamar sols, s’engeguen per evitar possibles contagis de malalties 
entre vedells sobretot diarrees, i de seguida es treuen fora de la quadra, moltes vegades 
fins i tot acabats de néixer, que si llavors no saben mamar cal tornar-los a tancar. 
 
 

 
 

Foto 50.- Vedells de 2,5 o 3 mesos d’edat, que ja pasturen i que amb aquesta edat ja no 
corren cap risc d’agafar diarrea.  
 

El fet de vetllar les vaques en èpoques de parts condiciona i molt la viabilitat de molts 
vedells, fet que si no s’hi està a sobre pot ser un greu problema per obtenir uns bons 
resultats productius, augmentant els vedells morts, els problemes amb les vaques, 
haver de fer adopcions,  haver-les de munyir per evitar mamitis, en general més feina.  
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3.1.3.2.- Sanejaments, cues, banyes, esquelles 
 
En aquest apartat el que es pretén és descriure altres feines que cal fer abans d’anar a 
les pastures d’estiu del poble de Bagà. Algunes feines o procediments són d’obligat 
compliment, com és el cas del sanejament mentre que altres són de caire voluntari: 
tallar cues, escapçar banyes i posar esquelles. 
 
L’explotació es troba dins del Grup de Sanejament de Rus, que engloba tots els 
ramaders de l’Alt Berguedà, i aquesta fa el sanejament des de l’ordre de 22 de març de 
1989 que obliga a totes les explotacions a realitzar campanyes de sanejament ramader. 
Aquesta ordre, al seu article 12 parla de les pastures estacionals, públiques o privades, 
ubicades dins una àrea de sanejament obligatori només podran ser aprofitades per 
bestiar procedent d’explotacions qualificades sanitàriament (T3B4L3) en relació amb 
totes les malalties objecte de sanejament. 
 
El sanejament a l’explotació se sol fer al mes de febrer, i això comporta fer passar tots 
els animals de l’explotació per la màniga de maneig i fer-los la prova de la 
“tuberculosi” i extreure sang per tal de poder fer el test de “brucel·losi”. Aquesta feina 
la sol fer el veterinari de la zona, conjuntament amb els ramaders i altra mà d’obra que 
en dies com aquest són necessaris per poder fer la feina. Normalment són entre 3 i 4 
persones més que han d’arreplegar les vaques i fer-les passar per l’era i la màniga de 
maneig. 
 
Quan es fa el sanejament també es realitza una desparasitació interna amb productes 
tals com ivermectina, albendazols, closantel, levamisol, netobimin, etc. S’aprofita quan 
les vaques passen per la màniga de maneig per tal de poder fer aquest tipus de feina. 
 
Les vaques s’arrepleguen al prat que hi ha prop de la casa de la Torre de Foix, i es 
tanquen en un tros amb pastor elèctric. En aquest tros s’hi ha estès amb anterioritat el 
menjar que se’ls sol subministrar en aquesta època. S’estén el fen en un espai força gran 
que permeti que hi càpiguen totes. Una vegada tancades en aquest tros, es fan entrar 
unes quantes a l’era de la casa, i llavors des de dins l’era passen per la màniga de 
maneig. Aquesta feina es repeteix varies vegades, ja que totes les vaques no hi caben en 
una sola vegada. A les vaques que es van fent i es tornen a fer sortir se’ls subministra 
menjar al prat de sota la casa i se’ls priva que puguin barrejar-se amb les que encara no 
s’han fet mitjançant un tancat amb fil o pastor elèctric.  
 
Aquesta feina de fer passar les vaques per la màniga de maneig i fer el sanejament s’ha 
de repetir als 3 o 4 dies per mirar si el test de “tuberculosi” hagués donat positiu, 
tornant a passar pel mateix procediment, mentre que la prova de la “brucel·losi” 
normalment es triga un mes a saber els resultats.  
 
Els controls sanitaris cada vegada són més estrictes i aquest any 2005 s’ha establert una 
nova normativa que exigirà un sanejament abans de pujar a la muntanya i un 
sanejament quan es baixa cap a l’explotació, passant-se d’un sanejament anual a dos 
com a mínim. 
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Una altra feina és la de tallar “cues”, se sol tallar les cues de les vaques o més aviat els 
pèls que sobresurten, que s’escapcen per evitar que s’enredin i que siguin massa 
llargues. Aquesta feina no és habitual en moltes de les explotacions de vaques de cria, 
però si que és habitual a l’explotació Torre de Foix. 
 

 
  
           Foto 51.- Tallada de cues a la màniga de maneig de la Torre de Foix. (Any 2005) 
 
Les vaques que tenen les banyes molt punxegudes, se’ls hi tallen 4 o 5 cm les puntes 
per tal que no siguin tan perilloses, ja que moltes vegades quan es tossen o barallen 
entre elles es fan rallades a la pell que poden arribar a fer ferida i fins i tot foradar la 
pell. La feina consisteix en immobilitzar la vaca agafant-la amb una corda per les 
banyes i evitar que es mogui quan tallem. Amb unes tisores de podar es talla la punta. 
Hi ha altres maneres de tallar banyes, per exemple amb un cable i fer com si es serres, 
amb discos tipus radial, etc. Però aquests mètodes són més usuals quan es tallen les 
banyes més curtes o fins i tot arran de cap. 
 

 
 

           Foto 52.-Vedella lligada per les banyes, que està a punt de que li escapcin les puntes. (Any 2005) 
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El maneig que es pot portar amb vaques amb les banyes tallades és molt diferent al 
maneig de vaques amb banyes. En moltes explotacions es tallen les banyes arran de 
cap, per evitar baralles i per facilitar-ne el maneig. Al tancar vaques en una mateixa 
quadra o recinte i el fet de lligar-les, es fa per tal que si es donés el cas que es quedessin 
dues vaques una lligada i l’altra no, i en el supòsit que la vaca deslligada fos la 
dominant jeràrquicament, podria tossar la vaca no dominant fins arribar a matar-la. 
Per tal d’evitar situacions d’aquestes moltes explotacions que a l’hivern tanquen les 
vaques en un cornadís o en una quadra, opten per tallar les banyes i estalviar-se 
disgustos.  
 
Juntament amb la tallada de cues i escapçar banyes es fa la posada d’esquelles. 
Aquestes feines es fan al final de la hivernada, quan la primavera ja comença a fer-se 
evident i les vaques ja pasturen per tot arreu. Es van tancant vaques, ara unes ara unes 
altres i així, arreglant esquelles i cues. Aquesta feina s’acaba de fer el dia abans 
d’engegar les vaques als comunals, ja a Bagà, on es fan passar per la màniga de maneig 
que hi ha a l’explotació la Vinya, es canvien esquelles o es tallen cues, i també s’aprofita 
per vacunar contra enterotoxèmies. 
 

 
 

Foto 53.- Detall de com posar un collar a una vaca que servirà per subjectar una esquella. El 
collar és de color vermell, característic de l’explotació Torre de Foix, per tal de diferenciar els 
animals a la muntanya. (Any 2005)  
 

La feina de tallar cues es fa mitjançant unes tisores antigues que permeten tallar el pèl 
sobrant de la cua i es fa arran de l’os. 
 
Per altra banda la feina de posar esquelles comporta molta més dedicació. Les esquelles 
són diferents a la hivernada i a l’estiu, ja que a la hivernada les vaques porten collars i 
esquelles més petites i senzilles, mentre que a l’estiu es canvien per esquelles més grans 
i collars pintats de color vermell que són els característics de l’explotació Torre de Foix. 
Els collars antics solien ser de fusta, musicats, però, els actuals són de correig de cuir o 
de goma normalment agafats amb dos cargols i femelles antiblocants, per evitar que 
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perdin les esquelles. Antigament els de fusta quan estaven una mica malmesos i ressecs 
amb un cop sec a terra o a qualsevol lloc es trencaven i es perdia collar i esquella, 
mentre que amb aquest nou sistema de collars de goma o cuir, gairebé no se’n perd 
cap. 

 
El món de les esquelles és molt ampli i els ramaders en general, i sobretot els que són 
més entesos en la matèria, hi son molt aficionats, i es diu que “una vaca ben esquellada 
guanya en valor, i no només per l’esquella, sinó perquè es veu més bonica”. 
D’esquelles n’hi ha de molts tipus, però el que és bo d’una esquella és que es pugui 
sentir d’una certa llunyania i que sigui diferenciadora de les altres, per tal de poder 
sentir-la des de lluny i poder saber quina vaca la porta per poder identificar un animal 
sense haver d’anar a veure de quin animal es tracta. Aquesta percepció és limita a 
percepcions molt fines, fet que normalment només els propis ramaders saben quina 
esquella és i de quina vaca es tracta. 
 
Les esquelles porten altra feina que es la de posar-los un “batall”, i moltes vegades 
també es fan malbé amb cops o s’aixafen, llavors cal que siguin reparades o 
substituïdes. Per batallar esquelles, hi ha diverses tendències, però després de molts 
anys de fer-ho amb corretges i ossos, i després d’haver passat per tubs de ferro, el que 
s’utilitza actualment són peces de plàstic dur, lligades amb corda, que el que fan és no 
desgastar l’esquella. Per altra banda d’esquelles i batalls n’hi ha de moltes maneres i 
se’n podria parlar més extensament i no és el que es pretén. 
 

 
 
              Foto 54.- Detall de com és un batall d’una esquella i de com està posat. (Any 2005) 
 
 
Els collars de l’explotació Torre de Foix es pinten de color vermell per tal de poder 
diferenciar les vaques d’una explotació quan es barregen a la muntanya comuna. 
Aquesta tradició ja ve des de fa molts anys, quan a la muntanya hi havia un vaquer que 
guardava el bestiar del poble i per poder conèixer les vaques de l’un i de l’altre, servia 
de factor diferenciador. 
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3.1.3.3.- Maneig dels vedells 
 
Els vedells que neixen a l’explotació, es solen separar de les mares als 5 o 6 mesos 
d’edat. En aquesta edat, es separen o fins i tot el darrer mes d’estar amb la mare, es 
combina el mamar amb el complement alimentari, quan ja es troben tancats a les 
instal·lacions. Els vedells que es desmamen a la muntanya, cal anar a buscar-los i 
tancar-los a les mànigues de maneig que hi ha. Una vegada tancats es traslladen 
normalment a Bagà a la quadra de la Vinya, on s’hi solen estar uns 15 dies. Una vegada 
tancats, se’ls subministra pinso barrejat amb garrofes, per tal que comencin a ingerir 
pinso, i mica en mica es va traient les garrofes i incrementant el pinso, de manera 
esglaonada. Per altra banda també se’ls subministra palla i farratge (herba de prat de 
bona qualitat), i aigua. Quan els vedells estan a la quadra és el moment de vendre’ls, 
solen ser un atractiu pels compradors, ja que són vedells desmamats, i iniciats a menjar 
pinso i palla, de manera que no noten tant el canvi quan van a explotacions només 
d’engreix, fet que no passa en altres llocs on els treuen directament de la muntanya i 
els col·loquen en explotacions d’engreix directament sent un canvi molt més brusc. 
 
Per altra banda els vedells que es desmamen a la hivernada solen tenir el pinso a 
disposició durant l’hivern en una tolva mòbil i disposen de farratge també des de 
sempre, només quan es desmamen es tanquen i se’ls subministra més quantitat de tot i 
se’ls introdueix la palla. Aquests vedells solen ser molt més cars de mantenir, tot i així, 
solen tenir un preu més elevat, ja que no sol ser habitual tenir-ne a totes les altres 
explotacions, de manera que se sol compensar el que costa de mantenir amb el preu de 
venda, degut a la manca de vedells al mercat en aquest període. 
 

 
 

Foto 55.- Tolva de pinso ubicada dins l’era de la Torre de Foix, on només poden accedir-
hi els vedells, ja que la porta en regula l’entrada d’animals més grans. És un sistema que 
permet que els vedells engegats puguin complementar la seva alimentació de llet i 
pastura o fenc, amb concentrat. (Any 2004) 
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 3.1.3.4.- Altres feines i tràmits administratius 
 
Altres feines que es fan en una explotació de vaques de cria i que moltes vegades no es 
veuen reflectides en les feines més usuals en les explotacions, però que per altra banda 
si que hi són i són molt importants, són les derivades de la burocràcia. Aquestes feines 
són les que als ramaders els hi representen una càrrega més costosa, no per la feina que 
comporta sinó per les poques ganes que en general tenen de fer-la. Es tracta de la feina 
derivada de la paperassa, feina d’omplir carnets de vedells, donar altes i baixes al llibre 
de registre de bovins, marcar els vedells, etc.   
 
Aquesta feina comença en el moment en que neix un vedell, que cal marcar-lo amb dos 
cròtals, un a cada orella i posteriorment omplir el seu DIB (Document d’Identificació 
Bovina) o carnet i entrar-lo com a alta al llibre de registre de bovins de l’explotació. 
 
Una vegada marcat i donat d’alta al llibre de registre, en els pròxims 15 dies cal anar a 
la oficina comarcal del DARP a donar-lo d’alta al SIMOGAN, que és una base de dades 
d’animals bovins, i allà es proporcionen els DIBS 1 i 2  de l’animal. El DIB 1 
acompanyarà l’animal a tot allà on vagi, mentre que el DIB 2 es quedarà a l’explotació. 
En cas de venda d’aquest animal, cal fer una guia de transport i origen pecuari (GOSP) 
i acompanyar-la del DIB 1 de l’animal. Posteriorment anar a l’oficina a donar-lo de 
baixa, en el cas de que sigui un animal que va per engreix i no per reposició, ja que en 
el segon cas s’hauria d’anar a la oficina comarcal a fer la guia de transport ja des d’un 
primer moment. Posteriorment s’ha de donar de baixa al llibre de registre de bovins de 
l’explotació. 
 
Un altre llibre que s’ha de portar és el llibre de registre de dejeccions ramaderes, que 
s’ha d’omplir una vegada es tingui aprovat el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes, 
de manera que s’ha d’apuntar el cultiu que es fa i la dosi de dejeccions ramaderes que 
s’hi aplica i el moment d’aplicació. Aquesta pràctica encara és poc estesa en general a 
les explotacions, ja que encara no estan aprovats els Plans de Gestió de Dejeccions 
Ramaderes en moltes explotacions. 
 
Per acabar també s’haurà d’omplir un llibre de registre de medicaments, on s’indicarà 
la vaca malalta, la dosis aplicada i el dia d’aplicació, i on a més a més, caldrà guardar 
totes les receptes de medicaments dels darrers 5 anys. 
 
3.1.3.5.-Peritatges d’Agroseguro 
 
L’explotació també disposa d’una pòlissa d’assegurança agroramadera, per quan hi ha 
un sinistre. Si hi ha un sinistre doncs, cal informar a la companyia asseguradora, i 
posteriorment venen els pèrits i valoren l’accident o la baixa. També es disposa d’un 
contracte amb una empresa de recollida d’animals morts, que és d’obligat compliment 
i que quan es mor un animal cal informar mitjançant un fax a l’empresa de recollida 
per tal que el vinguin a buscar. Normalment els pèrits de la companyia asseguradora 
solen venir per accidents de les vaques, que solen ser caigudes o altres causes variades, 
com ara mort per llamp, o mort en el part. També hi ha baixes i morts de vedells 
durant el part, que solen ser altres causes habituals a l’explotació. 
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En els darrers anys s’han donat molts casos i molt variats de baixes en vaques, el 2003-
2004 van haver-hi fins a 11 baixes d’accident en vaques. Va ser un any excepcional, ja 
que el que sol ser habitual són unes 3 o 4 vaques, causades sobretot per l’orografia del 
terreny. La mort de vedells d’accident no sol ser tan habitual, mentre que la mort en el 
part sol ser de mitjana uns 2 o 3 vedells l’any. 
 
Quan hi ha un sinistre a l’explotació cal avisar a l’empresa de recollida d’animals morts 
i aquesta passa a recollir-lo, juntament amb el DIB 1 de l’animal. 
 
3.1.3.6.- Problemes sanitaris més usuals 
 
Els problemes sanitaris més corrents solen ser els mateixos que es donen a qualsevol 
altra explotació de vaques de cria de qualsevol punt del Pirineu o Pre-pirineu. Podem 
diferenciar els problemes sanitaris amb vedells i els problemes sanitaris amb vaques. 
 
Vedells 
 
Els principals problemes sanitaris en vedells fins l’any passat eren les diarrees durant 
els primers dies de vida del vedell, sobretot durant la hivernada i quan els vedells 
quedaven estabulats. Podia ser fins i tot un problema greu, que suposava la mort de 
varis vedells a l’any. Aquest fet s’ha solucionat aquest darrer any, canviant el maneig 
de la hivernada. Les vaques es tancaven a l’estable només en el moment de parir i quan 
havien acabat de parir es treien a fora i el vedell pràcticament ni trepitjava el terra de la 
quadra. Això va suposar un canvi en la mentalitat del ramader, ja que hi havia el 
costum de tancar els vedells i que a dins a l’estable estaven més calents i més 
confortables, i vist així era una bona teoria, però a la pràctica, i amb les condicions 
ambientals d’aquest darrer hivern, molt sec i fred, s’ha vist que els vedells no han 
agafat cap diarrea al néixer. 
 
Altres problemes sanitaris, solen ser algun mal de panxa o mala digestió ja sigui de la 
llet o de la pastura, o algun refredat o pulmonia, però no solen ser habitual. 
 
Vaques 
 
Les vaques no presenten cap malaltia diferent tampoc a les altres explotacions, lo més 
usual solen ser coixeres (per accident), alguna diarrea, empassar algun ferro, entre 
altres, i la resta referents als parts. Hi ha vaques que tenen parts distòcics i la 
conseqüent retenció de placenta, també hi ha algunes cesàries, etc. Són poc habituals 
entre 2 i 4 de mitjana, i sobretot en vaques de primer part. 
 
Un fet molt habitual en vaques de cria és la mamitits, a causa de que els vedells no se 
les mamen, provocant que un quarteró o fins i tot dos, quedin afectats i passin a ser 
improductius. Aquest fet és habitual en vaques que fan molta llet. Aquest problema 
moltes vegades passa per alt en el maneig, ja sigui per falta d’atenció o a vegades per 
incapacitat de fer-hi res, de manera que moltes vaques queden mamies d’algun 
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quarteró. Sí es pot agafar a temps, cal munyir la vaca varis dies i tractar-la amb 
medicació. Tot i així moltes vegades s’agafa el problema massa tard. 
 
Actualment no són habituals els problemes de timpanisme, ja que les vaques quan 
pasturen els prats d’alfals de tardor-hivern, solen menjar una estona abans en un prat 
d’herba o se’ls hi dona fenc a la quadra abans d’engegar-les. Tot i així a vegades cal 
vigilar si per algun motiu les vaques trenquen el fil o pastor elèctric i es prenen elles 
soles el camp d’alfals. Cal dir també que l’alfals ja sol estar una mica tocat pel fred i no 
porta tants problemes, com en el cas d’alfals tendre de primavera o d’estiu. 
 
Altres malalties com refredats, pulmonies, etc. No són molt usuals. 
 
Cal destacar que cada any abans de pujar les vaques a port es vacuna per Bajo, per 
evitar problemes amb els canvis de pastures. El Bajo que és com s’anomena a la zona el 
Carbunco, o en català Carbuncle, que és un problema en animals joves sobretot En 
algunes explotacions de la zona hi ha hagut problemes per Bajo quan els animals han 
arribat a port, i fins i tot han tingut 6 o 8 baixes de vedells ja grandets de 4 a 6 mesos en 
2 dies, per aquest motiu. Es recomanable doncs fer aquest tractament abans de pujar a 
Port. 
 
3.1.3.7.- Les pastures, l’alimentació estiu/hivern, racions, tipus d’aliments, 
mobilització reserves corporals 
 
L’alimentació a l’explotació es basa en un sistema de pastura tot l’any, aprofitant la 
producció estacional de l’herba, amb complementació durant la hivernada, 
majoritàriament amb farratges produïts durant l’època en que les vaques es troben a la 
muntanya, sobretot fenc d’herba i d’alfals, i amb altres aliments com ara pinso granulat 
gros, palla o enfaixat. 
 
Les vaques durant la primavera, l’estiu i la tardor pasturen els prats i les pastures de 
sotabosc, principalment les finques de la Torre de Foix, els emprius de Guardiola de 
Berguedà, posteriorment la finca de Quer a Bagà, que s’aprofita conjuntament amb els 
comunals de la zona de Sant Joan de l’Avellanet, i sobretot les pastures de la muntanya 
comunal de Bagà, tant la zona de Rebost-els Orris, com la zona de Coll de Pal. 
 
La dieta dels animals durant aquest període es basa en la pastura, aprofitant el rebrot 
de l’herba a les finques de la Torre i Soldevila, i als emprius, i posteriorment agafa ja 
l’estat vegetatiu més avançat de les altres zones, aprofitant l’estacionalitat de la 
producció. Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’explotació intenta adaptar-se a una 
càrrega ramadera adequada per la producció anual, aprofitant els excedents productius 
de l’estiu. 

