
juntament amb la seva rusticitat i l’adaptació als 
hàbitats mediterranis, fan que sigui una espècie 
ideal com a desbrossadora natural.

Objectiu: recuperar la raça
Abans de començar el projecte de recuperació es 
van detectar poc més de 400 caps de vaques de 
l’Albera, totes elles ubicades a la finca Baussitges. 
Aquesta finca té una superfície de 2.181 hectàre-
es, de les quals més de 1.500 són de bosc, 200 de 
pastura i la resta de pastura arbrada i pastures 
amb matoll. La seva cota oscil·la entre els 200 
metres de la part baixa i els 1.000 metres dels 
prats de cotes superiors. La capacitat teòrica mà-
xima d’aquesta explotació és de 500 femelles, 200 
vedells d’engreix, 100 places de cria, 20 mascles 
i 80 places de reposició. L’explotació disposa ac-
tualment de 390 drets per ajuts de prima úni-
ca, mentre que la càrrega ramadera és d’uns 0,2 
UBM2/hectàrea.  

En aquesta finca, les vaques disposen d’abun-
dants pastures a la primavera i a l’estiu, però 
quan arriba la tardor han de baixar a cotes in-
feriors, cosa que obliga la propietat a fer fortes 
inversions en alimentació suplementària, conse-
qüentment es redueixen molt els marges d’explo-
tació i es generen pèrdues econòmiques en anys 
de sequera. Un altre dels problemes que existei-
xen és la principal font de finançament: l’ajut per 
a races autòctones de la Generalitat de Catalunya 
té un valor màxim pels 30 primers caps de bes-
tiar i a partir d’aquí baixa progressivament. Per 
aquest motiu, l’ajut mitjà per cap és molt més 
elevat en explotacions petites que en explotaci-
ons grosses.

La vaca de l’Albera és una raça autòctona catala-
na que s’ha  desenvolupat a la serra de l’Albera, 
que es troba a la part més oriental del Pirineu, 
al nord-oest de l’Alt Empordà fent de límit entre 
Espanya i França. Aquesta raça de vaca té un co-
lor negre degradat, particularment al nas (nas 
orlat), zones inferiors del tronc, i freqüentment 
al dors (llistó més o menys ample). Hi ha també 
“una altra entitat racial”, de color ros, la vaca fa-
gina, la qual seria el derivat actual de l’arribada 
i nova instal·lació de l’antiga raça rossa empor-
danesa. 

Altres trets característics de la raça són: el cap té 
un aspecte massís i allargat amb ulls prominents 
i la regió facial és allargada;  banyes majoritàri-
ament en mitja lluna o en ganxo curt blanques 
amb puntes negres i generalment serrades en els 
adults; coll  llarg i aplanat; tronc aplanat, estret 
i profund; dors i llom escassament musculats; 
ventre voluminós; abundant borla a la cua, siste-
ma mamari recobert de pèl fi i llarg; les extremi-
tats són fortes, amb articulacions ben definides. 
El pèl és abundant, amb gran varietat cromàtica, 
des del negre al ros, amb descoloriment gradual 
de les zones inferiors del tronc, del llistó, orelles, 
base cornal i serrell. La producció de vedells és 
molt pobra: pareix una cria cada dos anys, a la 
muntanya, sense presència del pastor. És una 
raça forta i resistent, de baixa aptitud càrnia, de 
petita estatura, molt àgil, adaptada a viure en 
llibertat i que resisteix bé el fred de l’hivern.

Pel que fa a la seva dieta, un equip de col-
laboradors del  Departament de Ciència Animal 
i dels Aliments1 ha realitzat un estudi a partir 
de mostres fecals. Es pot concloure que a la pri-
mavera, quan disposen d’herba verda, les vaques 
mengen un 35% de plantes llenyoses i un 65% de  
gramínies i altres plantes herbàcies. En canvi, a 
la tardor, quan les pastures van de baixa,  la pro-
porció s’inverteix i més d’un 75% de la seva dieta 
està formada per plantes llenyoses. Aquest fet, 
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Gairebé tothom ha sentit parlar de la vaca de l’Albera però encara poca gent 
coneix bé com és i en què es diferencia d’altres races autòctones. L’estiu passat, 
la Diputació de Girona va impulsar un projecte per reconèixer i enfortir el paper 
d’aquest remugant com a desbrossadora natural que ajuda a mantenir els boscos 
nets. 

