
EXPLOTACIÓ TORRE DE FOIX 

 

Es tracta d’una explotació de vaques de cria (raça Bruna dels Pirineus), situada a 
Guardiola de Berguedà i Bagà (Berguedà). Les característiques principals són les 
següents: explotació familiar (3 ATP) amb 61 ha (SAU) i més de 1.000 ha de pastures 
explotades de forma comunal (prats naturals i pastures de sotabosc); el ramat és de 
135 vaques productives, 6 toros, 15 braves i 15 vedelles de reposició, i el maneig és 
extensiu, pastura tot l’any amb complement farratger a la hivernada. 
 
La raça 

 

Les principals característiques de la Bruna dels Pirineus són les següents: primer part 
als 33  mesos, fertilitat del 90%, el 90% dels parts són normals, el 7% necessiten ajuda 
del ramader i el 3% amb assistència veterinària; l’interval entre parts és de 385 dies; 
tenen una alta capacitat maternal, amb prou producció de llet i cura del vedell, i molt 
dòcils; són rustiques i ben adaptades a zones d’altitud entre 600 i 1.200 m, pujant a 
2.000 a l’estiu. 
 
Elecció i renovació periòdica dels sementals, La facilitat de part a les vaques de primer 
part és molt important i se sol utilitzar toros de raça “Limousin” o toros ja provats. 
 

Maneig de la reproducció i en general 

 

De finals de maig o primers de juny el ramat va pujant als prats de muntanya, on  s’hi 
està fins a finals de novembre, en que romanen a la Torre de Foix. De desembre a maig 
és l’època principal de parts, i els cobriments es fan de primers de març a finals 
d’agost. Els parts, o els primers dies després del part, es fan a una estabulació neta i 
amb un bon jaç. S’intenta estabular‐hi les vaques en el moment de parir per tal de 
controlar els parts. És molt important que els vedells en néixer mamin i prenguin el 
calostre en les primeres 6 hores de vida. 
 
En pujar als ports es retallen els pèls de les cues, es posen esquelles, i en alguns casos 
es despunten les banyes.  
 
El primer que es fa en els vedells és la identificació amb marques auriculars o cròtals. 
L’explotació Torre de Foix està inscrita al programa de millora genètica de la raça 
Bruna dels Pirineus i es pesen els vedells en néixer.  
 
El deslletament, en general, es fa durant quatre períodes (gener, maig, agost i 
octubre), essent un dels moments més estressants tant pels vedells com per les seves 
mares. Es fa entre els 4,5 i 7 mesos d’edat, i també es tornen a pesar. Els animals 
deslletats solen estar uns dies estabulats, abans d’anar a una explotació d’engreix. 
Durant aquest temps disposen d’espai suficient per poder moure’s lliurement, en 
funció també del sexe i de l’edat. Disposen de menjar i aigua suficient i de bona 
qualitat, i les instal·lacions són adequades, sense corrents d’aire i es mantenen netes. 
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Fotos de la visita del dia 10 d’abril de 2013 

 

 
 

 
Torre de Foix 
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Ramat de brunes 

 

 
Bruna menjant sec d’herba de prat 
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Brunes menjant sec d’herba de prat 

 

 
Bruna i vedell 
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Vedell mamant 

 

 
Vaca recent parida  
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Abeurador 

 

 
Abeurador 
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Sec d’herba de prat, on predomina la festuca 

 

 
Sec de civada 
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Vaca a l’abeurador 

 

 
Detall de buina, cal observar el nivell de desfeta d’una ració exclusivament farratgera 
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Vedells 

 

 
Torre de Foix 