 
La pastura s’adapta a les variacions estacionals de la producció de l’herba tal com es 
pot observar la Figura 3.1, i d’un any a l’altre, també varia molt la disponibilitat 
d’herba a cada estació.  
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El creixement de l’herba de pastura  durant la primavera depèn molt de cada any, i de 
les característiques climàtiques que es donen. Si hi ha una primavera força plujosa, 
permet un millor creixement i un augment de producció, que permet disminuir el 
complement alimentari de farratges conservats, mentre que si passa al contrari cal 
mantenir el complement fins gairebé mig maig. Aquest període pot variar ben bé un 
mes, de manera que s’augmenten o es disminueixen considerablement els costos en un 
cas o en l’altre. 
 

 
Figura 3.1: Variació de la producció i la qualitat del farratge al llarg de l’any (Font: 
Apunts producció de farratges ESAB-UPC; M. Pujol, 2000) 
 
L’herba de pastura presenta varies fases, la fase hivernal, que sol ser el període en que 
la planta es presenta en un estat latent, la fase vegetativa, que correspondria a l’època 
de primavera i que pot variar molt en funció de la meteorologia, com ja hem dit, en que 
la planta comença el rebrot i el creixement, i finalment la fase reproductiva, ja entrant a 
l’estiu. Aquesta darrera presenta unes característiques de producció més estables, i és 
quan hi ha el pic de producció. En funció del període d’aprofitament la qualitat pot 
variar molt, ja que si esperem uns dies a fer l’aprofitament, incrementa la producció, 
però pel contrari disminueix la qualitat (Figura 3.2).  
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 Figura 3.2: Creixement de l’herba a la primavera (Font: Apunts producció de farratges 
ESAB-UPC; M. Pujol, 2000) 
 
Per altra banda el creixement de l’herba a part de venir limitat per les condicions 
meteorològiques, també poden variar els períodes o fases productives en funció de 
l’altitud, presentant períodes més curts a mesura que incrementem l’alçada en que es 
troben aquestes pastures. Per tant les pastures de port presentaran un període 
vegetatiu i reproductiu molt més curt, i alhora més retardat que les pastures de la zona 
baixa, permetent un aprofitament esglaonat d’aquestes. 
 
 

 
 

Foto 56.- Vaques pasturant a la zona de Comabella una vegada passats 21 dies 
des de l’arribada a port on es pot observar unes zones pasturades i unes altres 
no. (Any 2005) 
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El creixement de les pastures a la tardor, en canvi es veu més limitat, i no sol ser tan 
abundant com a la primavera, i sobretot ve marcat per la meteorologia de l’estació, ja 
que la pluviometria de finals d’estiu i principis de tardor, marcaran la producció 
d’herba, i el començament del fred serà el que marcarà la qualitat de les mateixes.  
 
Aquesta producció doncs vindrà marcada sobretot per les primeres gelades, o si pel 
contrari es tracta d’una tardor suau de temperatures i amb pluges abundants. La zona 
de la qual ens referim sol tenir les primeres gelades i nevades al Novembre i Desembre, 
disminuint la qualitat de les pastures i que fan que s’allargui el període d’hivernada, i 
s’hagi de començar a complementar amb farratges conservats. Aquest període també es 
molt variable i pot diferenciar-se fins a un mes en funció de cada any. 
 
Les vaques durant l’època de primavera-tardor, s’alimenten a base de pastura, que 
gairebé sempre és “ad libitum”, sense limitació. Disposen de grans extensions de 
terreny, ja sigui prats naturals, o pastures permanents de sotabosc o de prats, i en 
aquest cas la condició corporal varia molt en un període i en un altre com es veurà més 
endavant (veure les necessitats d’una vaca tipus en el període de pastura veure a 
l’annex 5). 
 
Les racions utilitzades durant la hivernada a l’explotació Torre de Foix, varien segons 
el tipus d’animal, i les seves necessitats fisiològiques. Normalment les vaques 
avançades en gestació, juntament amb les que es troben en el prepart, i les de postpart, 
tenen una alimentació molt més abundosa i de qualitat, mentre que les vaques buides i 
les gestants de poc temps estan separades i reben una alimentació de menor qualitat i 
quantitat. 
 
Es separen durant el període d’hivernada les vaques avançades i les de prepart i 
postpart, aquestes a la finca de la Torre de Foix, mentre que la resta estan a la finca de 
Soldevila i emprius. Quan una vaca s’avança, es fa baixar a la finca de la Torre, que és 
on hi ha les instal·lacions i per altra banda és menys embrossada per si la vaca vedella a 
fora i cal trobar-la. Una vegada les vaques ja han criat el vedell i aquest es desmama i 
es separa de la mare,  les vaques s’agafen i es fan pujar a la finca de Soldevila.  
 
L’alimentació d’uns i altres animals durant aquesta època d’hivernada, es basa en el 
complement que se subministra de manera addicional a les poques pastures que 
queden a l’explotació. Per tant se sol subministrar farratge en forma de fenc i a totes les 
vaques, i pinso granulat a les vaques de més necessitats. 
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Foto 57.- Ramat de vaques a l’explotació durant la hivernada, on es complementa amb 
fenc d’herba de prat i amb fenc d’alfals. El concentrat en forma de granulat es sol repartir 
abans que el fenc. (Any 2004) 
 

La ració de les vaques de més necessitats ubicades a la finca de la Torre, podria ser per 
exemple, en el període de màxima complementació uns 2 kg de pinso granulat 
gros(més energètic que proteic) i uns 15 kg de fenc per animal i dia. Aquesta 
complementació pot ser uns 10-12 d’herba de prat i uns 3-5 kg de fenc d’alfals. 
Normalment si l’herba és de molt bona qualitat (de primer dall o bé més alfals), a 
vegades es complementa amb uns 2 kg de palla. Aquesta ració que es dona a les 
vaques pot variar en funció del dia, ja que no es prepara una ració tipus, sinó que es 
subministra el farratge en bales rodones grans de 350-400 kg, i l’alfals en bales petites 
de 40 kg i la palla sol ser també en bales petites.  
 
Normalment es subministra el farratge als camps i prats de manera que s’estén 
àmpliament per tal que tots els animals hi tinguin accés. A l’explotació s’han provat 
varis sistemes i el més eficaç es el de repartir i escampar el fenc àmpliament. 
Normalment es canvia cada dia el lloc de repartir el menjar, per tal d’anar femant els 
prats i evitar el trepig constant d’un mateix punt. 
 
Pel que fa a les vaques de la zona de Soldevila, com que disposen de molta més 
superfície que les de la zona de baix la Torre, el període de complementació 
alimentaria varia i sol apurar-se al màxim, fins que les vaques pràcticament no poden 
pasturar, i es deixa de donar quan les vaques ja poden començar a pasturar. En aquest 
cas es dona una ració tipus una mica inferior a les vaques de vedell i no es 
complementa amb pinso. Es donen 10-12 kg de fenc la meitat de bona qualitat i l’altra 
meitat fenc que s’hagi mullat durant la recol·lecció o en definitiva de més baixa 
qualitat. Si es dona fenc de bona qualitat o alfals, se sol donar palla, tampoc hi ha una 
ració constant i fixa. 
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Normalment les racions tant la de la zona de dalt, de les vaques de menys necessitats i 
la ració de les vaques de baix, de més necessitats, varien no només en funció de l’època 
sinó que també en funció de la disponibilitat de farratges de l’explotació.  
 
Per altra banda el pinso se subministra també a granel escampat a lo llarg en un prat i 
de manera que hi càpiguen tots els animals. Normalment els dies de pluja no se’n dona 
o bé es dona en llocs on no s’estanqui l’aigua, però de totes maneres els dies de pluja 
tant el subministrament de pinso com el de farratge s’aprofiten menys, ja que el trepig 
fa que les vaques en facin més de malbé.   
 
Les vaques tancades, que són les que tenen màximes necessitats, o bé per un part o bé 
per que han perdut molta condició corporal, l’aport d’aliments complementaris és 
major i es subministren farratges d’alta qualitat i pinso. La ració sol ser d’uns 15 kg de 
farratge de qualitat, i uns 2 kg de palla. Dels 15 kg de farratge, uns 2-3 kg són de fenc 
d’alfals. El pinso subministrat pot ser una part del de vedells i una part del granulat 
que es dona a fora, en total entre 2 i 3 kg de pinso. 
 
Les vaques tenen rocs de sal a lliure disposició durant la hivernada, mentre que a 
l’estiu es sol repartir sal a granel a les saleres de la muntanya una vegada a la setmana. 
 
Els vedells que estan engegats, normalment disposen d’una tolva de pinso per poder 
complementar amb la llet que mamen de les seves mares i també se’ls subministra fenc 
de redall de molt bona qualitat. 
 

 
 

Foto 58.- Tolva de pinso, on es pot observar com mengen els vedells, i que permet cobrir 
millor les necessitats i per tant un creixement més ràpid d’aquests. (Any 2004) 
 

Els vedells que estan tancats i només mamen una vegada al dia, solen tenir pinso a 
disposició i se’ls subministra fenc de redall d’herba de prat i palla. 
 



3.- Resultats i discussió 

 130

Les vaques que es queden a Bagà, solen tenir una ració com les vaques que es tanquen 
a la Torre, ja que es tracta de vaques delicades o primeres cries, així com també 
vedelles de recria. Per tant cal que estiguin més “mimades” i cuidades que la resta del 
ramat. 
 
Les racions per vaques de cria poden ser molt variades i dependran molt de la zona on 
es troben. Per tant per poder comparar racions cal que siguin zones de característiques 
semblants i ramats amb necessitats aproximades, ja que haurien de coincidir les races i 
el tipus d’animals que volem comparar. Un exemple de ració que es donaria a 
l’explotació durant la hivernada seria la detallada a la Taula 3.1. 
 
Taula 3.1: Comparació de racions per vaques de cria (Ració 1 vaques amb més 
necessitats, Ració 2 vaques amb menys necessitats). 
 
Ració 1.-     Exemple  Torre de Foix 

Fenc de primer dall   6 kg   6 kg 
Fenc de redall    4 kg   4 kg 
Alfals     0 kg   2 kg 
Palla     2 kg   2 kg 
Pinso (més energètic que proteic)    1-2 kg   2 kg 
 

Ració 2.- 

 
Fenc de primer dall   7-8 kg   6-7 kg  
Fenc de redall/alfals   0 kg   6-7 kg 
Palla     3-7 kg   2 kg 
Pinso (més energètic que proteic)  1-2 kg   0 kg 
 
(Font: Apunts de maneig de vaques de cria del BODE Gestió d’Explotacions Ramaderes ETSEA; A. Seguí, 
R. Trias i C. Zaragoza, 2003) 
 
Hi ha actualment una clara tendència a explotacions de muntanya que no disposen de 
prats i camps de conreu, per fer farratges a la primavera i estiu suficients pel número 
de vaques que tenen, i es veuen obligats a comprar tot el farratge de la hivernada. No 
se si aquesta modalitat d’explotació més intensificada, és sostenible, ja que en 
definitiva només disposen de pastura per una part del ramat que tenen en realitat, fent 
que quedin en mans de tercers, i no siguin autosuficients en farratge. Aquestes 
explotacions normalment separen les vaques en varis lots d’unes 20 vaques més o 
menys de les mateixes característiques i es tanquen en petits llocs, on se’ls 
subministrarà pinso i palla de manera que s’erosiona molt el sòl. Solen ser unes 
instal·lacions precàries i de baix cost, on poder subministrar el pinso i la palla. 
   
El sistema productiu de les explotacions de vaques de cria en general, per tal de poder 
mantenir les condicions d’extensivitat i aprofitar al màxim els recursos més assequibles 
com ara les pastures comunals, cal utilitzar els mecanismes fisiològics que permeten a 
les vaques compensar deficiències d’alimentació mitjançant la utilització de les reserves 
corporals. Així, una vaca de 500 kg de pes viu, no lactant, al 7è o 8è mes de gestació i en 
bones condicions, pot perdre de 80 a 100 kg en el període d’hivernada (on manquen 
més aliments), cosa que podria reduir les seves necessitats en prepart en un 23 % 



3.- Resultats i discussió 

 131

(Osoro, 1989). Una experiència feta amb vaques de carn (Chesnutt, 1984), va arribar a la 
conclusió que el que sortia més rentable era que les vaques perdessin pes durant 
l’hivern i després ho compensessin amb guanys importants durant l’època de pastura 
estival. 
 
Durant el període de subalimentació, les vaques perden pes i estat corporal, al obtenir 
de la seva massa corporal els elements nutritius que els hi permeten assegurar una 
certa producció. Les reserves mobilitzades estan constituïdes principalment per lípids, 
si bé, en aquesta mobilització també s’inclouen proteïnes i minerals (INRA, 1990). 
 
Seguint aquesta filosofia, el maneig de l’alimentació de les vaques explotades segons 
aquest sistema, consisteix en mantenir un equilibri dinàmic de mobilització i 
acumulació de reserves. Tot i així a l’explotació Torre de Foix el que s’intenta és que les 
vaques perdin el mínim de condició corporal durant la hivernada i com es podrà 
comprovar en l’apartat d’estudi econòmic, l’explotació no escatima en la compra de 
farratges i pinso pels animals, sobretot a la hivernada, ja que si els animals baixen molt 
de pes i costa molt recuperar-los i sobretot en èpoques de prepart i postpart, on les 
necessitats són màximes, juntament amb les dels animals de reposició. 
 
Evidentment una pèrdua de reserves d’aquest tipus demana una prèvia acumulació en 
un moment en què sigui fàcil (i barat) recuperar-les. En quasi tots els casos es suposa 
que aquesta recuperació ha de produir-se en el moment de pasturatge dels animals, 
quan la disponibilitat dels aliments és major i l’animal està millor disposat per 
transformar-lo en reserves corporals (tradicionalment el moment de la lactació, doncs 
hi ha major eficiència fisiològica en la deposició) (INRA, 1990; Mantecon, 1991; Osoro, 
1989; Revilla et al 1993). Es ben il·lustrativa la figura3.3 extreta de INRA (1990). 
 

 
 

Foto 59.- Repartiment del menjar enfaixat durant la hivernada a les vaques de Soldevila. 
Aquest tipus de farratge no sol ser habitual a l’explotació Torre de Foix, ja que el més 
habitual sol ser el fenc. L’ensitjat en bales enfaixades només es va fer el 2004. (Any 2004) 
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Figura3.3: Evolució anual d’una vaca Charolais part de primavera.(INRA, 1990) (Font: D. 
Villalba, 1995) 
 
En aquest punt cal introduir un dels conceptes més importants per a una gestió eficient 
de les reserves corporals dels animals, la Condició Corporal. 
 
Al determinar l’estat de reserves d’un animal la utilització del seu pes és temptadora 
per la seva facilitat de mesura, però està afectat per diversos factors, que s’han de 
considerar quan s’utilitza aquesta mesura: càrrega del remuc, pes dels productes de la 
concepció, edat (en animals no adults la variació de pes no és deguda només als canvis 
de l’estat de reserves, sinó també al creixement). Això s’observa especialment a final de 
la gestació, en què el pes viu no reflexa l’estat corporal de la mare, i en lactació, on la 
mobilització de reserves sol anar acompanyada d’una retenció d’aigua (San Juan, 1993).  
 
Per això s’utilitzen altre mètodes per a estimar o valorar l’estat de reserves. Un 
d’aquests és la condició corporal (a partir d’ara c.c.) del sistema Anglès (Lowman et al 
1976 a Osoro, 1989) que es basa en una palpació anatòmica en dues regions: la zona de 
les apòfisis transverses i espinoses de les vèrtebres lumbars i a la base de la cua. 
S’utilitza una escala subjectiva de 0 a 5 que es basa en una detecció de teixit adipós i la 
identificació més o menys aparent de les apòfisis. La c.c. és una mesura subjectiva, però 
és una tècnica fàcil i econòmica per a valorar el greix corporal amb grau de precisió 
acceptable per molts propòsits (García Paloma, 1990; Wright i Russel, 1984 a San Juan, 
1993). 
 
Aquesta valoració de l’estat de reserves de les vaques té molta importància en el 
moment de gestionar els ramats per obtenir el màxim rendiment econòmic. L’objectiu 
de la producció és maximitzar el nombre de vedells per vaca i any. Per la consecució de 
bons resultats reproductius, i per tant productius, cal que la vaca tingui una bona 
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condició corporal en els moments vitals del cicle: el part, inici del període de monta i 
durant les cobricions (Osoro, 1989). 
 
L’alimentació prepart,, i per tant la c.c. al part, juga un paper molt important en la 
reanudació de l’activitat cíclica postpart. Així els efectes d’una correcta alimentació 
prepart es tradueixen en un escurçament del període part-primer zel i part-cubrició 
(Blasco et al., 1992; Osoro, 1989). Els nivells d’alimentació postpart afecten la taxa de 
concepció i el percentatge de vaques gestants als 120 dies postpart (Osoro, 1989). S’ha 
estimat que l’increment en una unitat de c.c. (escala 1-5 de Lowman) en el moment del 
part, redueix el període d’anoestre en uns 40 dies (Wright et al., 1987a a Osoro, 1989), 
incrementa el percentatge de gestants al final del període de monta en un 38% (Selk et 
al., 1988; Osoro, 1989). 
 
Les indicacions de Lowman et al, (1978) referents a la condició corporal adecuada a 
cada estat fisiològic en funció de l’època del part i el maneig alimentici són: una c.c. 3 al 
part a la tardor i 2,5 a la primavera; c.c. 2,5 a la cubrició de tardor i 2 a la primavera. 
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3.2.- Avaluació econòmica d’una explotació de vaquí de carn 

Des de fa bastant temps s’està discutint si les explotacions de vaques de muntanya 
(vaca de carn/vaca de cria) podrien aportar beneficis sense les ajudes econòmiques que 
reben de l’administració. Normalment es creu o es té la percepció de que són 
explotacions de caire simple, però que en realitat presenten una complexitat important 
tant pel que fa el maneig com pel que fa l’estructura de les mateixes. Tot i tenir uns 
costos de producció no excessivament elevats, l’únic ingrés que hi ha per cobrir aquests 
costos i obtenir un benefici és el que proporciona la venda dels vedells, i el que es 
pugui cobrar de les vaques de desfer. Això implica tenir una cura especial del control 
de costos, pel que fa al maneig productiu i dels factors de producció que hi intervenen. 
 
Un dels objectius d’aquest treball és avaluar i comprovar si aquest tipus d’explotació i 
concretament aquest sistema de maneig són possibles i alhora rendible. S’ha intentat 
descriure minuciosament tot el que s’hi fa, on es fa, com es fa, en quin entorn, etc. I ara 
a continuació s’analitzarà mitjançant un estudi econòmic de l’explotació per poder 
detectar els punts tant forts com febles pel que fa costos, i avaluar la viabilitat de 
l’explotació i veure com hi ha influït el fet de disposar de subvencions de 
l’administració. 
 
3.2.1.- Descripció i anàlisi dels costos i ingressos 
 
En aquest apartat s’ha cregut convenient descriure i detallar d’on surt cada cost i cada 
ingrés per poder incidir si és possible en un canvi de cara a millorar els resultats de 
l’anàlisi econòmic (veure esquema dels costos i ingressos al annex 6). 
 
La finca disposa d’un total de 1.244,96 hectàrees, de les quals 862 corresponen a les 
pastures comunals de la muntanya de Bagà, i unes altres 104,36 ha que són arrendades. 
El preu d’arrendament és molt variable entre el preu de la muntanya comunal i el preu 
de les explotacions o prats de dall arrendats a particulars. El preu de la muntanya 
s’estima en uns 900 €/any de les pastures, i s’estima un preu de lloguer de terres per 
l’explotació de 30 €/ha, on hi ha unes 80 ha de pastures de forests. Al poble de Bagà hi 
ha 19,17 hectàrees de camp per conrear farratges, amb un preu mig de 180 €/ha i les 
altres hectàrees de prats són a Guardiola a les finques arrendades. La resta de terres 
son de propietat, 23,91 ha en forma de prat permanent natural, i les 252,26 ha restants 
són zona de bosc. Aquests prats permanents estan formats per herba de prat i en les ha 
de conreu de la zona de Bagà es cultiva herba de prat i alfals, per pastura a l’hivern, i 
per recollir farratges a l’estiu. El sistema de tancat de les parcel·les es fa a través de fil 
elèctric. El cost de les parcel·les s’estima en 99,5 €/ha conreada, dels quals es conta la 
llavor, l’adob i el desgast de la maquinària, tot i que la majoria de màquines i els 
tractors ja estan amortitzats, i a més molts dels camps o prats són permanents i el cost 
de les parcel·les és només la recol·lecció i l’adobat. El cost de treballar la terra i altres 
feines es fan amb les eines pròpies i no es conta com a cost de maquinària, simplement 
es conta a part el combustible que es pot gastar. El cost de combustible s’estima en uns 
2.500 €/any, tenint en compte el combustible dels tractors i del cotxe. Per tant el cost de 
les parcel·les de cultiu s’estima en 3.609,15 €/any, i el del combustible de 2.500 €/any.  
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L’explotació disposa de 110 vaques adultes i 26 vedelles de recria de raça 
majoritàriament Bruna i alguna Creuada, tot i això només disposa de 93,1 drets (de 
Prima de vaca alletant). Hi ha 4 toros, 3 de raça Charolais i 1 de raça Bruna. Els vedells 
es venen als 5-6 mesos (no s’engreixen a la pròpia explotació). Anualment es venen uns 
85 vedells a un preu aproximat de 583 €/vedell mascle i 480 €/vedella femella. Una vaca 
adulta té un valor pròxim a 600 € i un toro a 1.500 € en el cas que sigui per compra o 
venda per vida. Mentre que les vaques per escorxador el preu es pot estimar per sota el 
50% del valor d’una vaca adulta. En aquesta explotació no es compren vaques per 
reposició, ja que amb la recria són autosuficients. Es considera una variació anual nul·la 
en el nombre de caps de bestiar, ja que l’explotació es troba en una dinàmica estable, 
sense expectatives de creixement ni de reducció d’animals. Tot i això l’explotació va 
comprar l’any 2003, 15 vaques adultes i 17 drets, arran d’una explotació petita que va 
plegar, i dos toros de raça Charolais per un valor de 3.000 €. Per calcular l’amortització 
d’aquestes compres s’ha estimat fer-la a 8 anys, i de manera que s’estima en 8 anys la 
vida útil de les vaques i no hi ha un valor residual d’aquestes, que en un principi ja es 
cobraran al preu de desfer, i pel que fa als drets quedaran  com una inversió, també a 
recuperar en 8 anys. Aquesta amortització puja un total de 1.464,38 €. 
 