La vaca de l’Albera, 
una desbrossadora natural
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Només pareix una 
cria cada dos anys, a 
la muntanya, sense 
presència del pastor
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01. Grup de vaques 
i vedells a l’aire lliure, 

després d’una nevada. 

02. A la fotografia es pot 
observar el descoloriment 
gradual típic de la vaca de 

l’Albera. 

03. Exemplar pasturant. 

Fruit d’aquesta problemàtica, i aprofitant el po-
tencial de la vaca com a desbrossadora, a par-
tir de converses amb la propietat va néixer el 
Projecte de Recuperació de la Vaca de l’Albe-
ra, sempre d’acord amb els criteris i directrius 
definits pels especialistes de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que són els que super-
visen el manteniment genètic de la raça. Per fer 
viable el projecte, les propostes d’actuació han 
d’anar destinades a la viabilitat econòmica de les 
explotacions que mantenen la raça, millorant-ne 
el balanç productiu. Els sistemes a millorar del 
balanç són bàsicament dos: 
• Reducció de les despeses: actualment les prin-
cipals despeses són el complement de menjar i 
les necessitats de mà d’obra dels pastors, que in-
verteixen tot el dia repartint-lo.
• Augment dels ingressos: les principals fonts 
d’ingressos de l’explotació són els ajuts i la ven-
da de vedells.

Per tant, l’actuació proposada és augmentar el 
número d’explotacions, passant d’una sola a 
10 o més. Això suposarà un estalvi de despeses 
de menjar i pastor, ja que a major superfície de 
terreny hi haurà major disponibilitat de menjar 
per les vaques i no serà necessari repartir pinso. 
D’altra banda, donat que les explotacions s’acos-
taran més a 30 caps cadascuna, disposaran de 
major subvenció per vaca. Aquestes finques de 

dimensions més petites permetran un millor 
control genètic de la raça, ja que serà molt més 
fàcil controlar els pares.

Més finques, més hectàrees, més vaques
Per tirar endavant el projecte, en primer lloc, 
la propietat ha cedit l’explotació a l’Associació 
Baussitges Amics de la Vaca de l’Albera, una en-
titat sense ànim de lucre que actualment ja ha 
assumit la gestió. Aquesta associació està cedint 
part de les vaques i drets a diferents finques ra-
maderes, algunes poques d’existents, però la ma-
joria de nova creació. Els requisits que s’han de-
manat per tal de donar d’alta les explotacions de  

 

Referències històriques

Històricament, la primera referència a les pastures 
de la zona té lloc l’any 1148 en un document on 
la Casa Reial Catalana atorga els drets de pastura 
als monjos de Vallbona, propietaris de molts 
terrenys de la serra de l’Albera. Posteriorment, a 
l’any 1868, el francès Durand ja citava l’existència 
d’una raça originària de la serra de l’Albera. Però 
haurem d’esperar a l’any 1957 quan en Lluís 
Mascort presenta a la Universitat de Córdoba 
la seva tesi “La raza vacuna de las Alberes”. 
Posteriorment, a l’any 1991, Jordana, Pelegrín, 
Piedrafita van realitzar l’estudi “Relaciones 
genéticas en bovinos españoles obtenidas a partir 
del estudio de carácteres morfológicos”, on també 
es mencionaven les característiques de la raça i el 
seu origen. L’any 2000, en un article a la revista 
Feagas, Sánchez Belda descriu la vaca de l’Albera 
com una població ètnica més o menys pura, que 
s’inclou dins d’una massa mestissa, procedent del 
vell tronc boví mediterrani occidental, que té altres 
representants en les races mallorquina i sarda.

1. Equip de la Facultat 
de Veterinària, Universitat 
Autònoma de Barcelona.

  
2. Unitats de bestiar major
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Per participar en el 
projecte calen tres 
hectàrees de bosc i 
una hectàrea de prat 
per cap de bestiar

La vaca de l’Albera, 
una desbrossadora natural
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vaques de l’Albera són, entre d’altres, tenir una 
superfície suficient de bosc o pastura: un mínim 
de tres hectàrees de bosc o una hectàrea de prat 
per cap de bestiar. 

D’altra banda, segons el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca també és necessari 
un cobert per tancar les vaques malaltes, que 
pot ésser de nova construcció o existent, o bé la 
planta baixa d’una masia abandonada. Per tenir 
controlada la zona de pastura i evitar que les va-
ques marxin, s’han de fer tancaments amb tres 
fils elèctrics  i  tanca cinegètica o solament fil 
elèctric. També fa falta una mànega de maneig, 
passadís de fusta o metàl·lic que serveix per po-
der tenir quiet a l’animal a fi de fer el saneja-
ment o per desprès carregar-lo a un vehicle. Un 
dels principals condicionants per a la distribució 
del bestiar és la localització de punts d’aigua. Si 
no hi ha cap bassa o curs d’aigua permanent, és 
necessari col·locar un punt d’aigua cada 30-40 
hectàrees com a mínim. Aquests punts d’aigua 
poden ésser basses naturals o dipòsits; antiga-
ment s’utilitzaven banyeres, però ara existeixen 
dipòsits específics per aquest fi.

Administrativament, per donar d’alta l’explota-
ció és necessari el permís municipal i el llibre 
d’explotació. Pel que fa al permís municipal, cal-
drà redactar una memòria o un projecte. S’ha 
de tenir present que les explotacions extensives, 
com en aquest cas, no estan incloses a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental (LIIAA) ni en la Llei 
20/2009, de  4 de desembre, de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (PCAA). Amb el 
permís municipal, els veterinaris del DAR, un 
cop comprovades les instal·lacions, donen d’alta 
el llibre d’explotació i ja es poden transferir el 
bestiar i els drets. 

Per tal de minimitzar costos pels ramaders i 
buscar ajuts, s’ha creat l’Associació de Ramaders 
de la Vaca de l’Albera, que ja ha sol·licitat por-
tar el llibre genealògic en col·laboració amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta 
associació buscarà ajuts per cobrir les despeses 
d’assessorament tècnic (veterinari i enginyer 
agrònom), les assegurances i també buscarà 
aconseguir una mànega de maneig mòbil que pu-
gui ésser emprada a les diferents explotacions.

A l’esquellada d’aquest any, a la finca Baussitges 
s’han comptabilitzat 487 caps de bestiar, dels 
quals 243 són vaca de l’Albera pura i 204 són base 
Albera, és a dir, femelles que presenten la majo-
ria de les característiques de la raça però que no 
s’està segur de la seva puresa. Aquestes femelles 
es creuaran amb mascles Albera, de forma que 
en dues generacions els descendents podran és-
ser Alberes pures. 

Actualment, ja s’ha començat el trasllat de les 
vaques a les noves explotacions, que es troben 
als municipis d’Albanyà (2), La Jonquera i Lladó 
dins l’Alt Empordà; Montagut-Oix (3) i Vall de 
Bianya a La Garrotxa; Sant Joan de les Abadesses 
al Ripollès; i Quart, Llagostera i Canet d’Adri al 
Gironès. També està previst traslladar vaques al 
Baix Empordà, al Vallès Oriental i a Lleida. 

En conclusió, amb aquest projecte mantindrem i 
millorarem una raça autòctona catalana i al ma-
teix temps reduirem el risc d’incendi. Aquest fet 
és particularment important en el cas de Quart, 
on  les vaques seran gestionades per una asso-
ciació de propietaris creada des de l’ADF, amb 
l’objectiu que les vaques mengin matolls i arbust 
del sotabosc i redueixin, així, el risc d’incendi 
forestal. A més, a mesura que es vagi desenvo-
lupant el projecte, en augmentar el número de 
caps, s’obrirà la possibilitat d’incorporar noves 
finques. Per tant, si esteu interessats en el pro-
jecte us podeu posar en contacte amb nosaltres 
al correu electrònic josepmdilme@agronoms.cat 
o al telèfon 972 472 467. y
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La seva dieta és 
a base de plantes 
llenyoses, gramínies 
i altres herbàcies