L’alimentació d’aquestes vaques varia segons si és estiu o hivern. A l’estiu estan a 
pastura en prats permanents on hi ha “herba de prat” i a l’hivern s’alimenten de 
pastura de prats permanents, de prats naturals i de pastura de sotabosc, tot i que també 
es complementa la ració amb fenc d’herba de prat, d’alfals i part de palla  que  o bé es 
recull a la pròpia explotació o una part es compra a la zona de l’Alt Berguedà. També 
es complementa amb pinso alguns animals del ramat, que és entre 1 i 2 kg per animal 
(del ramat amb més necessitats) i té un cost de 0,21 €/kg.  
 
Els vedells també es complementen amb pinsos, i s’estima un consum d’uns 12.000 kg 
anuals amb un cost de 0,23 €/kg.(Una part petita d’aquest pinso a vegades el 
consumeixen les vedelles de reposició i algunes vaques). La despesa d’aliments totals 
comprats per alimentació a l’explotació puja un total de 8.632 €/any.  
 
Durant l’any es fan diferents tractaments veterinaris com per exemple un tractament 
antiparasitari amb Ivomec que té un cost de 2,4 €/vaca, una vacuna contra Bajo o 
Carbuncle per als vedells que té un cost de 1,2 €/vedell i també es fa el sanejament 
obligatori que té un cost de 1,8 €/vaca. Altres despeses com la de medicines comprades 
a l’explotació i altres intervencions del veterinari també s’han sumat en aquest apartat 
de sanitat. La despesa total de veterinaris i medicació puja un total de 3.413,44 €/any. 
 
Pel que fa a altres costos variables, en aquest apartat s’hi inclou, les despeses 
d’electricitat, que sumen un total de 300 €/any, la mà d’obra eventual que s’estima en 
uns 3.000 €/any, el cost del gas-oil gastat a l’explotació, que inclou el del cotxe i el dels 
tractors, i que és de 2.500 €/any i un apartat on s’agrupen altres possibles costos, com 
ara material divers, cròtals, etc. Que s’estima un total de 1.000 €/any. En total aquests 
costos variables pugen a uns 6.800 €/any. 
 
En l’apartat de maquinària s’ha de dir que en l’explotació es va comprar una dalladora 
de 2.000 € l’any 2000, un Land Rover Defender de 19.000 € l’any 2001,  aquest mateix 



3.- Resultats i discussió 

 136

any es va comprar un remolc per transportar bestiar de 6.000 € i una embaladora de 
3.600 € l’any 2002. Per calcular l’amortització de la maquinària s’ha tingut en compte 
que normalment la maquinaria s’amortitza en 10 anys i que el valor residual que 
quedaria seria d’un 10% del valor de compra. Per tant l’amortització de la maquinària 
puja un total de 2.754 €/any. 
 
Pel que fa a instal·lacions es van arreglar uns coberts mitjançant un pla de millora amb 
un cost de 45.000 €, l’any 1998. Aquesta amortització s’ha calculat a 20 anys com és 
habitual en les construccions o instal·lacions i puja un total de 2.025 €/any. 
 
S’han englobat en un apartat que s’anomena altres costos fixes, que representen un cost 
força important a l’explotació i que es detallen tot seguit: 
 
Es disposa d’un munt d’assegurances, una assegurança d’accident de les vaques 
(3.660€), les assegurances del cotxe (420€), dels tractors (120 i 120€) i del remolc del 
bestiar(180€), una assegurança de l’explotació (finca 600€), una assegurança de vida del 
titular (360€) i una assegurança de responsabilitat civil (180€), el contracte de recollida 
d’animals morts (360€) que sumen un total de 6.000 € anuals. 
 
L’apartat de reparació de maquinària és un apartat força complicat, ja que tota la 
maquinària de l’explotació és vella i les reparacions són força abundants. S’estima uns 
3.000 €/any, de costos de reparació. 
 
El capítol d’administració, són les despeses que té l’explotació de gestoria i altres 
serveis administratius, que pugen un total de 720 €/any. En canvi el capítol 
d’assessories i serveis ve definit pels costos de l’explotació referents a serveis tècnics, 
legalitzacions, projectes, etc. Aquest apartat suma un total de 360 €/any. 
 
El lloguer de locals no és gaire elevat, puja uns 900 €/any, i engloba l’explotació de la 
Vinya de Bagà i el cobert agrícola del Cable a Guardiola de Berguedà. Aquestes 
instal·lacions es paguen juntament amb les terres i s’ha estimat que el lloguer de locals 
puja 900 €. Per altra banda l’explotació disposa d’una finca particular força gran i que 
de contribucions i impostos paga uns 700 €/any. Degut a les inversions portades a 
terme a l’explotació els interessos del crèdits pendents s’estima en 552 €/any. 
En total els altres costos fixes s’estimen en uns 12.232 €/any. 
 
Per altra banda l’explotació no només disposa dels ingressos referents a la venda 
d’animals i les subvencions, de manera que també cal incorporar a l’apartat altres 
ingressos les compensacions d’agroseguro, que normalment es recupera el cost de 
l’assegurança degut als accidents de les vaques i als vedells morts anuals. Aquests 
ingressos s’estimen en uns 5.000 €. També cal incorporar els ingressos derivats de 
l’arrendament d’una porció de terra que s’estima en 2.525 €. 
 
Per acabar de calcular els costos de l’explotació, cal introduir el terme costos 
d’oportunitat, que són la suma de la renta de la terra pròpia, que en aquest cas s’estima 
que l’arrendament de la finca de la Torre de Foix suposaria uns ingressos d’uns 6.000 
€/any. La mà d’obra familiar, que es dedica a l’explotació i que s’ha considerat unes 1,5 
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UTA, si aquesta mà d’obra en comptes de treballar a l’explotació treballes fora en unes 
condicions semblants, i que el seu sou fos el que fixa l’estat i que es el sou mig d’una 
persona que no es dedica al sector agrari a l’estat espanyol. Com a renda de referència 
el 2004  van ser 20.583 € bruts/any. D’aquests caldria treure la seguretat social, que en el 
cas de l’explotació Torre de foix són uns 295 €/mes per UTA. Per tant el valor de la mà 
d’obra familiar per calcular els costos d’oportunitat sumaria un total de 25.564 €, 
havent restat ja els 5.310 € de seguretat social, que farien referència a 1,5 UTA familiars.  
 
Per altra banda també caldria incloure els interessos del capital propi, que seria veure 
quina capitalització representa totes les inversions de l’explotació, que posades en un 
banc al 3% anual resultarien uns 6.038,43 €/any. 
 
Els ingressos per subvencions són per 93,1 caps de bestiar primables, dels quals es 
cobra uns 200 €/cap de vaca alletant, 100 €/cap de prima d’extensificació, uns 1.450 € 
més de pagament addicional, 24,15 €/cap de prima complementària i uns 2.000 € 
d’indemnització compensatòria de muntanya. En total sumen 33.628,36 € anuals. 
 
3.2.2.- Resum dels resultats obtinguts a l’anàlisi econòmic  
 
Tant els càlculs com els resultats es poden veure en el full excel “full de costos vaca de 
muntanya”, que s’adjunta a l’annex 6. 
 
  Ingressos            Costos 
          
Ingressos Explotació 54.280,71  Costos Fixes 29.571,00
Ingressos Subvencions 33.609,00  Costos Variables 22.454,59
Ingressos Totals 87.889,71  Costos Totals (sense CO) 52.025,59
   Costos Oportunitat 37.602,43
   Costos Totals (amb CO) 89.628,02
Balanç econòmic 
     
Marge Brut 65.435,12    
Marge Net 35.864,12    
Benefici -1.738,32    
Llindar de Rendibilitat 549,34    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Resultats i discussió 

 138

 3.2.3.- Comentari dels resultats i discussió 
 
Una vegada realitzats els càlculs pertinents amb el full excel “full de costos vaca de 
muntanya” (que s’adjunta còpia en un CD), es pot observar en un primer moment que 
el benefici total de l’explotació és de -1.738 €. Es podria dir doncs que en les condicions 
actuals aquesta explotació no és viable. Però analitzant tots els números un per un es 
podrà observar de manera més exhaustiva si realment es viable o no. Caldria també 
comparar-la amb altres explotacions de la zona per saber si la magnitud del benefici o 
de pèrdua és acceptable o no.  
 
Val a dir que tots els valors dels preus i dels costos i ingressos són orientatius, i 
aproximats, però  intenten reflectir al màxim la realitat de l’explotació. 
 
Els ingressos derivats de la venda d’animals representen un 53,2 % dels ingressos 
totals, i els altres ingressos de l’explotació  que serien les indemnitzacions procedents 
d’Agroseguro i l’arrendament d’una porció de la finca, representen un 8,56 % dels 
ingressos. Per tant, com ja es conegut, l’ajuda de l’administració té un pes específic 
importantissim pel que fa als ingressos de l’explotació sent un 38,24 % dels ingressos 
totals de l’explotació. No deixa de ser preocupant, doncs, que tot i tenir una ajuda tan 
important  per part de l’administració, el benefici encara sigui negatiu, i a més fent que 
aquesta activitat estigui totalment condicionada a l’existència de primes i no al propi 
rendiment productiu de l’explotació. 
 
Per tant per saber per on se’n van els diners, i per on es pot incidir en millorar la 
productivitat de l’explotació cal estudiar detingudament els costos. Pel que fa als 
costos, la seva distribució és del 57% costos fixes i el 43% costos variables, sent l’apartat 
altres costos fixes el cost més important (23,5% sobre costos totals), la compra 
d’aliments (16,5%), les amortitzacions (15,7%) i els altres costos variables (13,0%). És 
sobre aquests quatre pilars en els quals s’hauria d’incidir per rebaixar els costos d’una 
manera més important, sense perdre de vista la resta de costos més inferiors (però que 
junts formen un gran volum). 
 
La solució teòrica per tal d’aconseguir un millor benefici, sense dependre de les 
subvencions passa com en totes les empreses per reduir els costos fixes i intentar 
incrementar els rendiments productius dels animals, per tal de diluir els costos 
variables amb un increment de productivitat, cosa força difícil, ja que l’explotació ja es 
troba en un nivell de reproducció al voltant del 85 % i superar aquest percentatge és 
molt difícil, tot i així l’objectiu d’un ramader és obtenir un vedell per vaca i any i no es 
pot renunciar a tenir-lo, però es clar, és complicat i el fet de millorar els rendiments 
també suposa en molts casos un increment de despeses i per tant l’increment de 
productivitat no és una solució directe.  
 
Per altra banda, es pot observar que si als ingressos totals es resten els costos totals 
tenim un marge net de 35.864,12 €. Però per poder incidir i avaluar correctament si 
l’explotació és viable,  cal restar a aquest marge net els costos d’oportunitat. Per tal de 
calcular els costos d’oportunitat el que es té en compte és la mà d’obra familiar que hi 
ha, els diners que hi ha invertits a l’explotació i la renda de la terra pròpia. Per fer 
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aquest càlcul s’agafa el valor de la renda de referència que és el sou brut anual que 
cobra una persona que no es dedica al sector primari a Espanya. L’any 2004 aquest 
valor de la renda de referència va ser de 20.583 €. Tenint en compte que a l’explotació 
es compta amb 1,5 UTA (Unitat de treball agrari), tenim que els diners dels sous 
familiars seria de 30.874,5 €. Com que el sou és brut i els treballadors de l’explotació 
paguen una seguretat social molt elevada, 295 €/mes, sumaria un total de 5.310 €/any, 
els he restat a la renda de referència per tant seria un total de 25.564,5 € de sous nets.  
 
Si pel contrari es té en compte que al Berguedà la renda per càpita mitja és de 12.000 
€/any, molt per sota de la renda de referència estatal,  es parlaria d’uns altres números 
molt diferents i l’explotació ja seria viable. Però comptant amb la renda de referència 
estatal, també val a dir que l’explotació ha incrementat molt el capital de l’explotació 
els darrers anys, comprant drets, vaques, un cotxe, i arreglant un cobert agrícola que 
suposen una amortització elevada i també si no s’haguessin invertit i s’haguessin posat 
al banc al 3% anual d’interès suposen uns 6.038 €, que sumats a la renda de la finca 
propietat de l’explotació (que es també un valor orientatiu) amb uns altres 6.000 €, 
tenim uns costos d’oportunitat molt elevats, que sumen un total de 37.602 €. 
 
Una vegada vistos tots els valors i veient que agafant uns valors o bé uns altres de 
referència les coses varien molt, s’ha aprofundit en el càlcul del llindar de rendibilitat. 
 
El llindar de rendibilitat és el preu que s’hauria de percebre per vedell per tal que el 
benefici sortís positiu. En el càlcul de costos es va estimar un valor dels animals mig de 
528,89 € que seria la mitjana ponderada del preu percebut pels vedells mascles i per les 
femelles, comptant uns 583 €/mascle i 480 €/femella, que són preus orientatius del que 
es cobra per animal a l’explotació. 
 
Coneixent tots els valors, s’ha calculat el llindar de rendibilitat i per tal de tenir un 
benefici positiu o zero, s’haurien hagut de cobrar els vedells a 549,34 €; 21€ més cars en 
general. 
 
Però aquest preu, percebut per vedell, també pot variar, ja que si un lot de vedells és de 
molt alta qualitat o es troba en una zona com per exemple a la Vall d’Aran, els vedells 
mascles poden arribar a valer uns 661,1 € o més, mentre que les vedelles poden arribar 
als 540,9 €, i llavors també es parlaria de números diferents i de que l’explotació és més 
que rentable. 
 
Una de les raons d’aquest estudi és per poder fer una mica d’estudi, de costos i 
ingressos, però com es pot comprovar pot tenir varies interpretacions i varies maneres 
de calcular-se. 
 
Un altre factor a tenir en compte és que es tracta d’una explotació arrancada, que ha 
anat creixent en la mesura de les seves possibilitats, de manera que si els números no li 
haguessin sortit positius des de fa un temps, segurament no es podria fer l’estudi ni el 
treball de la mateixa.  
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Tornant al llindar de rendibilitat, si es volgués saber quin seria el preu que s’haurien de 
cobrar els vedells per poder tenir un benefici positiu, senes tenir en compte els 
ingressos provinents de les subvencions, el llindar de rendibilitat sortiria uns 944 €.  
 
Es pot fer una taula analitzant diferents alternatives pel que fa a preus i a número de 
vedells produïts a l’explotació per saber a partir de quin número de vedells seria viable 
l’explotació i amb quin volum no ho seria. 
 
Taula 3.2: Possibles alternatives de producció i preus dels vedells, on es poden veure 
diferents llindars de rendibilitat. 
  

Nº de vedells 
mascles 

Preu 
(€/vedell) 

Nº de vedelles 
femelles 

Preu 
(€/vedella) 

Nº total de 
vedells 

Preu 
(€/vedell) 

Ingressos totals 
(€) 

35 480,81 40 420,71 75 448,76 33656,68 
35 540,91 40 480,81 75 508,86 38164,27 
35 601,01 40 540,91 75 568,96 42671,86 
40 480,81 45 420,71 85 448,99 38164,27 
40 540,91 45 480,81 85 509,09 43272,87 
40 601,01 45 540,91 85 569,19 48381,47 
45 480,81 50 420,71 95 449,18 42671,86 
45 540,91 50 480,81 95 509,28 48381,47 
45 601,01 50 540,91 95 569,38 54091,09 

 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Es pot observar que en el millor dels casos que seria el darrer encara no es podria 
arribar al llindar de rendibilitat que s’estima per poder ser una explotació viable sense 
subvencions de la UE, tot i que la productivitat augmenta  en 10 vedells, la diferència 
d’ingressos encara es diferencia un total de 26.149 €, fet que demostra que les 
subvencions tenen un paper molt important en els ingressos de les explotacions i que 
per molt que es millorés la productivitat, si els preus no variessin seria impossible ser 
viables sense les subvencions.  
 
Com pot afectar a les explotacions el nou sistema de Pagament Únic  
 
La nova reforma de les subvencions provinents de la Unió Europea, s’ha modificat 
amb el sistema del Pagament Únic a les explotacions, que desvincula una part de les 
subvencions que reben actualment les explotacions agrícoles i ramaderes de la 
producció, i en concret a les explotacions de vaques de cria o anomenades vaques 
alletants, queda desvinculada la prima d’extensificació (100 €/cap primable, que 
l’explotació tenia en el període de referència 2000, 2001 i 2002) i el pagament addicional 
(x € en funció la mitjana del període de referència que es basa en les campanyes dels 
anys  2001 i 2002 que van ser els anys en que hi va haver pagament addicional).  
 
El nou Pagament Únic té en compte altres subvencions que es reben a les explotacions 
en general com són: prima per sacrifici de bovins, prima per vaquí de carn, prima 
d’oví-cabrum, primes de cultius herbacis, prima per la producció d’oli d’oliva i prima 
per farratges deshidratats. Aquestes primes presenten diversos graus de 
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desacoblament, i  agafen la mitjana percebuda a les explotacions durant els respectius 
períodes de referència, que varien en funció de cada ajut. 
 
L’explotació Torre de Foix, com que no fa engreix de vedells, ni sacrifica un gran 
número d’animals, que són les produccions on l’afectació del pagament únic serà més 
important, ja que es tracta d’un desacoblament de la producció del 100 % en el cas de la 
prima de vaquí de carn (210 €/cap primable no castrat) i un desacoblament del 60% en 
el cas de la prima de sacrifici de bovins (80 €/cap primable). Això farà que els únics 
ajuts afectats per aquesta reforma siguin els de la prima d’extensificació i el pagament 
addicional,  mentre que la subvenció més important continua vinculada al 
manteniment del número de caps de vaques alletants (200 €/cap primable), la prima 
estatal, i la prima d’indemnització compensatòria de muntanya. 
 
Per tant no es preveu una gran diferència pel que fa al funcionament o reestructuració 
de l’explotació, com si que pot passar en altres explotacions com ara explotacions on 
tenen engreix de vedells o explotacions només d’engreix de vedells, que encara que no 
produeixin vedells, continuaran cobrant el 100% de la prima de vaquí de carn i el 60 % 
de la prima de sacrifici. La única cosa que han de mantenir són les hectàrees 
assignades, i no cal que sigui cada any, sinó que activant les hectàrees assignades 1 dels 
3 anys posteriors a l’assignació, seria suficient per que quedessin activades.  
 
Aquestes explotacions d’engreix, que es nodreixen de vedells de les explotacions de 
vaques de cria, poden tancar les portes i deixar un munt de vedells al mercat en mans 
de pocs compradors, que poden provocar una baixada de preus dels vedells per 
engreixar (pasters). Això suposaria un nou cop per les explotacions de vaques de cria 
de les zones de muntanya, ja que els vedells que es vendran a partir d’ara ja no tindran 
prima i no hi haurà tantes diferències entre mascles i femelles, on fins ara les 
diferències de preu venien marcades principalment per la prima. 
 
Així doncs, el futur queda incert, podent-se incrementar (perquè no) el preu dels 
vedells, cosa poc probable i difícil, però que si fos així, per tal de que la viabilitat de les 
explotacions sense les subvencions fos possible, aquest preu s’hauria d’incrementar  
fins a un 50% més del que s’està obtenint ara per vedell. 
 
Les diferències entre els preus percebuts pels productors primaris i el preu pagat pels 
consumidors al mercat és un abisme, i manté una lluita constant i inacabable per part 
dels agricultors i ramaders, que cada vegada veuen més reduïts els seus ingressos i 
incrementats els seus costos de producció, tot i els esforços que fan per reduir-los 
gairebé cada any. 
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Algunes reflexions 
 
- L’explotació presenta un sistema peculiar, on es destaca l’aprofitament de les pastures 
comunals del poble de Bagà, que li permeten l’alimentació del ramat durant uns 6 
mesos a l’any, a un cost molt baix. Si  no fos per aquest factor l’explotació encara seria 
menys viable i per tant tendiria a la seva desaparició. 
 
- Cal dir que l’explotació va apostar per una continuïtat, comptant amb uns ingressos 
procedents de la unió europea, que li permetrien mantenir la viabilitat de l’explotació, i 
podria ampliar en drets i vaques com va fer l’any 2003, gràcies en part a l’oportunitat 
de poder comprar una finca que li assegurava on poder tenir les vaques durant la 
hivernada, sense haver de dependre de contractes amb tercers. Això i l’edat del titular 
pròxim a la jubilació van fer que s’apostés per una continuïtat, almenys fins el 2013. 
 
- Les explotacions de cia de boví han incrementat els censos d’animals de manera 
considerable al Pirineu i Pre-pirineu català, degut en part a la complementarietat que 
permet tenir amb altres activitats productives, com podrien ser hotels, cases rurals, 
càmpings, etc, i on en molts casos l’activitat ramadera és un complement més de 
l’activitat econòmica familiar. Aquesta complementarietat i sobretot gràcies a les ajudes 
procedents de la UE i gràcies també a les pastures comunals dels pobles que permeten 
aprofitar unes pastures que alimenten els animals uns 6 mesos a l’any a cost molt baix. 
 
- Les explotacions no serien viables, si depenguessin única i exclusivament dels 
ingressos derivats de la venda de vedells, ja que actualment, les explotacions tenen una 
gran quantitat de costos fixes, ja siguin assegurances de tot tipus, amortitzacions, ja 
siguin de maquinària o d’altres, lloguers de terres, que si no es disposa de comunals 
són una despesa molt considerable i amb una seguretat de lloguer molt volàtil, “costos 
sanitaris” com es el cas dels sanejaments, que caldrà fer-los obligatòriament, com a 
mínim dos cops l’any,  etc. Així com també els costos variables que cada vegada més 
s’incrementen, ja sigui el preu del pinso, el preu de l’energia, de l’aigua, etc. Per altra 
banda els preus de venda dels vedells, no han incrementat gairebé en els darrers 25 
anys. 
 
- Les explotacions actuals, s’han adaptat a la situació que hi ha hagut amb les 
subvencions i primes procedents de la Unió Europea, i que si per altra banda no n’hi 
haguessin hagut haurien evolucionat d’una altra manera, i possiblement ara no n’hi 
hauria tantes com n’hi ha. 
 
- Aquest any 2005 s’ha aplicat la nova reforma de la PAC i s’ha introduït el pagament 
únic a les explotacions, de manera que part de la producció agrària quedarà 
desvinculada de la producció. Aquesta nova política juntament amb tots els tràmits 
burocràtics que cal portar avui en dia en una explotació, l’envelliment de la població i 
la manca de continuïtat de moltes explotacions, fa preveure que la tendència serà a que 
moltes pleguin, i no només les explotacions de vaques de cria, que la major part de la 
subvenció encara es mantindrà lligada a la producció, però si en el cas de les 
explotacions de vedells d’engreix, que es preveu que en tanquin moltes. Aquest 
tancament de les explotacions d’engreix no se sap fins a quin punt afectarà el preu de 
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la vedella, que tant pot ser un factor negatiu i que al disminuir els compradors, els 
quatre que quedin pactin preus de manera que el preu del vedell encara baixi més. O 
bé si passa el contrari, que el preu de la vedella incrementi per la manca de vedells, ja 
que els grans engreixadors al cessar l’activitat, potser es deixarà d’importar vedells de 
fora, i els nacionals tindran més mercat. En definitiva, és un incert. 
 
- Hi ha un gran desconeixement del món rural per part de la societat, que fan que la 
manca de coneixements sobre aquest sector i la manca de cultura sobre el món agrari 
en general, tant d’”urbanites” com de persones provinents d’ambients rurals, però que 
se n’han desvinculat totalment, fan que aquest sector estigui desprestigiat. Aquesta 
pressió social constant i la manca de civisme per part de la població en general, amb 
una clara tendència a no respectar cultius ni prats, sobretot zones prop dels pobles, on 
molts són utilitzats com a zona d’esbarjo i oci, trepitjant-los i malmetent-los de 
diferents maneres. El moviment d’animals també té una certa complicació, molta gent 
que circula per les mateixes vies, ja siguin vianants o bé conductors d vehicles, no 
poden entendre que s’ha de reduir la marxa i respectar el pas dels animals, que si cal 
s’han d’esperar un moment, etc. Seria interessant crear una guia de com comportar-se 
quan es troba un ramat d’animals, com comportar-se a la muntanya quan hi ha 
animals, etc. 
 
- El sector agrari és un sector en el que els joves no poden arrancar una activitat de 
zero, cosa que no passa en altres sectors, ja que per poder crear una explotació no 
només calen diners, sinó que en molts casos cal una quota, o uns drets, unes terres, un 
ramat, tenir coneixements, etc. Això fa que reunir tots aquests requeriments és 
pràcticament impossible i moltes de les explotacions actuals no tenen continuïtat per 
part de la gent jove, que veuen que en altres sectors, la feina no és tan pesada i lligada, 
disposen de més temps lliure i que el sou moltes vegades és superior, que no pas si es 
dediquessin al sector primari. A més a més les explotacions moltes vegades estan a 
expenses de tercers, com ara l’administració, propietaris de finques, etc, que fan que un 
no sigui amo ni de les seves vaques, i no pugui fer-ne el que vulgui en el moment que 
vulgui. 
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3.3.- Proposta de millores 
 
Per abordar aquest apartat, cal veure d’on es parteix i quines són les característiques 
principals de l’explotació. Aquesta visió de l’entorn socioeconòmic i de les possibilitats 
de la zona de l’Alt Berguedà, així com també de l’explotació s’han anat donant al llarg 
del treball, que juntament amb les perspectives de futur de suprimir les ajudes de la 
UE, i de la crisi general del sector agrícola i ramader pel que fa a Espanya, cal doncs 
segurament una reestructuració de les explotacions de vaques de cria, per tal de que 
aquestes puguin ser viables sense haver de dependre de les subvencions de la UE, i que 
puguin tirar endavant d’una manera digne, cosa que pel contrari moltes 
desapareixeran, i deixaran moltes zones encara més despoblades i moltes pastures 
gairebé abandonades. 
 
Algunes de les possibles millores que es podrien arribar a portar a terme tant a nivell 
d’explotació, ja sigui en el sistema de maneig, en infraestructures, en alimentació, etc. 
com en el maneig de la muntanya o en els costos d’explotació i en els costos que 
aquestes millores podrien repercutir serien els que es detallen a continuació: 
 
3.3.1-  Millores en el maneig de les pastures comunals de la muntanya de Bagà  
 
Les mesures correctores per afavorir l’aprofitament de les pastures de muntanya i el 
maneig dels animals en aquestes zones són les següents: 
 
a) Evitar el pastoreig de les zones altes de port poc després de la retirada de la neu per 
no retardar la vegetació. 
b) Avançar la pujada dels animals a la zona de port i evitar l’excés de maduració i 
fibrositat de la pastura. 
c) Fomentar la pastura de vaques i eugues abans que les ovelles, en pastures de Nardus 
stricta, i afavorir la diversificació d’espècies  
d) No pujar directament les vaques a la zona alta de port i esperar i despuntar les 
pastures de la zona mitja entre 15 dies i 3 setmanes. 
e) No allargar en excés l’aprofitament de les pastures a port per no retardar la 
vegetació de la següent campanya. 
f) No massificar les pastures de vaques i eugues i fer aprofitar a les eugues les zones 
que puguin quedar poc pasturades per tal d’arranar i afavorir el següent rebrot. 
g) Canviar el sistema actual de maneig dels animals, i intentar que totes les espècies 
pasturin totes les pastures, sempre i quan es respecti l’ordre de pastura, vaques, ovelles 
i eugues i no fer aprofitaments per separat. 
h) Aprofitar les pastures d’acord amb les característiques físiques de cada espècie. 
i) Evitar l’erosió de camins i recorreguts molt transitats mitjançant obstacles i canviant 
els punts d’aigua i saleres si es possible. 
j) No fer distribucions de pastures, només en funció de la superfície i els animals a 
pasturar, calen estudis més detallats per determinar les càrregues ramaderes. 
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a) Quan desapareix la neu, a principis del període vegetatiu, els primers brots d’herba 
creixen a expenses de les reserves presents a les arrels tot i que les plantes no estan 
encara preparades per nodrir-se de manera regular. En aquests moments un pastoreig 
precoç deprimeix i retarda la vegetació (Mahou, 1960; Duthil, 1976; De Muslera & 
Ratera, 1984). L’inici de l’encanyissat és el moment adient per iniciar el pastoreig, quan 
l’herba rebrota abundosa i no es fa malbé amb el trepig  (Heady, 1971; Sebastià & 
Cañas, 1986). 
 
b) D’altra banda, la vegetació primaveral al Port es caracteritza per un 
desenvolupament molt ràpid. Aquest fenomen constitueix una dificultat alhora 
d’organitzar un pastoreig racional, degut a que l’herba si no es pastura es torna 
ràpidament madura i fibrosa (Caputa, 1965; Heady, 1971; Sineiro, 1982; García & 
Montserrat, 1986), afavorint-se la seva degeneració progressiva (Cemagref, 1981; 
Amorena, 1988) i, amb el temps, perdent capacitat productiva degut a que el gruix del 
material vell i de necromassa, de descomposició lenta, no deixa desenvolupar les 
plantes més joves i nutritives, que competeixen per la llum i l’espai (Sebastià & Cañas, 
1986). 
 
c) A la zona de la Tossa d’Alp pasturada només per ovelles, aquest fet és més evident 
en les pastures més productives, com les de Nardus stricta, on, a la quantitat de matèria 
morta que es va acumulant, se li suma l’elevada fibrositat que adquireix amb el temps 
l’herba, esdevenint pastures poc sovintejades pel bestiar. Si aquestes parcel·les 
acidòfiles poguessin aprofitar-se millor a la primavera amb vaques o amb cavalls, en 
general poc selectius (Voisin, 1.971), podria donar-se una substitució de certes espècies, 
com ara el pèl caní, per altres espècies de més interès farratger (Chadwich, 1960; 
Abreu, 1.985; Welch, 1.986). 
 
Darrerament es va modificar el maneig dels animals que es feia antigament, i s’avança 
la pujada de les vaques a Coll de Pal, i s’incrementa el període d’estada al port 
d’aquestes.  
 
d) Les condicions climàtiques que afecten les produccions vegetals a les zones de 
muntanya s’exageren a l’estatge supraforestal a conseqüència de l’altitud. El principal 
factor limitant de la productivitat de les pastures – i amb ella el temps d’explotació 
pastoral-, són les baixes temperatures que escurcen considerablement el període 
vegetatiu a mesura que es va pujant: 11,5 dies per cada 100 m que s’incrementa en 
altitud (Bas, 1993). El fet d’esperar uns dies a pujar a les pastures de port a l’inici de 
campanya i despuntar les pastures de la zona baixa, permetent que no es passin d’estat 
fenològic perdent qualitat, podent ser aprofitades en el seu rebrot a finals d’estiu i inici 
de tardor, fa que sigui una de les millores introduïdes en el maneig, que també implica 
un major aprofitament de les pastures de la zona alta de Coll de Pal. 
 
Tot i així, per mantenir una zona de pastura ben pasturada i amb pastures de qualitat, 
caldria plantejar-se quin és el millor sistema de maneig, si per pasturar una zona se’n fa 
malbé una altra, ja que no es pot pasturar tot alhora. 
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e) Al final del període vegetatiu, és quan les plantes necessiten un respir per poder 
reconstituir les reserves per l’hivern, si no fos així, la vegetació a la primavera següent 
es podria retardar (Mahou, 1960; Duthil, 1976). 
 
f) Fins ara era habitual que les eugues i cavalls del poble entressin a les pastures 
comunals a la tardor. Aquest fet assegurava el millor aprofitament dels indrets del Port 
que han quedat infrapasturats. A les pastures més productives, la capa de residus 
orgànics que s’acumula a la tardor pot reduir el creixement de l’herba per la temporada 
següent (Heady, 1971). En aquestes ocasions, l’efecte del pastoreig dels equins és 
beneficiós, ja que redueix l’acumulació de matèria orgànica, mitjançant la pastura i el 
trepig, i facilitant la seva descomposició. D’altra banda però, els equins arranen molt 
l’herba (Heady, 1971; Voisin, 1971) i, a Coll de Pal, solen sovintejar les mateixes 
pastures que els animals bovins, conduint a un empobriment exagerat d’aquestes 
zones, cada vegada més extenses, on la vegetació és summament rasa i on el 
creixement de la vegetació a la temporada següent es ressent per manca de reserves 
radiculars. Per evitar això es podria promoure un pastoreig dels animals equins a la 
zona de Rebost-els Orris que permetrien una reconstitució de nutrients de la zona més 
alta de Coll de Pal de cara a la brotació de l’any següent. 
 
g) El sistema actual de pastura a la muntanya, no afavoreix les comunitats vegetals que 
s’hi troba, ja que al separar una zona per les ovelles i una zona per les vaques fa que 
tant per una banda com per una altra es deixin d’aprofitar part de les pastures. Aquest 
fet el justifica un estudi publicat a la revista Ecosistemas nº3 (A. Aldezabal, R. García, 
D. Gómez i F. Fillat; 2002), on es diu que les vaques prefereixen una pastura amb 
cobertura vegetal alta, amb valors alts de biomassa i diversitat (especialment 
Mesobromion erecti), mentre que han rebutjat les comunitats amb cobertes més 
pedregoses i ubicades en llocs més pendents. Per altra banda també demostra que la 
pastura d’una mateixa zona feta per diferents espècies animals permet un major 
aprofitament de les pastures. Aquest article també diu que al setembre, quan les 
vaques es desplacen a unitats de vegetació menys preferents, les ovelles haurien 
d’aprofitar les pastures on estaven les vaques fins aleshores, aprofitant la pastura més 
curta que les vaques no aprofiten.  A més a més amb les pluges pot produir-se un 
rebrot induït per la pastura de les vaques, augmentant especialment la disponibilitat i 
la qualitat de les gramínies. Per tant, caldria pensar doncs que la successió del règim de 
pastura d’aquestes dues espècies pot ser beneficiosa sobretot per les ovelles, sense 
provocar grans danys a la pastura. Això seria comparable amb els estudis fets per Bell 
(1971) i McNaughton (1986).  
 
h) Una altra millora que es podria portar a terme pel que fa al maneig de les diferents 
espècies a la muntanya, seria la de que les vaques pasturessin totes les zones més 
planeres i menys propenses a l’erosió, mentre que les ovelles s’haurien d’enfilar pels 
vessants més pendents després de que les eugues haguessin pasturat els primers brots, 
despuntant les gleves de Festuca eskia durant el període vegetatiu, que per altra banda 
les vaques i les ovelles podrien aprofitar els rebrots tendres i la resta de plantes 
acompanyants (Revilla, 1987). Per altra banda les ovelles aprofitarien totes les zones 
més pedregoses i pendents, ja que són animals de menor format i amb els peus més 
petis. 
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i) Per tal de reduir l’erosió de moltes zones, una altra millora que es podria portar a 
terme és la de variar les punts d’aigua i de sal, fent que els animals no hagin de circular 
pels mateixos camins sempre i evitant l’erosió del terreny. Per fer-ho es podrien posar 
obstacles, trossos de fil o pastor elèctric que provoqués que les vaques haguessin de 
prendre camins diferents per fer els mateixos desplaçaments. En el cas de la muntanya 
de Bagà seria en pocs llocs on es podria fer degut a que els abeuradors i punts d’aigua 
són la majoria fixes, i a tocar de les mosqueres, que aquestes si que no es poden 
canviar, ja que són espais que trien els propis animals. 
 
j) Parlar d’aplicar una càrrega ramadera determinada (per exemple: x URM/ha) a una 
muntanya a partir de la seva superfície total, i sense tenir en compte l’aprofitament 
parcial de l’animal i l’heterogeneïtat d’aquest tipus de localitzacions geogràfiques, pot 
conduir per si mateix a uns rendiments zootècnics i econòmics totalment contraris als 
desitjats. Caldria doncs fer un estudi més detallat de les pastures, del comportament 
dels animals, de les zones de pastura, les zones de repòs, les zones de pas, etc... Per tal 
de poder gestionar correctament una muntanya i els seus recursos. 
 
3.3.2.- Millores en el maneig de les pastures de sotabosc i prats de dall  
 
a) Ressembrar algunes zones o parcel·les que fa anys que es mantenen com a prats 
permanents i són poc productius. 
b) Millorar el pla d’adobat de l’explotació, escarrassar i dallar per evitar l’entrada de 
matolls dels vorals als prats. 
c) Millorar la gestió forestal de l’explotació i netejar el sotabosc per incrementar la 
superfície pasturable. 
d) Millora dels recs dels camps i prats de regadiu. 
e) Condicionament de la bassa de Soldevila per tal de poder fer un millor ús de l’aigua 
cada vegada més escassa.   
 
a) L’explotació no disposa de maquinària de darrera generació, però no és un fet que 
condicioni les feines a realitzar, ja que si s’hagués de comprar qualsevol tipus de 
màquina nova, seria molt difícil amortitzar-la en 10 anys, perquè es fan treballar 
poques hores a l’any. Per altra banda el que potser si que s’hauria de millorar és la 
fertilització de les pastures, i fer noves sembres més riques en espècies més productives 
com dactil, trèvols, ray-grass, etc. Moltes de les pastures permanents que hi ha 
actualment són la degradació de pastures o prats sembrats, que han deixat de sembrar-
se i renovar-se amb el temps. 
 
b) El tema de la fertilització, seria interessant en alguns punts o en prats que primer 
s’haurien de netejar de brossa i posteriorment adobar, ja que en molts punts, l’únic 
adob que hi arriba es el fems que les vaques hi deixen mentre hi pasturen, i com que 
sol estar embrossat, doncs no s’adoba tot uniformement. Per altra banda, s’hauria de 
poder dallar tots aquests prats cada any per evitar la proliferació d’altres espècies 
oportunistes, i per evitar l’entrada de vegetació i de matolls de les vores dels camps. 
Seria interessant poder escarrassar totes les pastures de l’explotació. 
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c) L’explotació Torre de Foix disposa d’una finca més forestal que agrícola, de la qual 
en podria millorar els prats i les pastures, si es portés a terme una bona gestió forestal i 
de desbrossament dels camps i de les vores d’aquests camps que ja es preveu i s’està 
treballant en la redacció d’un pla tècnic forestal que es pretén portar a terme fent un 
seguit d’actuacions, que per una banda millorarien les característiques productives de 
la finca pel que fa a les pastures, i en millorarien el rendiment pel que fa el tema 
forestal, podent incrementar els ingressos per aquesta banda. Aquestes actuacions, no 
són gaire viables i no aporten molts beneficis a nivell econòmic, però per altra banda sí 
que incrementen el valor pel que fa a les pastures i també el paisatgístic.  
 
d) Un altre factor limitant són les pluges que en els darrers dos anys han estat molt 
escasses, i no només a la zona de l’Alt Berguedà, sinó a escala general. Pel que fa als 
prats de Bagà molts són de regadiu, però el sistema de regs està força malmès, potser 
caldria millorar o arreglar algun punt de la xarxa, per poder regar amb millors 
condicions i no dependre tant del que faci la climatologia. Aquesta millora sí que 
suposaria un increment de la producció dels prats i camps de cultiu, i la inversió que 
caldria seria assumible per l’explotació. 
 
e) A la finca de Soldevila, hi ha una bassa d’emmagatzematge d’aigua, que podria 
emmagatzemar uns 11.000.000 de litres d’aigua, que no està acabada i que si es pogués 
acabar, fins i tot es podria estudiar la manera de posar alguna zona en regadiu. 
Aquesta millora seria molt interessant però implicaria una forta inversió que 
segurament no compensaria amb l’increment de producció de les pastures que aquesta 
inversió suposaria. 
 
3.3.3.- Millores en el maneig dels animals a l’explotació 
 
El maneig dels animals a les explotacions de cria, pot ser molt divers i pot funcionar un 
sistema en un lloc i en un altre no, sempre cal tenir en compte que cada explotació és 
un món i que cadascú a casa seva hi fa el maneig que vol, de manera que introduir 
canvis en una explotació pot esdevenir una lluita entre tècnic i ramader i a l’inrevés.  
 
a) Encara més extensificació dels animals, fins i tot a la hivernada si és possible. 
b) Canviar el sistema de neteja de les quadres a la hivernada. 
c) Regulació  i concentració de parts i  evitar parts prematurs mitjançant separació de 
toros. 
 
a) Una possible millora i que ja s’està introduint, que s’ha vist que funciona, però que 
alguns ramaders encara no acaben de veure del tot clar, es la de no tancar els animals a 
les instal·lacions durant la hivernada per evitar problemes de diarrees en vedells 
acabats de néixer. Es comprensible que quan cau una nevada de 30 cm o més els 
ramaders vulguin tancar els vedells petits i les vaques més delicades, i que una vegada 
tancats no els vulguin tornar a engegar per por a refredats i pulmonies, però si pel 
contrari fa un hivern suau, el millor es que estiguin a fora i el més important és que 
tinguin una bona alimentació. Aquesta millora suposaria un estalvi de feina per part 
del ramader i un increment dels beneficis en una  primera valoració, ja que suposaria 
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un decrement de compra de medicaments i suposaria tenir una viabilitat més alta dels 
vedells. 
 
b) Un factor molt important és el fems, que degut al tipus d’instal·lacions que 
l’explotació disposa, fan que la feina de treure el fems sigui molt pesada i sobretot quan 
el número de vaques tancades augmenta. Per solucionar aquest tema de manera que la 
inversió a fer per millorar el sistema de treure fems no fos molt elevada, seria una tasca 
difícil, ja que segurament la única opció seria construir unes instal·lacions noves, 
tanmateix, aquest factor negatiu del sistema de treure els fems es veuria reduït si 
s’apliqués l’anterior possible millora de tancar pocs animals o els mínims possibles. 
 
C) Caldria regular la munta natural, i separar els toros de les vedelles de reposició i 
disposar d’una zona per poder tenir-les separades i evitar els parts tot l’any, de manera 
que es corre el risc de que les vedelles de 15-18 mesos es muntin i els parts siguin molt 
més complicats. 
 
3.3.4.- Millores en la gestió global de l’explotació de vaques de cria  
  
a) Intensificació de les explotacions. 
b) Aplicació de noves tecnologies de localització (GPS) 
 
a) No se sap encara com acabarà el desenvolupament del poble de Bagà pel que fa a 
construcció de nous habitatges i urbanitzacions que es preveu en un futur. Això 
condicionarà l’autosuficiència de l’explotació en recursos farratgers per poder cobrir les 
necessitats de la hivernada. De manera que potser s’haurà de tendir cap a una 
explotació no tant agrícola, que compri tots els farratges fora i complementi amb pinso. 
Per tant s’evitarà tot el cost de les parcel·les agrícoles que actualment té arrendades 
l’explotació, es reduirà el temps de treball de l’explotació per la recol·lecció d’aquests 
farratges, s’evitaran moltes reparacions de la maquinària, etc. En definitiva potser 
caldrà enfocar un nou sistema d’explotació més intensiu, i veure si és viable o no. 
 
b) Seria interessant poder comptar amb les noves tecnologies per tal de poder localitzar 
els animals en qualsevol punt on es trobessin ubicats, per tal de facilitar el trobar-los i 
poder controlar els parts, si s’han perdut, s’han mort, etc. Aquesta feina moltes vegades 
comporta dies sencers de buscar animals, que al final fan perdre un munt d’hores als 
ramaders, i que moltes vegades no arriben ni a trobar-les. En moltes zones boscoses, el 
fet de trobar una vaca a temps podria suposar el salvar vaca i vedell si es tractés d’un 
part distòcic. Si aquesta inversió no suposa un cost excepcional, de la manera que 
avança la tecnologia avui en dia, no sé fins a quin punt en un futur es podria posar un 
receptor a cada vaca i poder-les localitzar amb un sistema GPS. 
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4.- Conclusions 
 
- La zona de l’Alt Berguedà, i concretament el poble de Bagà s’està convertint en una 
zona turística de segones residències amb un fort increment de la construcció, 
disminuint la superfície agrícola i dificultant la supervivència de les explotacions 
actuals, que es veuen abocades a comprar farratges d’altres zones. 
 
- Al poble de Bagà, com ha passat en altres zones de muntanya, en els darrers 25 anys 
han disminuït un 80% les explotacions agrícoles i ramaderes, així com també la 
població activa que s’hi dedicava, pel contrari el cens de bestiar boví, ha incrementat 
d’un 30% fins un 70% del total d’animals, mentre que el sector oví ha disminuït del 
70% fins un 20%.   
 
- Les pastures també s’han vist disminuïdes principalment per la invasió de les forests i 
la manca de gestió d’aquestes a causa de la seva baixa rendibilitat. Igualment, s’han 
incrementat les zones recreatives i d’esbarjo en molts prats i zones de la muntanya. 
  
- L’aprofitament de les pastures de sotabosc és molt baix i la massa vegetativa envaeix 
el sotabosc, fent-lo en molts punts impracticable i creixent el risc d’incendi.   
 
- L’explotació Torre de Foix si el cost d’oportunitat es calcula segons s’ha fet tenint en 
compte la renda de referència, no és viable. Tot i així, si es té en compte la renda de 
referència a la comarca del Berguedà, que és molt inferior, sí que permet la viabilitat. 
 
- La viabilitat de l’explotació sense les primes procedents de la Unió Europea no seria 
possible, inclús amb un índex de fertilitat del 100 %  i un increment del preu de 120 € 
per vedell. Sense subvencions i mantenint el sistema de maneig actual els vedells 
haurien de valer 944 €/animal. 
  
- Les millores proposades com a mesures correctores del sistema de maneig, d’acord 
amb les normes mediambientals i de benestar, tant dels animals com dels ramaders. No 
suposarien un increment en la productivitat, suficient per poder fer viable l’explotació, 
ja que aquest tipus d’explotacions no disposen de recursos per poder afrontar grans 
inversions en canvis o innovacions.  
  
- Potser avui en dia no es pot entendre l’economia Pirinenca sense el fenomen turístic, 
però difícilment tindrà continuïtat a llarg termini sense el manteniment de les activitats 
agràries que conservin i revalorin els seus valors naturals i socials. Entenent que, entre 
altres mesures, l’explotació agrària pirinenca i de les pastures és una garantia d’aquesta 
conservació. 
 
- Les subvencions en les produccions agràries i ramaderes, i concretament en les zones 
de muntanya o més desfavorides, no haurien d’estar lligades a una certa producció o a 
un cert número de caps de bestiar, o a un número d’hectàrees, sinó que, les normes de 
pagament s’haurien de basar en el manteniment del territori i de la població rural, i, 
per tant, s’haurien de potenciar els sistemes de maneig com el descrit, i evitar que les 
poques explotacions que encara queden a Catalunya s’acabin extingint.  
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E S T A T U T S 

DE LA COMISSIO D'APROFITAMENT DE LES HERBES DE LA MUNTANYA DE BAGA 
=====~==========================================;===== ============ 

CAPITOL 1 

PRINCIPIS GENERALS 

Article primer. - La comissió d'Aprofitament de les Herbes de la 

Muntanya de Baga, és una associació privada amb personalitat jurídica 
i capacitat d'obrar i té com a únic objecta l'aprofitament de les 
herbes de les muntanyes d'aquesta Vila, sempre i quan l'Ajuntament 

ens ho cedeixi per a la seva administració i aprofitament. 

Article segon. - La Comissi6 d'Aprofitament de les Herbes de la 
Muntanya de Baga, és una associació privada, constituida d'acord amb 
el que disposa l'article primer, no té cap anim de lucre i en tot 
moment, el seu funcionament s'ajustara als principis democratics i a 
les disposicions vigents. 

Article tercer. - El domicili social es fixa a Baga, Pla. Catalunya 

nº. 7 -Bis-. La Comissió d'Aprofitament de les Herbes de la Muntanya 
de Baga, no compte amb locals i instal.lacions propies. 

Article quart. - La forma de funcionament de la Comissió d'Aprofitament 
de les Herbes de la Muntanya de Baga, et'; regira per pri~}>cipis dernosra
tics i representatius, i la soberania plena residira en l'Assemblea 
General. 

La Comissió d'Aprofitament de les Herbes de la Muntanya de 
Baga, es regira pels estatuts presents, pel reglement de r~gim interior 
que pugui aprovar-se per l'Assemblea General i per les disposicions 
vigents que el puguin afectar. 

CAPITOL 11 

ORGANS DE REPRESENTACIO, GOVERN 1 ADMINISTRACIO 

J\rticle cinquc. - Els organo de reproficn!;ació, govern i ndrniní::fl':wi() 

de la Comjnsjód' Aprofi tament oe les Herbes de la MuntanYD dr· I":l/';l, 

¡¡cJn l'J\:;:;clflbIC<l Cencr'<lL lla <Junta l)jl'ccLJV<l. 

1.1<:lc: <;\11'1111';, C~II I'(¡"F,IIII tJlII";"lI11' do f!,IIVlil'lI ¡jt¡ lit r;lIifll'111j,~ ,I'fll",·!)I,! 

Ifll:1I L dl~ I e:1 11",'111:;1 do 111 MIlIl L:11I'yit dn 11:1/)1., i 0;11.:\ II1 !'I'I',"·ld:1 1"'1' I Jil 1:1 
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Article sete. - Les Assemblees Generals, tant ordinaries com estraor

dinaries, quedaran validament constituides en primera convocatoria
 

quan concorrin en ella, presents i representats, la majoria de gana

ders, En segona convocatoria, sera suficient sigui quin sigui el
 
nombre de membres. Entre la data de la convocatoria i el dia assenya

lat per a la seva celebració hauran d'haver-hi, com a mínim 3 dies
 
naturals.
 

Article vuite.- L'Assemblea General sera convocada per el President
 
a iniciativa propia o a peticio de la Junta Directiva o de la meitat
 
com a mínim dels ganaders.
 

Article nove. - L'Assemblea General es reunira amb caracter ordinari
 

almenys dos cops a l'any, per tractar de les qüestions següents:
 

a). Memória, liquidació del pressupost, balang de l'exercici, rendició
 

de comptes i aprovació, si procedeix.
 

b). Pressupost per la temporada vinent.
 

c). Projectes i propostes ,de la Junta Directiva o de un ter e:; dels ga


naders.
 

Article dese. - S'haura de celebrar Assemblea General Extraordinaria,
 
per a la modificació d'Estatuts, elecció de la Junta Directiva, pren

dre diners a préstec, emissió de títols representatius de dente o de
 
part alíquota patrimonial i alienació de bens immobles.
 

Article onze. 
a). La Junta Directiva, estara formada per tres membres, president,
 
secretari i tresorer.
 

b). El President o quan falti, la persona que ell d~signi de entre
 
el Secretari i el Tresorer, ostentaran la representació legal de la
 

Comissió, actuaran en el seu nom, tindran la responsabilitat legal
 
que pertoqui devant detercers i estaran obligats a executar els acords
 
que de forma validahagi adoptat l'Assemblea General o, si correspon,
 

la Junta Directiva.
 

c). Correspon a la Junta Directiva les atribucions següents:
 

1.- Mantenir l'ordre i la disciplina a l'entitat. 

?- Convocar, per mitja del seu President, l'AssembJea General CJuan 
ha C['o~~ui nccnusuri i cumplir oln ucardu 1 ducJclonll do la ¡il.'lll~i>:.l. 

'5. - Con Lractar a les persones necessaries, és él dir llogar el n p;w t.or:) 

1 c()n(~rnLar' el/! Irnportn de'ln rnaj;olxotJ. 

~._ No dei.xar augrnonLar 01 Tnírrmr'(l de p;i.lTladur·1j qllO Ln:t·~\l¡r1 1:1 VI::;LI",· 

de la Viia, si a'luests no porten un mÍnim de 5 anyo renidnnLl1 ;1 la 

Vlla de Ilar~a, o flue un dela c(m,ju{r,(~n ni¡.r,u1 naLural de 1\;JI'.?t •.(f....y?A~~./ _L_ 

i .. ¡'I • (.:,..' '; _"//~, "> ," . /:/w--r~- .é- . ¿ ; 1:7" .: ~-' _// .r-:·~-L~~~ -' - ~ ::. j 1 _ )ot: ,,"/ 

•e,-. 
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5.- Comunicar el dia de sortida del vestiar, aquest no podra ésser
 
avans del 15 de Maig per les vaques i del 29 de Juny per les ovelles,
 

també comunicara a partir del dia 20 d'Octubre, el dia de triar el
 
vestiar.
 

6.- Formular inventari i balanQ anual, així coro redactar la memoria
 

anual de la Comissió i en general aplicar totes les mesures economi


ques i administratives necessaries per el bon funcionament de l'en

titat.
 

Article dotze. - La Junta Directiva quedara validament contituida en
 

primera convocatoria quan hi concorrin la totalitat deIs seus membres,
 

En segona convocatoria sera suficient amb la concurrencia de dos deIs
 

seus membres.
 

Article tretze. - La Junta Directiva sera convocada pel seu President
 

amb dos dies d'entelació, com a mínim, a la data de celebració, també
 

podra ser convocada a peticiódels altres dos membres.
 

Article catorze. - El tresorer de la Junta Directiva, sera el deposi


tari de la Comissió, signara els rebuts i portara els llibres de comp

tabilitat.
 

Article guinze. - El 8ecretari de la Junta Directiva, tindra cura de
 
l'arxiu de la documentació, redactara quants documents afectin a la
 
marxa administrativa de l'entitat.
 

Article setze. - L'elecció deIs membres de la Junta Directiva es rea


litzara per un període de tres anys, renovan-se un membre cada any.
 

CAPITOL 111
 

PROCEDIMENT D'ADMI88IO DE NOUS gANADER8, PERDUA DE LA QUALITAT DE
 

GANADER, DRETS 1 OBLIGACIONS DELS GANADERS.
 

Article disete. - Per l'admissió de nous ganaders a la Comissió d'apro

fitament de les herbes de la Muntanya de Baga, sera necessari ésser
 
resident a ).a Vila i qomunicar· a. la Junta Directiva, la seva. incor

poració abans del pagament de l'anticip.
 

Article divuite. 
1). Els ganaders tindran els drets següents:
 

a).Contribuir al cumpliment deIs fins específics de la Comissió.
 

b).Exigir que la Junta Directiva s'ajusti a les normes deIs presents
 

estatuts.
 

c).Separar-se lliurament de l'entitat.
 

d).Coneixer les activitats de l'entitat i examinar la ·seva documenta


ció, previa petició raonada de la Junta Directiva.
 



e). Exposar =-=-:'~ament les seves opinions a l'ambit de l'entitat. 

f). Ser ele2~cr i elegible per als brgans de representació i govern
 

de l'entitat, sempre que tingui plena capacitat d'obrar.
 

2). Son obligacions deIs ganaders:
 

a). Abonar els imports que exigexi la junta Directiva i en la data
 
que ella determini.
 

b). Contribuir al sosteniment i a la bona marxa de l'entitat.
 

c). Acatar quantes disposicions dicti l'Assemblea General, la Junta
 

Directiva o els seus membres per el bon govern de l'entitat.
 

Article dinove. - La condició de ganader de la Comissió d'aprofitament
 

de les herbes de la Muntanya de Baga, es perd:
 

a). Per voluntat prbpia.
 

b). Per falta de pagament deIs imports ordenats per la Junta Directiva,
 

en el termini determinat per ella.
 

c). Per no tindre la Cartilla ganadera al dia.
 

CAPITOL IV
 

REGIM ECONOMIC.
 

Article vinte. - La Comissió d'aprofitament de les herbes de la Munta

nya de Baga, es sotmet al Regim de Press'::~post, amb les Jimi tacions
 

legals que corresponguin, els imports abonats per els ganaders, s'hau


ran d'ajustar segons els pagaments ocasionats per les despeses de la
 

Muntanya, i en cap moment, es podran repartir-se beneficis entre els
 

ganaders.
 

Article vint-i-une. - La Comissió d'aprofitament de les herbes de la
 
Muntanya de Baga, podra rebre lliurament donacions que no excedeixin
 

de la quantitat de 200.000,--Ptes.
 

CAPITOL V
 

REGIM DOCUM8NTAL.
 

fI['Liclu Yinl-i-do:l(!. - ]';1 Ht!L':11J1 IJuCUlllt)IILlll, ('U1IULdl'~1 del:1 1111,',::; ;:1'
 

¡;;ii()n L:l: d' fle LOI¡ j do COlllptabili La L.
 

f\r 1, i el fJ Y i n L·-.)_=_LI'~L¡(! .•_ - f\ I I 111l1'u d' fle Lu:;, Il' I1 i OUIIIi i f!,Ilill'i1tl 11::' 1'('11
 

IIlt)"!! IIIH: ('elelJ1'¡ l'fI:llll:rlll'¡oll (;(:1I1:I'1l1 111 ,)111,1,1\ li¡I-I 1 1C1.lv l " ¡'IIII, 1"'1'11'
 

::j() (!X[JJ'C:JIJ;( du la daLa, i.l:JUllJLc)f1L:J, il:J:JlWlpLulJ I..!'ill:!.;t!,¡, ! itI-(JT'r!:1 -JlII'I' 

LaL:;. l,t::1 fleL():¡ :¡I:['an :iip;nal!(::¡ pur' I~I 1'['I::ildt)nl i :;UI'l'I:L,¡!'I. 
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Article ~~~:-i-quatre. - En el llibre de Compabilitat hi figuraran 
tot ti~"~ :'ingressos i despeses de l'entitat, amb indicació expre
ssa de ~~ :orma de procedencia d'aquest. 

CAF====- VI 

RE?:::?;·:A DELS ESTATUTS! DISSOLUCIO DE L' ENTITAT. 

Article vint-i-cingue. - Els presents Estatuts, només podran ésser 
modificats, reformats o derogats per acord de l'Assemblea General 
Extraordi--naria convocada a l'efecte, mitjangant votació favorable 
dels _¡I.:J~?~,-,,;...r~ ganaders assistents; De la reforma d'aquests 

Estatuts, ise'n donara compte a l'Ajuntament i al registre d'entitats. 

Article vint-i-sise. - La Comissió d'aprofitament de les herbes oe 
la Muntanya de Baga, s'extinguira o dissoldra per acord de la Junta 
Directiva, ratificat per l'Assemblea General Extraordinaria que se 
celebrara a tal efecte, amb un mínim de les dos terceres parts deIs 
ganaders assistents. 

Article vint-i-sete. - Dissolta l'Entitat, al romanent del seu 

patrimoni, si n'hi Hagués, revertira a l'Ajuntament de la Víla, i 
a tal efecte es comunicara aquesta dissolució a l'Ajuntament i a 
l'Associació d'entitats; 

Aqueste Estatuts de la Comissió d!aprofitament de les herbes de la 
Muntanya de Baga, sigueren aprovats per els ganaders de la Vlla, 

assistents ,en 1~emblea General Extraordinaria, convocada per el 
Mági?rae ~Ct~me nt-;;-LraqU8 s:.ta ][-11a-¡- -ae tuan-~ Ba-t±re :--'lgTIaS i 

g~¿~ com a President, Secretari i Tresorer de la Comissió 
d'aprofitament de les herbes de la Muntanya de Baga: Josep TerracJeJ1as 
Basaganyes, f1iquel Berenguer Bonet i Joan Noguera Rupiilol, Y'82}'Actl

vament, en el local del Ajuntament de Baga a 

El President .El Secretari 



x -}--

RECLArvIENT DE REGIrvI IN~'ERN DE LA COIVlISSIC D' Al-'ROH] 'j'AJVIEN'I' 

DE LES HERBES DE LA jVJUN'l'ANYA DE BAGA. 

SISTEMA D'ELECCIO DE cARRECS. 

l)-IJa Junta Directiva, avans d'acabar l'any donara él coneixer 

el membre sortint de la mateixa, que ~er raons normals 8erh el de 

mé s an tigui tat. 

2)-El membre sortint, podra ésser un altre cop candidat a la 

Junta Directiva, si així ho creu convenient. 

3)-La Junta Directi:va convocara cada any avans del·20 de Gener 

la votació per nombrar el nou membre. 

4)-La Junta Directiva comunicara amb 5 dies d'ante}ació] lúl

tim dia de presentació a candidat, entre aquest dia i el de la vo

tació hi haura. un mínim de 8 díes. 

5)-Com a norma queda establert que el nou membre a Ja ,Junta, 

assumeixi la Presidencia, el segon any com a Secretari i el ter

cer any coro a Tresorer, pero la Junta Directiva nodra modificar-se 

eIs carrees si aixÍ ha ereu convenieh.t per un milLor func:i.cnarr:ent 
:::te la iTiateixa. 

NORrvIES REGULADORES. 

l)-S'admetera solament el vestiar que figuri domiciliat a la 

Vila, extrem que, en princ ipL haura d' acredi tar-se constan t en la 

seva Cartilla de Ramader, de la qual se1n aportara fotocopia a la 

utilitat de la Junta Directiva. 

2)-Durant el primer trimestre de l'a~y, s'haura d'abonar, com 

a anticip l'im:nort provisional calculat per cada cap de vestiar, 

no admeten-se a partir .de la data de cobro de l'anomenat lrnport, 

cap variació que augmenti el número de caps de vestíar. Els aue 

no abonin aquest import, en la data i lloc que a tal efecte es 

fícsi, s'entendra. que renúncia al, dret de pastt:.res durant tot l'any 

en curso Per evitar despeses 8n el cobrament deIs rebuts, es aGora

ran per una entttat banearia, que en el seu dia ja es comunicara, v 

cap passat el termini assenyalat per fer el pagament, la Junta Dire 

tiva decidira el % de recarrec, que no sera en cap moment inferi.oY.' 

al 20% anyal ni superior al 30%. 



X -?

3)-Si un ramader, es de~dor de la Comissi6 de auantitats 

pendents d'anys anteriors, no sera admés, sense haver sakat 

el deute. 

4).-Si un ramader de la Vila, aportés vestiar foraster, amb 

anim d'aprofitar-se de les condicions especials en que venen 

resultan les pastures d'aquest Municipi, se li cobraria el tri

ple del seu import, i seria expossat en l'Assemblea General de 

ramaders i si aquesta o considera oportú s'excluiria de la Mun

tanya dUrant un termini mínim de 2 anys i maxim de 10 anys. 

5)-El rebut que acrediti el pagament, segons el punt segon, 

tindra la valideQade l'autorització parcial previst en la vigen 

Legislaci6 de Montsri el vestiar que no tingui aquesta autoritzaci¿ 

sera sancionat per :g'astures fructíferes. El pastor o vaquer, no 

es fara carrec de més vestiar del que es pugui acreditar-se amb 

el rebut o autorització adient. 

6)-Per l'admissió de vestiar en els Monts U.P. d'aquest Muni

cipi, s 'haura d' acred.i tar que ha sigut vacunat contra la glasope

da i de bayo, a criteri deIs Serveis Veterinaris. 

7)-Tot cap de vestiar que pasturi 3 dies en el JV¡ont híblic, 

en temps de campanya, haura de pagar tot l'any i tot cap de ves

tiar que pas tl..J:ri. en e 1 IVIon t Públ ic afora temps de campanya~ pa

gara el dret d'herbes, sempre i quan aquest no hagi pagat la tem

lJorada. 

8)-Queda facultada la Junta Directiva, en decidir la bonifica

ció. de vaques per toro, també de llogar-ne o comprar-ne, si no ni 

hagués prous deIs ramaders de la Vila, solament que aquests tin

guin igualiat de condicions si els toros ho nermetren. 

9)-Tot cap de vestiar que en l'any anterior hagi estat o nascui 

a la muntanya, o en temporada de campanya, pagara com la resta de 

vestiar. 

lü)-Cap ramader podra portar vestiar apasturar fora del IVJont 

on estigui la vacada o ramada i sí ho fes seria considerat fruc

tifer. 

Aquest Reclament de Regim Intern, siguera aprovht per els 

ramaders de la Vila, assistents a l'Assemblea General Extraor

dinaria convocada a tal efecte per la Junta Directiva, actuan 



x --')
corn a President, Secretari i 'Iresorer de la Comiss~é i 1 ";p:cofi

tament de les Herbes de la Muntanya de Bag~, els se~y~rs: Jü~er 

Terrade1las Basaganyes, JVI.ique 1 Berenguer be!"'.,::·_ :',- -:::..:_ .. - ;-i.<8ra 

Rusi~ol respectivament, en el local del A~u~:a-~~: ~e ~a~~ & 

tretze de Juny de 1.984 

El President El Sec:re-:a~~. 

Els ramaders. 
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L’agricultura i la ramaderia al poble de Bagà 
 
Breu història, curiositats de l’Edat Mitjana a les Baronies de Pinós (Alt Berguedà)  
 
El poble de Bagà, com a capital històrica de l’Alt Berguedà i seu dels Barons de Pinós, 
presenta ja des de l’època medieval una important documentació escrita tant de la seva 
agricultura com la  ramaderia.  
 
Part  d’aquesta  informació  es  resumeix  en    els  llibres  de  les  Baronies  de  Pinós  i 
Mataplana   on els   diferents  capítols descriuen minuciosament  com era  tot el que  fa 
referència al cultiu de  la  terra, els  tipus de contractes  i maneres de conreu, emprius, 
pastures i bestiar. A continuació se’n detallen alguns fragments. 
 
Entre  altres  ens mostra que  eren  terres  franques  i  el que  eren de  remença,  així  com 
també descriu quines eren  les  feines que s’hi portaven a  terme  i quines obligacions  i 
drets tenien els pagesos en front als amos i senyors d’aquelles contrades. 
 
També  s’hi  descriu  com  eren  els  masos  de  l’època,  i  quines  eren  les  principals 
característiques, per exemple parla del mas de Rebost, que actualment forma part dels 
comunals de la muntanya, i parla de com era l’”alberg” o casa i fa un inventari de tot el 
que s’hi podia trobar. (A l’actualitat la casa dels pastors encara hi és i se’ns mostra tal i 
com  es descriu  al  llibre,  pràcticament  no  ha  patit  transformacions. Al  costat  s’hi  va 
construir un refugi de muntanya de la UEC.) 
 
 També es descriuen les diferents feines que es portaven a terme en aquests masos, i els 
diferents treballadors, entre ells mossos, criades i pastores,  jornalers, etc. que mostren 
perfectament com era la vida rural d’aquell temps, en que pràcticament tothom inclòs 
els artesans feien en algun moment o altre de pagès. Es diu que els aprenents d’oficis i 
artesans  feien un mes a  l’any  la  feina de pagès per  tal de no perdre el vincle amb  la 
terra. També es descriuen els preus que es pagaven i els tipus d’arrendament o tinença 
de les terres, que eren diferents abans i després de la pesta gran, on els contractes van 
passar a ser de tipus parceria,   on simplement es pagava una part de la collita que de 
forma mes usual solia ser la meitat, una tercera part, una quarta part o també podien 
ser altres. 
 
També  descriu  les  diferents maneres  de  conreu,  i  d’adobat  amb  fems  dels  animals 
mitjançant uns coves que es repartien per tot el camp. Per exemple parla del cultiu del 
blat, que era sembrat només a  la meitat de  les terres cultivables  i que  l’altra meitat es 
deixava en guaret, com es fa actualment en moltes terres de secà.  
 
Un  altre  cultiu  descrit  és  el  de  la  vinya,  fet  curiós  ja  que  actualment  en  tot  l’Alt 
Berguedà no hi ha un clima suficientment favorable per aquest cultiu. També descriu 
altres cultius sobretot hortalisses ( alls, cebes cols, herba colera, etc.) i fruiters ( pereres, 
pomeres, cireres, moreres, etc.)  i descriu  les millors èpoques per empeltar o podar en 
funció de les llunes. 
 



Es  descriuen  també  els  drets  a  emprius  i  les  deveses.  Els  primers  eren  drets  per 
aprofitaments  forestals  i de pastures bàsicament que  concedien  els  senyors   als  seus 
sotmesos o  a propietaris de masos que tenien drets als seus emprius de tipus comunal. 
I  les deveses,  en  canvi,  eren  llocs  o  terrenys,  rius, boscs  o  altres, vedades  a  tothom, 
menys a aquella persona a qui era atorgat aquest privilegi. Diguem que els emprius 
eren per entendrens, d’ús públic, i les deveses d’ús privat. 
 
Com diu textualment “El dret de pastura en un empriu era el més pretès i més estimat pels 
singulars  i pels  senyors. Les muntanyes d’aquestes baronies  eren  i  són un  lloc  estimat per  a 
sojornar‐hi  les ramades durant el temps de calors. En 1.257,  la cabana del monestir de Santes 
Creus,  pasturava  al  port  de Gavarrós.  En  1.322,  el  render  de Gavarrós,  pel  baró  de  Pinós, 
arrendà,  des  del  tres  de  les  nones  de  juny  fins  a Totsants,  el  port  i  pastura  de Gavarrós  al 
majoral de la cabana de bestiar d’En R. d’Olvan, de Berga, per 40 sous i sis formatges”. 
 
La  cria  de  bestiar  de  llana  era  una  de  les  primeres  fonts  de  riquesa  d’aquelles 
muntanyes, la qual cosa ocasionava amb freqüència disputes entre pobles veïns, i que 
marcaren  ja en aquella època els límits actuals de la muntanya comunal de Bagà: “En 
1308 n’hi hagué entre els homes de Bagà, Gavarrós  i Pardinella sobre  les pastures del port de 
Gavarrós;  nomenaren  amigables  componedors,  que  establiren  que  els  homes  de  Gavarrós  i 
Pardinella, tinguéssin les pastures des del  lloc de Pardinella i Gavarrós  fins al camí que passa 
pel coll de Guardiola i va fins al torrent del Forn, i des del torrent puja al coll de Rubiol i puja 
fins Dez Puig i al mateix coll Dez Puig i fins a les roques de Canalls i des de l’última roca de 
Canalls a  la serra Dalba‐terra  i  fins al coll de Comaranch  i  fins a  la coma Llansada  i  fins a  la 
Font Freda, i fins el cap del congestal i a les vessants d’aquests llocs no poden pernoctar‐hi amb 
els seus bestiars els homes de Bagà sense necessitat. S’hi obligaren, sota 200 sous, tot salvant el 
dret de Pere Galceran de Pinós”. 
 
Els escrits antics també rebel∙len com es regulaven els ramats i què cobraven els pastors 
i què es podia o no es podia fer a les pastures. A continuació se’n fa esment. 
 
“Els cònsols de Bagà es captenien àdhuc del nombre de bestiar que podien tenir alguns masos, 
com Greixa, Millarès, Escriu i Hospitalet, i àdhuc fixaven cada temps a quins llocs havia d’anar 
la ramada de la vila; i el mateix compliment exigien dels singulars com de llurs senyors: paguí – 
diu  el  cònsol  –  a  don Baliseu,  per  ço  que  anàs  fer manament  als  pastors  de  la  senyora  que 
traguessen los bestiars del terma bedat, per son trebayll, I s.” 
 
La  vila  tenia  el  seu  ramat,  i  els  cònsols  resolgueren,  en  consell,  que  “tot  bestiar  de 
qualsevol persona sia que’s trobarà en la ramada de la vila ne sia tret i no n’i puga de si’n  allà 
acullir ningun cap de bestiar, ni tampoch los pastors que gardan dita ramada no hi pugan tenir 
ningun cap de bestiar, o bé que se’ls dega dar i afegir a la soldada si convé alguna cosa, sinó que 
si al situ a la montanya pagat lo que se avanintaran, i que en ninguna heretat del consolat los 
habitants en aquella no pugan tenir ningun gènero de bestiar manut, accepto un parelll de bous, 
una bèstia de bast i un tossino a la staca” 
Els  cònsols  fixaven  els  llocs  on  els  veïns  de  la  vila  podien  donar  de menjar  al  seu 
bestiar.  
 



Generalment, els contraventors de  les ordinacions consolars eren castigats amb ban  i 
degolla, que consistia, la degolla, en degollar un cap de bestiar. Des de Pasqüetes fina a 
sant Lluc, era defès de péixer i pasturar bestiar vagader en els Baixants, en pena de 59 
ss. i degolla. 
 
La  pena  generalment  usada  contra  els  qui  indegudament  psturaven  als  emprius  de 
Bagà, era degolla i I 11s. Igual era a Josa. 
 
Els senyors, a més d’aquestes vendes dels pasturatges, feien pagar delme del fruit dels 
ramats. En  1.383,  els  cònsols de Bagà  s’oposaren  a pagar‐lo  en virtut dels privilegis 
atorgats a la vila. Diuen: “com fos qüestió, entre el senyor e la vila, lo qual demanave delme de 
fromatges  qui’s  fessen  per  cabaners,  fem  cercar  la  carta  de  la  convivença  qui’s  féu  el  temps 
passat entre el dit senyor e la vila. Donaren An G. Guitart qui la cercà, per sos trebaylls, I sol. 
VI drs.” 
 
El senyor també tenia ramat i bèsties a parceria, com veurem, i a colloc. Diu el clavari 
del senyor: “Pos  en  rebuda per  lo  colloch de dotze bèsties de  lana que an  Jover de Brocha a 
tengudes ab lo bestiar del senyor, a raó VIII drs. per bèstia”. 
 
Un pastor que estava a la cabana del bestiar de la vila de Bagà, en 1289, cobrava 36 ss. 
m. En la ramada del senyor hi havia pastors que guanyaven  II ss. i altres I8 al mes. En 
1480, el  llamp matà el pastor  i, a 15 d’octubre, n’hi afermaren un altre “ al  for de  la 
soldada de dos florins corrents, ço és XXII ss.” Aquesta soldada seria cada mes, ja que 
el  pastor Domenjo,  traspassat,  prenia  la  soldada  de  24  florins  cada  any.  El  rabadà 
cobrava  a  raó de  7  ss.  4 drs.  al mes;  i  en  1483,  afermaren un  gascó per  rabadà,  i  li 
donaren  de  soldada  anual  II  florins.    Aquestes  soldades  són  totes  a  més  de  la 
manutenció, que els era servida amb un ase: “comprí d’En Aleu unas fondas per l’ase 
del bestiar a trozar la vitualla I s. VI” 
 
Alguns dels pastors també eren vestits. A més el clavari del senyor diu: “doní per raó de 
cuyro  cruu  avíam  pres  per  fer  avarchas  als  pastors  II  ss.”.  Per  unes  “avarchas  de  porch 
senglar” despené 8 drs. 
 
El cabrer del senyor guardava les cabres a raó de 17 ss. 6, a I8 ss. al mes. Al qui cobrava 
només disset sous i mig li era donada una camisa cada any. 
 
Molts dels pastors, es dedicaven a fer esclops, i un “axoll de fer esclops” costava I sou. 
Per colar  la  llet de  fer els  formatges usaven drap de canamiç “ per  II pams de drap de 
canamiç per colar la leyt e fer los formatges, costà IX drs”. 
 
Els llops eren perseguits com una calamitat pública. En un sol any, 1482, s’havien mort  
almenys nou ovelles de  la ramada del senyor. Diu el clavari: per sinch pells d’ovelles 
stabassades de  lops VI ss. Per una pell sensera e duas spelisades per  lops, que vení a 
hun holier, V ss. Una pell d’ovella que havian morta los lops, ere spellisada, aguin I s. 
VI drs. 
 
El preu de tondre(esquilar), en 1483, era a raó de 7 ss. per 100 bèsties. 



 
“ Per sanar las porchas e porchs del castell I ss. II drs”. 
 
Així com els propietaris donaven les terres a parceria, això és,  donant part dels fruits 
als  conreadors;  de  la mateixa manera,  aquells  qui  posseïen  bestiar  o  capital  per  a 
comprar‐lo, lliuraven  llurs bèsties a un altre qui les cuidava i, passat el temps establert 
en el contracte, es repartien el fruit a prorrata de  les parts convingudes. El tracte més 
generalitzat era que un comprava el bestiar i l’altre el cuidava i mantenia, el fruit era a 
mitges; de manera que  ja  se’n deia  tracte de parceria o de mitges,  segons  consta  en 
moltes  cartes amb aquestes paraules: “  in parceriam  sive a miges”. Amb  el  fruit del 
bestiar de llana hi havia comprès, també, la llana i el formatge. 
 
Aquests contractes es feien, ordinàriament pel temps de cinc anys. 
 
Un exemple de contracte de dues vaques que van ser posades a parceria a Bagà, pel 
temps de cinc anys; tot havia d’ésser a mitges entre propietari i parcer, en l’explet i en 
el  nodriment,  però  el  parcer  era  obligat  a  guardar‐les  i  a  pasturar‐les.  No  podien 
interrompre  el  temps  sense  acord mutu,  i  tots  dos  podien  treballar  amb  elles  quan 
volguessin. 
  
Un altre exemple curiós era el cas de dos propietaris, un de la terra freda i un altre de la 
calenta, que van fer societat o parceria, meitat per meitat en tot, amb cent animals de 
llana, per cinc anys, amb la condició que l’un se’n cuidaria a l’estiu i l’altre a l’hivern. 
L’un era un mas de Sant Vicenç de Rus  i  l’altre el mas de Çator de  la parròquia de 
Llussà. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: Relació de parcel·les, fulls de cultiu i marges bruts dels 
cultius i prats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAGÀ
Nom del camp Població Poligon Parcel·la ha Ús Cultiu S/R Tinença Preu 
St Joan Bagà 12 17(1) 0,66 PS Prat semb S P
St Joan feixes Bagà 12 17(2) 0,52 - Prat per S P
Vinyet Bagà 3 24(1) 0,37 PS Alfals S P
Vinyet marge1 Bagà 3 24(3) 0,02 - Prat per S P
Vinyet marge2 Bagà 3 24(4) 0,03 - Prat per S P
Camp gran peça 1 Bagà 13 17(1) 0,14 PS Prat per R A
Camp gran peça 2 Bagà 13 18(1) 0,59 PS Prat per R A
Camp gran peça 3 Bagà 13 19(1) 0,43 PS Prat per R A 180
Llarg Bagà 13 32(1) 0,54 PS Prat semb R P
Felip Bagà 13 46(1) 0,97 PS Prat per R A 50
Rodó Bagà 13 47(1) 0,29 TA Prat semb R P
Tomàs-Ferrao Bagà 13 30(1) 0,82 PS Alfals R A 120
Quadra i prat Bagà 13 44(1) 1,55 PS Prat per R A 60
Alforges Bagà 12 28(1) 0,37 - Prat semb R A
Feixes/ Prat del Pau Bagà 13 63(1) 1,13 PS Prat per R A 200
Sota quadra Bagà 12 28(2) 0,10 TA Prat semb R A
Fuensanta Bagà 13 62(1) 0,29 PS Alfals R A 50
Núria/Creuetes Bagà 13 59 0,81 TA Prat per R A 50
Feixa Mas/Mauri Bagà 13 61 0,40 TA Alfals R A
Millarès Bagà 13 58 1,44 PS Alfals R A 300
Ca l'Ocell 1 Bagà 13 65(2) 0,38 PS Prat per R A 50
Ca l'Ocell 2 Bagà 13 65(1) 0,16 TH Prat per R A
Ca l'Ocell 3 Bagà 13 65(3) 0,24 PS Prat per R A
Ca l'Ocell 4 Bagà 13 65 0,15 - Prat per R A
Parleta Bagà 13 56(1) 0,51 TA Prat per R A 60
Valldeperes Bagà - - 0,26 - Prat per R A
Camp Sallent/Valldep Bagà - - 0,84 Alfals R A
Millarès/Valldep 1 Bagà 12 42(1) 0,62 TA Alfals R A
Millarès/Valldep 2 Bagà 12 - 0,54 - Alfals R A
Camp barraca (Ferrao) Bagà 12 41 0,45 - Prat semb R A 100
Capaigua 1 (riu) Bagà 12 30(2) 0,23 PS Prat per S A
Capaigua 2 (riu) Bagà 12 30(5) 0,09 TA Prat per S A
Capaigua 3 (riu) Bagà 12 30(4) 0,03 TA Prat per S A
Capaigua 4 Bagà 11 13(3) 0,19 PS Prat per S A
Capaigua 5 Bagà 11 14(4) 0,14 TA Prat per S A
Calets baix el riu Bagà 11 14(1) 0,44 PS Prat per S A
Carlets Bagà 11 15(2) 0,02 TA Prat per S A
Feixes C. Pomera Bagà 11 16(1) 0,29 PS Prat per S A
Feixes C. Baix Bagà 11 15(1) 0,80 PS Prat per S A
Fàbrica Bagà 7 37(1) 0,80 TA Prat per S A
Camp concu Bagà 7 35(2) 0,50 TA Prat per S A
Total Bagà 19,17 1220

Total S R Terra p 2,4364
Alfals 5,32 0,37 4,95
Prats sem 2,41 0,66 1,75 Terra a 16,7303
Prats per 11,44 4,11 7,33



GRIERA
Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Preu arrendament
Abelles vallcebre 2 47(4) 0,26 PS Prat per S Arrendament
Camp gran vallcebre 2 47(2) 1,18 TA Prat per S Arrendament
Sota casa vallcebre 2 45(2) 0,39 TA Prat per S Arrendament
Regés vallcebre 2 45(3) 0,27 TA Prat per S Arrendament
Sobre carretera dins vallcebre 2 46(2) 0,42 TA Prat per S Arrendament
Sobre carretera vallcebre 2 46(3) 0,16 TA Prat per S Arrendament
Cable i dins vallcebre 10 8(4) 0,46 PS Prat per S Arrendament 350
cable 0,46
Total vallcebre 3,60

15,00 sotabosc
CAL CLOTET
Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Preu arrendament
Plansemí baix Guardiola 10 24(2) 0,29 TA Prat per S Arrendament
Plansemí dalt Guardiola 10 24(1) 0,33 TA Prat per S Arrendament
Sobre carretera Guardiola 10 16(1) 0,31 TA Prat per S Arrendament
Sobre carretera dins Guardiola 10 14(2) 0,23 TA Prat per S Arrendament
Pla Martina Guardiola 0,36 Prat per S Arrendament 200
Total Guardiola 1,53

15,86 sotabosc
MAS DE PEY
Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Preu arrendament
Camp gran Guardiola 10 32(4) 2,24 TA Prat per S Arrendament
Camp de baix Guardiola 10 29(7) 0,25 TA Prat per S Arrendament 400
Total Guardiola 2,49 Total 950

65,00 sotabosc

Total superficie de prats 7,62
Total superficie pastura sotabosc 95,86



COMUNAL MUNTANYA ALTA
Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Preu arrendament
Els Orris(Comafloriu) Bagà 5 1 430,59 PR Prat per S Comunal
Rebost sota Bagà 14 1(1) 8,48 PR Prat per S Comunal
Rebost sobre Bagà 5 1 5,63 PR Prat per S Comunal
Puigllançada Bagà 6 3 300,45 PR Prat per S Comunal
Coll de Pal Bagà 6 8 1,76 PR Prat per S Comunal
Coll de Pal 1 Bagà 6 6 17,06 PR Prat per S Comunal
Comabella Bagà 8 19 240,87 PR Prat per S Comunal
Torrent Bagà 6 7 1,36 PR Prat per S Comunal
Torrent 1 Bagà 6 5 3,11 PR Prat per S Comunal
Pla de comabella Bagà 6 4 4,66 PR Prat per S Comunal
Carretera/Prat Bagà 6 1 1,15 PR Prat per S Comunal
Prat Bagà 6 2 13,46 - Prat per S Comunal
Sobre carretera Bagà 5 2 0,65 - Prat per S Comunal
Solell de Comells Bagà 6 6002 6,25 - Prat per S Comunal 900
Total Bagà 1035,48

sotabosc 319,45

Sant Joan
pastures 4,94
sotabosc 298,62

QUER
Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Preu arrendament
Quer sobre casa Bagà 11 39(1) 1,76 PR Prat per S Arrendament
Quer sota casa Bagà 11 32(1) 9,61 PR Prat per S Arrendament
resta Bagà 47,00 Bosc Sotabosc S Arrendament 800
Total Bagà 11,37



a

a

e

l
a

Nom del camp Població Poligon Parcel·la Superfície (ha) Ús Cultiu Secà/Regadiu Tinença Lloc
Camp del Buc Guardiola 10 52(6) 2,86 Prat per S Pròpia Torre
Empriu Guardiola 10 56(6) 0,72 Prat per S Pròpia Soldevila
Empriu 1 Guardiola 10 40(4) 0,18 Prat per S Pròpia Soldevila
Bosc empriu Guardiola 10 56(1) 29,17 Sotabosc S Pròpia Soldevila
Empriu linde Guardiola 10 36(1) 2,50 Sotabosc S Pròpia Soldevila
Empriu fita Guardiola 10 56(9) 0,52 Prat per S Pròpia Soldevila
Soldevila Guardiola 10 56(2) 0,55 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp gran S Guardiola 10 56(13) 0,67 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp sobre cas Guardiola 10 56(11) 0,49 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp carena S Guardiola 10 56(10) 0,31 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp sobre cas Guardiola 10 56(7) 0,80 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp sota casa Guardiola 10 56(8) 0,10 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp roca Guardiola 10 56(17) 0,15 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp font Guardiola 10 56(5) 0,30 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp carretera Guardiola 10 56(15) 1,47 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp sobre carr Guardiola 10 56(16) 1,26 Prat per S Pròpia Soldevila
Camp futbol Guardiola 10 56(14) 0,18 Prat per S Pròpia Soldevila
Clot del Jou Guardiola 10 60 15,50 Prat per S Pròpia Soldevila
Cap del muro Guardiola 10 59(1) 10,00 Prat per S Pròpia Soldevila
Peu del cingle Guardiola 10 59(2) 10,98 Prat per S Pròpia Soldevila
Cingles fa Guardiola 10 61(1) 28,36 Prat per S Pròpia Torre
Canal Guardiola 10 49(1) 2,00 Prat per S Pròpia Torre
tot sota casa Guardiola 10 52(1) 105,70 Sotabosc S Pròpia Torre
Cel obert Guardiola 10 52(14) 8,02 Prat per S Pròpia Torre
Camp de l'Om Guardiola 10 52(13) 0,22 Prat per S Pròpia Torre
Camp carrera da Guardiola 10 52(2) 0,92 Prat per S Pròpia Torre
Camps sota cas Guardiola 10 52(3) 3,05 Prat per S Pròpia Torre
Feixes Guardiola 10 52(9) 0,10 Prat per S Pròpia Torre
Camp viver Guardiola 10 52(10) 0,24 Prat per S Pròpia Torre
Viver i hort Guardiola 10 52(8) 0,61 Prat per S Pròpia Torre
Llarg trunfus Guardiola 10 52(12) 0,20 Prat per S Pròpia Torre
Rodó Guardiola 10 52(11) 0,08 Prat per S Pròpia Torre
Carena baix Guardiola 10 52(4) 0,37 Prat per S Pròpia Torre
Carena dalt Guardiola 10 52(5) 0,09 Prat per S Pròpia Torre

Total 228,67 prats 23,91 bosc 187,26



Full de cultiu

Cultiu: Prats polifits sembrats (any de sembra)
Any: 2003-2004

Data Feina
Mà 

d'obra
Maquinària Productes

h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha
2Q-Febrer Adobat de fons 1 Massey + remolc 

escampador
1 Fems de 

vaques
 Kg/ha 12000

2Q-Febrer Llaurar 1,5 Fiat + arada de 
pales

1,5

2Q-Març Fresar 1 Fiat + Fresadora 
horitzontal

1

1Q-Abril Sembra 1 A mà 1 P1-Llavors  Kg/ha 36

1Q-Abril Corronar 0,5 Fiat + 
Corró/Fresadora

0,5

2Q-Juny Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000

2Q-Juny Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q-Juny Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q-Juny Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q-Juny Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q-Juliol Regar 2 A manta 2

2Q- Agost Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.000

2Q- Agost Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Agost Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Agost Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Agost Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q- Setembre Regar 2 A manta 2

Octubre-Gener Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i 
filat

0,5 2.000

2Q-Gener Escarrassar 0,5 Massey + 
Escarràs/Rampí 
Khun

0,5

Tot. hUTH: 19 Total h tractor 19



Marge brut

Cultiu: Prats polifits sembrats (any de sembra)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat de fons Massey + remolc escampador 1 10 10
Llaurar Fiat + arada de pales 1,5 20 30
Fresar Fiat + Fresadora horitzontal 1 20 20
Sembra* A mà 1 10 10
Corronar Fiat + Corró/Fresadora 0,5 10 5
Dallar Fiat + Dalladora 2 10 20
Rampinar Massey + Rampí Khun 1 8 8
Embalar Fiat + Embaladora 2 15 30
Carregar bales Fiat + pues + Remolc

2 10 20
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 2 10 20
Regar* A manta 4 10 40
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun

0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 222

Despeses variables totals:
Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha
Fems de vaca kg/ha 12000 0,006 72
Llavor kg/ha 36 0,42 15
Labors 222

Total: 309

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 7.000 0,1141923 799

Total: 799

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat 799 309 490
Sistema general 490



Full de cultiu

Cultiu: Prats polifits sembrats (2n any i posteriors)
Any: 2003-2004

Data Feina
Mà 

d'obra
Maquinària Productes

h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha
2Q-Març Adobat 

superficie
0,5 Fiat + Vicon 0,5 NPK- 8,6,14  kg/ha 300

2Q-Maig Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000

2Q-Maig Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q-Maig Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q-Maig Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q-Maig Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q-Juny Regar 2 A manta 2

2Q- Juliol Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.000

2Q- Juliol Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Juliol Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Juliol Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Juliol Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q- Agost Regar 2 A manta 2

2Q- Setembre Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.000

2Q- Setembre Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Setembre Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Setembre Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Setembre Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

Octubre-Gener Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i 
filat

0,5 2.000

2Q-Gener Escarrassar 0,5 Massey + 
Escarràs/Rampí 
Khun

0,5

Tot. hUTH: 19 Total h tractor 19



Marge brut

Cultiu: Prats polifits sembrats (2n any i posteriors)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat superficie Massey + Vicon 0,5 8 4
Dallar Fiat + Dalladora 3 10 30
Rampinar Massey + Rampí Khun 1,5 8 12
Embalar Fiat + Embaladora 3 15 45
Carregar bales Fiat + pues + Remolc 3 10 30
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 3 10 30
Regar* A manta 4 10 40
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun

0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 200

Despeses variables totals:

Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha
Complex 8,6,14 kg/ha 300 0,2283846 68,52
Labors 200

Total: 269

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 9.000 0,1141923 1.028

Total: 1.028

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat

1.028 269
759

Sistema general 759



Full de cultiu

Cultiu: Alfals regadiu (any de sembra)
Any: 2003-2004

Data Feina
Mà d'obra Maquinària Productes

h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha
2Q-Febrer Adobat de fons 1 Massey + remolc 

escampador
1 Fems de 

vaques
 Kg/ha 12000

2Q-Febrer Llaurar 1,5 Fiat + arada de 
pales

1,5

2Q-Març Fresar 1 Fiat + Fresadora 
horitzontal

1

1Q-Abril Sembra 1 A mà 1 Llavors  Kg/ha 36

1Q-Abril Corronar 0,5 Fiat + 
Corró/Fresadora

0,5

2Q-Juny Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000

2Q-Juny Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q-Juny Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q-Juny Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q-Juny Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q- Agost Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.700

1Q- Agost Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

1Q- Agost Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

1Q- Agost Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

1Q- Agost Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

2Q- Setembre Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.700

2Q- Setembre Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Setembre Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Setembre Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Setembre Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

Octubre-Gener Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i 
filat

0,5 2.000

Tot. hUTH: 19 Total h
tractor

 19



Marge brut

Cultiu: Alfals regadiu (any de sembra)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat de fons Massey + remolc escampador 1 10 10
Llaurar Fiat + arada de pales 1,5 20 30
Fresar Fiat + Fresadora horitzontal 1 20 20
Sembra* A mà 1 10 10
Corronar Fiat + Corró/Fresadora 0,5 10 5
Dallar Fiat + Dalladora 3 10 30
Rampinar Massey + Rampí Khun 1,5 8 12
Embalar Fiat + Embaladora 3 15 45
Carregar bales Fiat + pues + Remolc 3 10 30
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 3 10 30
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun 0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 231

Despeses variables totals:
Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha
Fems de vaca kg/ha 12000 0,006 72
Llavor kg/ha 36 0,42 15
Labors 231

Total: 318

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 10.400 0,1141923 1.188

Total: 1.188

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat 1.188 318 869
Sistema general 869



Full de cultiu
Cultiu: Alfals regadiu (2n any i posteriors)

Any: 2003-2004

Data Feina
Mà d'obra Maquinària Productes
h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha

2Q-Març Adobat 
superficie

0,5 Fiat + Vicon 0,5 Complexe 
NPK- 0,7,14

 kg/ha 300

2Q-Maig Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000

2Q-Maig Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q-Maig Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q-Maig Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q-Maig Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q-Juny Regar 2 A manta 2

2Q- Juny Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.700

2Q- Juny Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Juny Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Juny Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Juny Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

1Q- Juliol Regar 2 A manta 2

1Q- Agost Dallar 1,5 Fiat + Dalladora 1,5 kg/ha 2.700

1Q- Agost Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

1Q- Agost Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

1Q- Agost Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

1Q- Agost Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

2Q- Setembre Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.700

2Q- Setembre Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Setembre Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Setembre Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Setembre Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

Octubre-
Gener

Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i 
filat

0,5 2.000

Tot. hUTH: 23,5 Total h
tractor

 23,5



Marge brut

Cultiu: Alfals regadiu (2n any i posteriors)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat superficie Massey + Vicon 0,5 8 4
Dallar Fiat + Dalladora 4 10 40
Rampinar Massey + Rampí Khun 2 8 16
Embalar Fiat + Embaladora 4 15 60
Carregar bales Fiat + pues + Remolc 4 10 40
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 4 10 40
Regar* A manta 6 10 60
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun 0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 269

Despeses variables totals:
Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha
Complex 0,7,14 kg/ha 300 0,2283846 68,52
Labors 269

Total: 338

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 13.100 0,1141923 1.496

Total: 1.496

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat

1.496 338
1.158

Sistema general 1.158



Full de cultiu

Cultiu: Prats permanents (sense vaques des de gener)
Any: 2003-2004

Data Feina
Mà d'obra Maquinària Productes

h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha
2Q-Març Adobat 

superficie
0,5 Fiat + Vicon 0,5 Complexe NPK

8,6,14
-  kg/ha 300

1Q-Juny Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000
1Q-Juny Rampinar 0,5 Massey + Rampí 

Khun
0,5

1Q-Juny Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

1Q-Juny Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

1Q-Juny Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

2Q- Agost Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 2.000

2Q- Agost Rampinar 0,5 Massey + Rampí 
Khun

0,5

2Q- Agost Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Agost Carregar bales 1 Fiat + pues + 
Remolc

1

2Q- Agost Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

Octubre-Gener Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i filat 0,5 2.000

2Q-Gener Escarrassar 0,5 Massey + 
Escarràs/Rampí 
Khun

0,5

Tot. hUTH: 10,5 Total h tractor 10,5



Marge brut

Cultiu: Prats permanents (sense vaques des de gener)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat superficie Massey + Vicon 0,5 8 4
Dallar Fiat + Dalladora 2 10 20
Rampinar Massey + Rampí Khun 1 8 8
Embalar Fiat + Embaladora 2 15 30
Carregar bales Fiat + pues + Remolc 2 10 20
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 2 10 20
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun

0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 111

Despeses variables totals:
Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha
Complex 8,6,14 kg/ha 300 0,006 2
Labors 111

Total: 113

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 7.000 0,1141923 799

Total: 799

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat 799 113 687
Sistema general 687



Full de cultiu

Cultiu: Prats permanents (vaques a sobre fins al maig)
Any: 2003-2004

Data Feina
Mà d'obra Maquinària Productes

h-UTH/ha Equipament h/ha Producte Ut Ut/ha
2Q-Maig Escarrassar 0,5 Massey + 

Escarràs/Rampí 
Khun

0,5

2Q- Agost Dallar 1 Fiat + Dalladora 1 kg/ha 3.000
2Q- Agost Rampinar 0,5 Massey + Rampí 

Khun
0,5

2Q- Agost Embalar 1 Fiat + Embaladora 1

2Q- Agost Carregar bales 1 Fiat + pues + Remolc 1

2Q- Agost Transport Bales 1 Fiat i Massey + 
remolcs

1

Octubre-Maig Pasturar a dent 0,5 Pastor elèctric i filat 0,5 3.000

Tot. hUTH: 5,5 Total h tractor 5,5



Marge brut

Cultiu: Prats permanents (vaques a sobre fins al maig)
Any: 2004

Despeses variables ocasionades per les labors 
Labor* Maquinària h/ha €/h €/ha
Adobat superficie Massey + Vicon 0,5 8 4
Dallar Fiat + Dalladora 1 10 10
Rampinar Massey + Rampí Khun 0,5 8 4
Embalar Fiat + Embaladora 1 15 15
Carregar bales Fiat + pues + Remolc 1 10 10
Transport Bales Fiat i Massey + remolcs 1 10 10
Pasturar a dent* Pastor elèctric i filat 0,5 10 5
Escarrassar Massey + Escarràs/Rampí Khun

0,5 8 4
*Es conta l'hora de treballador si no hi ha maquinària Total: 62

Despeses variables totals:
Producte Unitat Ut/ha €/Ut €/ha

Labors 62
Total: 62

Ingressos derivats de la venda dels productes
Producte Ut Ut/ha €/Ut €/ha
Fenc i Pastura kg/ha 6.000 0,1141923 685

Total: 685

Marge brut per hectàrea (€/ha)
Ajuts PAC €/ha Ingressos Despeses Marge Brut
Sistema simplificat 685 62 623
Sistema general 623



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4: Calendari de feines i plànols del camí de la 
transhumància 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARI DE LES PRINCIPALS FEINES TAN AGRÍCOLES COM RAMADERES

Feines a fer G F M A M J J A S O N D
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q

Agrícola
Adobar amb fems
Treballar el sol
Sembrar
Adobar mineral
Dallar
Rampinar
Embalar
Entrar bales
Regar
Escarrassar
Ramadera
Donar menjar complement
Treure fems
Posar esquelles
Sanejar
Tallar cues
Transhumancia
Parts
Desmamar vedells
Muntanya
Aprofitament prats
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ANNEX 5: Càrregues ramaderes, exemple de càlcul del Valor 
Pastoral i necessitats nutritives de vaques de cria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Càlcul de l’estat pastoral de les pastures comunals del poble de Bagà, i de les 
possibles càrregues ramaderes de les seves diferents forests i pastures. (M. A. 
Sobrino 2005): 
 
Per tal de poder calcular la capacitat ramadera de la muntanya del poble de Bagà, es va 
utilitzar una estimació de models diferents de pastures, i sobretot de pastures de 
sotabosc, obtinguts de les ordenacions realitzades a pastures i boscos de la Generalitat 
de Catalunya, concretament al Pla de Rus. Fetes aquestes estimacions es van diferenciar 
els següents models: 
 
Model 1.- Zona de planifolis sense vegetació herbàcia (bosc amb elevada fracció de 
cabuda coberta de roure i de faig. 
 
Model 2.- Zona de planifolis amb una fracció de cabuda coberta baixa (menys 50%) que 
permet l’existència de vegetació herbàcia (bosc de roures i alzines principalment). 
 
Model 3.- Zones de coníferes amb fracció de cabuda coberta elevada de sotabosc tancat 
amb baixa o nul·la existència de vegetació herbàcia. 
 
Model 4.- Zones de coníferes amb fracció de cabuda coberta moderada i sotabosc amb 
clarianes que permet un cert creixement de vegetació herbàcia (50%). 
 
Model 5.- Zones de coníferes amb fracció de cabuda coberta moderada-baixa i sense 
sotabosc amb forta presència de vegetació herbàcia. 
 
Model 6.- Zones de prats sense presència d’arbrat amb abundància de vegetació 
herbàcia. 
 
Una vegada definits els diferents models, es va calcular la seva capacitat pastant, de 
manera empírica i mitjançant un ramat de vaques que es va anar aprofitant de les 
diferents pastures i durant diferents períodes, de manera que es va poder arribar a una 
capacitat de pastura real com es mostra al quadre adjunt. 
 
 

Model  Càrrega ramadera UBG/dies/ha
2  53,16 
4  13,55 
5  27,10 

Prats alpins  52,56 
  
Per calcular les càrregues es va fer aplicant la següent fórmula: 
 

nº de caps de bestiar x temps de pasturatge 
  superfície pasturada 

 
 
 
 
 



 
Una vegada tenim la referència del potencial que té cada model de forest, cal calcular 
els  dies  pasturables.  Per  fer‐ho  cal  saber  les  superfícies  de  les  forests  i  el  temps  de 
pastura dels animals a aquestes forests: 
 

Forest  1  3  4  5  Prats  Nº mesos  Època de 
pastoreig 

2    4,45  35,84      2  Maig‐Juny 
3    75,77  176,79      2  Maig‐Juny 
4  48,6  40  354,41    647  6  Juny‐Nov. 
5  277,46  92,49  554,91      2  Maig‐Juny 
6  117,92  39,31  235,85      2  Maig‐Juny 

33    48,76  60,95  12,19    2  Maig‐Juny 
34  2,75    24,76    11,8  2  Maig‐Juny 

 
Per calcular la càrrega ramadera es tindran en compte les dades de la capacitat de les 
pastures i les equivalències entre vaques, ovelles i cavalls. (1vaca = 6 ovelles i 1 euga=8 
ovelles) 
 
Es podria definir la càrrega com el número d’animals d’una certa espècie que pasturen 
en  una  superfície  coneguda  durant  un  període  de  temps.  És  important  regular  la 
capacitat  ramadera de  les pastures,  ja que  si  l’aprofitament  és baix, prenen  força  les 
espècies  llenyoses  i  si pel  contrari  l’aprofitament  és  excessiu pot provocar  fenòmens 
d’erosió,  sobretot  en  zones  de  forta  pendent  o  sòls  desestructurats  pel  trànsit  dels 
animals.  Un  altre  factor  que  afecta  l’excés  de  càrrega  ramadera  és  la  manca 
d’alimentació per part dels animals, que implica més desnutrició i més fragilitat, essent 
més propensos a les malalties. Es considera que el pes viu que ha de guanyar una vaca 
en  règim  semi‐extensiu  com  és  el  cas,  seria  de  750  grs/dia.  En  funció  d’aquesta 
premissa  es  calculen  les  necessitats  bromatològiques  dels  animals  per  saber  si  les 
pastures estan en condicions de proporcionar les U.F.L. suficients. 
 
Per  saber  doncs  la  capacitat  que  tenen  les  forests  del  poble  de  Bagà,  en  càrrega 
ramadera  s’han  calculat  els  dies  que  pot  pasturar  un  animal  en  una  forest  i  s’han 
dividit pel període de pastura, quedant el següent resultat: 
 

Forest Dies  Nº Caps (UBG)
2*  485,63  8,09 
3*  2.395,50  39,93 
4*  38.808,58  363,42 
5**  7.519,03  125,32 
6**  3.195,77  53,26 

33***  1.156,22  19,27 
34***  955,71  15,93 
  Total  625 

              (*) Zona alta,  (**) Zona mitja i (***) Zona baixa 
 
La  capacitat  total  d’UBG  seria  de  625,  d’acord  amb  els  temps  de  pastura  estimats 
anteriorment.  



Utilització  d’un  mètode  fitològic  (metodologia  d’inventari  florístic)  per  a  la 
determinació del valor pastoral d’un prat 
 
 
L’estudi  de  les  freqüències  específiques  resulta  interessant  però  no  proporciona 
resultats massa concrets que permetin avaluar  la càrrega  ramadera sostenible per un 
determinat  prat  o  pastura.  En  aquest  sentit,  diversos  experts  en  ecologia  i 
pasturicultura de l’Europa continental, entre ells destacar les aportacions de De Vries a 
Holanda i Klapp a Alemanya, es va proposar un índex bromatològic, anomenat valor 
pastoral,  el  qual  permet  catalogar  els  prats  segons  la  seva  qualitat.  La  seva 
determinació  té  en  compte  la  composició  florística,  l’estructuració del prat  i  el valor 
agronòmic de  cada  espècie.   Mentre que  els dos primers  termes poden  expressar‐se 
mitjançant freqüències específiques, el darrer s’avalua a partir del coeficient de valor o 
índex específic de qualitat (Is). El coeficient de valor avalua empíricament, dins d’una 
escala arbitrària normalment de 5 nivells, el valor agronòmic de cada espècie tenint en 
compte, entre altres aspectes, la rapidesa de creixement, l’apetència i valor nutritiu de 
cada una d’elles. 
 
Les contribucions específiques, determinades a partir de les mesures de freqüència, són 
característiques d’un medi relativament equilibrat en el temps i varien, per exemple, en 
menor mesura que la matèria seca. Per tant, el valor pastoral pot considerar‐se com un 
índex  relativament  constant  en  el  temps  i  pot  emprar‐se  per  a  la  comparació  de 
pastures. 
 
La qualitat d’un prat pot caracteritzar‐se de dues maneres, bé pel seu valor pastoral o 
per la càrrega ramadera. Per tant, resulta molt interessant establir la relació d’ambdós 
termes  per  tal  d’optimitzar  la  gestió  dels  prats.  Estudis  realitzats  a  França  han 
corroborat que existeix una relació  lineal molt estreta  i altament significativa entre el 
valor pastoral  i  la càrrega ramadera  (r=0’93  i r2=0’86). Aquest  lligam  tant estret entre 
flora  i producció  s’ha concretat en diferents estudis que han enunciat que  la  càrrega 
ramadera anual òptima per a un prat  equival al 2 % del seu valor pastoral; es a dir, 
que un punt de valor pastoral equival a 2 UGM o 60 UF (considerant‐se que una UGM 
equival a 3000 UF). 
 
Tot seguit, es presenta un procediment, a mode d’exemple, pel càlcul del valor pastoral 
d’un determinat prat: 
 

a) Portar a  terme un  recompte d’espècies  realitzant un mostreig el més generós 
possible,  emprant‐se  qualsevol  dels mètodes  de mostreig més  utilitzats  (del 
doble metre, de l’anell, dels quadrats, rectangles o cercles, etc.) Les espècies que 
apareguin  en més  d’un  punt  s’anoten,  però  si  apareixen  dues  espècies  en  el 
mateix punt, només se’n comptabilitza una. 

b) Calcular  la  freqüència  específica  i  la  contribució  específica  (Cs)  de  cada 
espècie identificada. 

c) Consultar el coeficient de valor o índex de qualitat específic (Is) de cadascuna 
de les espècies identificades. 



d) Calcular  el  valor  pastoral  (V.P.)  del  prat.  Aquest  es  calcula  efectuant  el 
sumatori del Cs*Is de  cada  espècie,  es divideix per  la  suma de  recobriments 
(Cs), expressats en % o de manera absoluta, i s’expressa sobre 100, multiplicant‐
se el resultat per 0,2 si els Cs estan expressats en % i per 20 si ho són en forma 
absoluta. El resultat pot variar entre 0 i 100. 

 
  n 

∑ (Cs x Is) 
i=1 

  V.P.= 20 x   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  n 

∑ Cs  
i=1 

Exemple de càlcul del valor pastoral i de la càrrega ramadera òptima d’un prat. 
 

Espècies identificades Cs Is Cs*Is
Agrostis vulgaris  64  3  192 
Festuca roja  92  2  184 
Lolium perenne  14  5  70 
Medicago sativa  14  4  68 
Plantago lanceolata  21  1  21 
Trifolium repens  33  4  132 

Total  238  ‐  667 
 
 
 

V.P.= 20 x (667/238) = 56 
 
La càrrega ramadera òptima del prat seria la següent: 
 

Càrrega ramadera = 0,02 x 56 = 1,12 UGM/ha/any 
 
Si per exemple, aquest prat s’utilitzés durant l’any i tingués una superfície total de 20 
ha, el nombre de caps de bestiar que podria alimentar durant aquest període seria el 
següent: 
 

1,12 UGM/ ha/any x 20 ha = 22,4 UGM/any 
 

Val  a  dir  però  que  es  tracta  d’un  exemple,  i  sempre  cal  confrontar  les  valoracions 
teòriques  amb  el que dicta  la pràctica,  i  l’experiència  si n’hi ha. Sempre  caldrà  tenir 
present l’elevada repercussió de les condicions ambientals sobre la pastura. 



Necessitats nutritives de les vaques de cria  
 
Les necessitats nutritives de  les  vaques de  cria,  com  a  les de  llet,  són  el  conjunt de 
necessitats per a cada estat  fisiològic  (amb producció, gestació),  i  són  la  suma de  les 
necessitats  de  manteniment,  producció,  i  gestació.  Amb  particularitats  pròpies  del 
sistema de cria o d’explotació, amb diferències entre races.  
 
De  les  vaques  de  cria  interessa  conèixer  la  capacitat  d’ingestió  (en  UE,  o  UL),  les 
necessitats energètiques (en UFL), les necessitats proteiques (en g PDI) i les de Ca, P i 
Mg. 
 
Per al càlcul de  les necessitats nutritives al  llarg del cicle productiu poden emprar‐se 
les taules INRA 1988 (taula 9.6 i taula 9.7) o bé les següents aproximacions que poden 
aplicar‐se amb un full de càlcul (EXCEL o similar), i que es presenten de manera lògica. 
Les variables que s’utilitzaran a les formules són les següents: 
 

P: pes viu de la vaca en kg 
L: litres de llet al 4% de greix 
pv: pes del vedell en néixer en kg 
g: mes de gestació (pren valors entre 7 i 9) 

 
Ingestió 
La formula de la capacitat d’ingestió és la següent: 
 
    CI =  22‐8,25xEXP(‐0,02xL)+(P‐600)x0,01 
   

Si la vaca té més d’un part: 
    Si la vaca ja passat els dos primers mesos des del part: 
      Aplicar la formula tal qual 
    Si la vaca està en el primer mes després del part: 

  Multiplicar la formula  per 0,80 
Si la vaca està en el segon més després del part: 
  Multiplicar la formula per 0,90 

  Si la vaca és de primer part: 
Multiplicar la formula per 0.90 i aplicar les mateixes correccions 
en cada cas  

 
Energia 
   
La  formula  general  que  inclou  el manteniment,  la  producció  de  llet,  les  necessitats 
segons  el pes del vedell en néixer, i la gestació és la següent: 
 
    (1,4 + 0,006xP) + (0,44xL) + ((pv – 45)x0,25/5) + (0,85xg – 5,1) 
 
On  cada  sumatori,  col∙locat  entre  parèntesi,  significa,  per  ordre:  manteniment, 
producció de llet, necessitats segons el pes del vedell en néixer,  i la gestació (g entre 7 i 
9). 



Si  la condició corporal de  la vaca en el 5è mes després del part és  inferior a 2 
(entre 0 i 5): 

 
      Sumar a la fórmula 0,5 UFL. 
 
Proteïna 
 
La  formula  general  que  inclou  el manteniment,  la  producció  de  llet,  les  necessitats 
segons  el pes del vedell en néixer, i la gestació és la següent: 
 
    (95 + 0,5xP) + (48xL) + ((pv – 45)x20/5) + (64,5xg – 377,67) 
 
  On cada sumatori, col∙locat entre parèntesi, significa, per ordre: manteniment, 
producció de llet, necessitats segons el pes del vedell en néixer,  i la gestació (g entre 7 i 
9). 
  Si  la condició corporal de  la vaca en el 5è mes després del part és  inferior a 2 
(entre 0 i 5): 
 
      Sumar a la fórmula 20 g PDI 
 
Calci  

Les necessitats de manteniment i de producció surten de la formula: 
  0,0405xP + 3,21xL 
Les necessitats de gestació són: 

0,0662xP 
Fòsfor 

Les necessitats de manteniment i de producció surten de la formula: 
  0,0286xP+1,98xL 
Les necessitats de gestació són: 

0,0402xP 
 

Magnesi 
Les necessitats són les següents: 
  2xP/100 

En general el càlcul de  les necessitats s’aplica durant  l’època d’hivernada, de manera 
que les formules proposades s’han d’adaptar en el moment en que les vaques entrin a 
l’estabulació. 
 
Maneig del racionament 
 
La ingestió és el pont entre necessitats i els ingredients alimentaris disponibles, i és la 
restricció que s’ha de procurar garantir. Quan les vaques pasturen, si hi ha bons prats, 
rics  i  abundants,  arribaran  a  l’estabulació  –  tardor,  hivern  –  en  bon  estat  corporal  i 
l’alimentació hivernal serà més fàcil de portar, per dues raons, una per el bon estat de 
carns, i l’altra per la recol∙lecció de farratges per a l’hivern.  
 



L’únic  inconvenient  o  dificultat  de  fer  un  bon  racionament  és  l’acompliment  de  les 
necessitats en microminerals i en vitamines, les quals només no es satisfan si la ració no 
és suficient en MS. 
 
Les  vaques de  cria  o de  vedell  tenen,  en  relació  a  les  vaques de  llet, una  vida més 
“tranquil∙la”  i el primer part sempre té  lloc normalment més enllà dels 24 mesos, cap 
als  tres  anys,  i  el  nombre  de  parts  per  vaca  i  vida  pot  arribar  als  10‐12;  són més 
rústegues i menys selectives, i ingereixen més MS a igualtat de qualitat dels farratges. 
 
Pel que fa al Ca i al P, si el part es produeix a finals d’hivern s’ha d’anar en compte en 
l’excés durant  el període d’assecat o  eixugat,  ja que després, un  cop parides, poden 
patir les febres de la llet. 
 
Els punts més delicats del maneig alimentari són els següents: 
 

 Final de gestació  
 Cobriment (munta o inseminació) 

 
Les  condicions  en  que  la  vaca  arribi  al  part  influencien  el deslletament  i  el  pes  del 
vedell en néixer. Un bon estat corporal a l’hora del part està al voltant dels 3,5 punts de 
condició  corporal  (entre  0  i  5),  el  qual,  si  la  vaca  està  en  hivernada  li  permet  de 
mobilitzar reserves de greix en benefici de la producció de llet. 

 
La mobilització de  reserves durant el postpart ha d’estar  controlat,  ja que  si és molt 
accentuat  és malmet  l’èxit de  les  fecundacions. Durant  el postpart  la vaca  té menys 
gana, o menja menys del que necessita, i, per tant, l’alimentació ha de ser més proteica 
que no energètica. (Durant el postpart la vaca ha de perdre greix però no proteïna). 

 
Si  la  vaca  al part  té  3,5 punts de  condició  corporal  i passa  a  2,5  en  complir  els dos 
mesos des del part, les condicions per a la fecundació es mantenen òptimes, però si, per 
exemple, la vaca al part tingués una puntuació de 2,5 i passes a 1,5, tot i també haver 
perdut un punt,  les condicions per a  fecundació  ja no són  les òptimes. La hivernada 
permet un nivell de subalimentació, fins i tot de 2 UFL/dia, però depèn de la condició 
corporal en que arriben dels prats. Quan l’interval entre parts és molt alt, amb la qual 
cosa  l’objectiu  d’un  vedell  per  vaca  i  any  s’allunya,  no  convé  cap  mena  de 
subalimentació  hivernal.  Tampoc  és  convenient  la  subalimentació  a  les  vedells 
prenyades, o ja parides. 

 
Tot el procés del racionament està molt influenciat per la disponibilitat de pastures, de 
primavera a la tardor, en zones de muntanya, i per l’època de parts. Per exemple, si els 
parts tenen lloc a un mes o a un mes i mig abans de sortir a la pastura, es pot admetre 
una certa subalimentació,  ja que la pastura és, per si mateixa, un autèntic flushing –  ja 
que l’aportació de nutrients és adequada i l’ambient afavoreix la munta.  Quan l’època 
de  la  fecundació  té  lloc  durant  la  hivernada  és  convenient  racionar  per  aconseguir 
l’efecte flushing – preparació per a la fecundació – calculant entre 2 i 3 UFL per sobre de 
les  necessitats.  Cada  comarca,  cada  muntanya,  té  el  seu  sistema,  a  unes  engeguen, 
porten, les vaques a la muntanya a finals d’abril i d’altres entrat el mes de juny.  



 
La producció de llet en les vaques de cria, no especialitzades per a llet, està entre 6 i 10 
litres per vaca  i dia,  i, en general, no   hi ha un pic de  la  lactació  tal  i  com  s’entén a 
vaques de llet. 

 
Tot i així, el nivell de producció depèn, a més de la raça i de l’alimentació, del nombre 
de  vedells  a  deslletar,  i  en  cas  de més  d’un  es  produeix  el  pic  de  lactació,  entre  el 
primer  i el quart mes després del part. El maneig  ideal per  tal que  la vaca accepti un 
vedell no propi, és retirar‐la el seu durant uns dies i posar‐li el nou, si bé això no es fa 
per problemes de mà d’obra. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6: Taules referents a l’estudi econòmic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dades de l'explotació Torre de Foix (Any 2004)

Dades dels animals

Nº de vaques adultes 110
Nº de vedelles de recria 26 Preu en €
Nº de vaques adult. venudes any 0 Preu vaca adulta 600,00
Nº de vedelles rec. venudes any 0 Preu vedella recria 600,00
Nº de vaques escorxador any 6 Preu vaca escorxador 200,00
Nº de pasters venuts durant l'any 85 Preu del vedell (5-6 mesos) 528,89
Nº de vedells engrexi/toros venuts any 1 Preu del vedell engreix 600,00
Nº de toros 4 Preu d'un toro 1200,00

Dades de la superfície de terreny dedicades a vaca de carn

Nº ha totals de terreny 1244,96
Nº ha de pastura estival 312 Nº de mesos de pastura estival 7
Nº ha de forests estival 550
Nº ha de conreu-pastura hivernal 50,7 Nº de mesos de conreu-pastura hivernal 5
Nº ha de forests hivernal 332,26
Nº ha pròpes conreu-pastura 26,34 Preu arrendament (€) 180
Nº ha pròpies forests 252,26 Preu arrendament (€) 5
Nº ha arrendades 104,36 Preu arrendament (€) 2970,00
Nº ha comunals 862 Preu arrendament (€) 900,00
*El preu d'arrendament de la zona 180 €/ha conreu



Costos variables

Costos derivats de la feina de conreu dedicat a la vaca de carn

Tipus de cultiu Herba de prat Alfals
Nº ha conreades 30 5,7
Cost/ha de la llavor (€) 5,00 15,00
Cost/ha de treballar la terra (€) 15,00 15,00
Cost/ha de sembrar la terra (€) 0,00 0,00
Cost/ha de recol·lecció cultiu (€) 60,00 60,00
Cost d'emmagatzematge (€) 0,00 0,00
Cost/ha fitosanitaris (€) 0,00 0,00
Cost/ha adobs minerals (€) 14,50 14,50
Cost/ha adobs orgànics (€) 5,00 5,00

Cost total/cultiu (€) 2985,00 624,15 0,00 0,00 0,00

Cost total de cultivar la terra (€) 3609,15

Cost de la compra d'aliments

Tipus d'aliment Pinso vaques Pinso vedells Fenc Palla Altres
Kg comprats/Bales 10000 12500 1400 334 356
€/Kg 0,21 0,23 2,00 1,5 1

Cost alim. (€) 2100,00 2875,00 2800,00 501,00 356,00

Cost total compra alim. (€) 8632,00

Despeses sanitaries

Inseminacions (€) 0,00
Vacunes i desparasitacions (€) 1110,61
Sanejament (€) 1390,83
Altres (€) 912

Cost tot. sanitat (€) 3413,44

Altres costos variables

Electricitat (€) 300,00
Mà dobra eventual (€) 3000,00



22454,59Costos variables totals (€)

Gas-oil (€) 2500,00
Altres costos variables (€) 1000,00 * Material divers

Total (€) 6800,00

Total costos variables

% sobre CV % sobre CT*
Cost conreus (€) 3609,15 16,07 6,94
Cost compra aliments (€) 8632,00 38,44 16,59 * CT=CF+CV
Cost sanitari (€) 3413,44 15,20 6,56
Altres costos variables (€) 6800,00 30,28 13,07



Costos fixes

Lloguer de terres

3870,00

Mà d'obra

Total plantilla (€) 0,00

3540,00

* La mà d'obra familiar és un cost d'oportunitat, però la s.s és un cost fixe
5310,00

Total costos lloguer terres (€)

S.S anual assalariat fixe  (

S.S anual familiar (€)

Total despeses fixes mà d'obra

Nom del treballador fixe
Hores treball any
Sou horari (€)

€)
Total assalariat (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de mà d'obra familiar* 1,5
Hores treball any 0
Sou horari (€) 0



Amortitzacions

Any actual 2004

Amortització edificis i instal.

Total amort. Edif (€) 2025,00

Amortització compra d'animals

Total amort. Animals (€) 1464,38

Amortització altres compres 

Total amort. Drets (€) 1915,63

Amortització equip mòbil 

Total amort. Maq (€) 2754,00

8159,00

Amortització constant anual (

Amortització constant anual (

Amortització constant anual (

Amortització constant anual (

Total costos amortitzacions (€)

Tipus edificació Coberts
Any de construcció* 1998
Cost construcció (€) 45000,00

€) 2025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipus animals Vaques Toros
Any de compra* 2003 2004
Nº animals 17 2
Cost compra (€) 8715,00 3000,00

€) 1089,38 375,00 0 0 0

Altres Drets
Any de compra* 2003
Nº drets 17
Cost compra (€) 15325,00

€) 1915,63 0 0 0 0

Tipus de màquina Dalladora Land Rover Remolc cotxe Embaladora
Any de compra* 1999 2000 2000 2001
Cost de compra (€) 2000,00 19000,00 6000,00 3600,00

€) 180,00 1710,00 540,00 324,00



Altres costos fixes

Total (€) 12232,00

Total costos fixes

12232,00 41,36 23,51

29571,00

Costos totals (sense costos d'oportunitat)

29571,00 56,84

52025,59

Costos d'oportunitat

6038,43

37605,43

Interessos crèdits pendents (

Altres (€)

Costos fixes totals (€)

Costos fixes totals (€)

Costos totals (€) 

Interessos del capital propi (€)

Total costos oportunitat (€)

Assegurances (€) 6000,00
Conservació d'edificis (€) 0,00
Reparació de maquinària (€) 3000,00
Administració (€) 720,00
Assessories i serveis (€) 360,00
Lloguer de locals (€) 900,00
Contribucions/Impostos 700,00

€) 552,00

% sobre CV % sobre CT*
Lloguer de terres (€) 3870,00 13,09 7,44
Mà d'obra (€) 5310,00 17,96 10,21 * CT=CF+CV
Amortitzacions (€) 8159,00 27,59 15,68

% sobre CT*
Costos variables totals (€) 22454,59 43,16

Renta de la terra pròpia (€) 6002,50 Considerant un preu de lloguer de tota la finca
Mà d'obra familiar (€) 25564,50 Per a 2005 la renda de referència és de 21.229 € 

(Orden APA 4277/2004 de 22 de diciembre).
Per a 2004 la renda de referència és de 20.583 € 



Costos totals (amb costos d'oportunitat)

37605,43

89631,02

Ingressos

Venda d'animals i subvencions

7525,00 8,56 Agroseguro i terres mina.

87889,71

Balanç econòmic

Benefici (€) -1741,32

2255,12 *CT=CF+CV

944,78 **Preu vedell sense ingressos subvencions

Cost d' oportunitat (€)

(Ingressos-subvencions)-CT*

Costos totals (amb cost d'oportunitat) (€)

Llindar rendibilitat Bº sense subv(€)

Altres ingressos (€)

Ingressos totals (€) 

Costos totals sense Cop (€) 52025,59

% sobre IT
Venda d'animals (€) 46755,71 53,20
Subvencions (€) 33609,00 38,24 ICM+EX+VA+PA+SACR+Pestatal

Marge brut (€) 65435,12
Marge net (€) 35864,12

Ingressos-subvencions 54280,71

Llindar rendibilitat Bº (€) 549,38 *Preu vedell
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