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4O anys, 4O alumnes
Quintanes va néixer a l’any 1969 per iniciativa d’un grup de persones, la majoria de la comarca d’Osona, impulsats pels desitjos de Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer (fundador
de l’Opus Dei) de millorar la formació humana i espiritual de la gent del medi rural.
A l’any 1970, a la finca de Quintanes, propietat de Caixa de Manlleu, va iniciar l’activitat l’EFA Quintanes. Des dels seus inicis fins ara ha mantingut els pilars bàsics de la
pedagogia EFA: el sistema pedagògic de l’alternança, la participació de les famílies en el
procés educatiu dels seus fills, l’atenció individualitzada i la formació integral dels seus
alumnes, i la promoció del món rural.
Hem volgut recollir, en aquest 40è aniversari de l’escola, una sèrie d’experiències i vivències d’un grup d’antics alumnes, una quarantena, d’edats i llocs diferents, escampats
per tot el territori nacional i més enllà, que ajuda a entendre la projecció de la tasca
desenvolupada des de Quintanes. Ells representen un petit grup dins dels més de 1500
antics alumnes de la nostra escola. De fet són 41 i no 40, perquè vam contactar amb més
del compte i, al final, ens ha semblat lleig deixar-ne un fora.
En el seu nom i en el de les seves famílies gràcies a tots els que, persones i institucions,
heu fet possible aquesta gran tasca.

Toni Martorell
director de Quintanes
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Jordi Bascompte Serra
23a promoció

Casa Cal Serrador, Avià

Treballo a casa juntament amb els meus pares i el meu germà.
Tots quatre formem una S.A.T. A la nostra explotació ens dediquem a les vaques de llet. Munyim 75 caps i en comercialitzem la
llet, pasteuritzada i envasada.
Amb l’escola no tinc gaire relació. Amb els companys de la promoció ens hem anat veient com a mínim un cop l’any, en un sopar.
Els que hi han mantingut mes relació han estat els meus pares,
ells han anat a bastants viatges organitzats per l’escola i sempre
n’han tornat encantats.
El més positiu va ser el fet que durant els cinc anys d’estudis vaig
poder treballar a casa. Així vaig poder fer el que volia, que era
treballar i com aquell que no, vaig estudiar. A més vaig aprendre
a encaixar en aquest món de pagès i de l’explotació familiar. Jo
ja tenia clar que volia treballar a casa munyint vaques, però no
tenia clar que fos viable econòmicament. A Quintanes, gràcies a
les visites d’estudis, estatges i tot plegat em vaig adonar que era
ben possible viure de fer de pagès, però hauria de treballar dur
i amb un xic de visió de futur. També vaig aprendre a veure els
avantatges de treballar amb la família.
Els millors records em venen quan penso en els viatges. Sobretot
el que vam fer l’últim curs per Praga, Budapest i Viena.
Sé que a Quintanes s’imparteixen els cursos de Grau Mitja i Superior d’agrària, forestal i paisatgístic. Com a escola, crec que el
millor que té és el sistema d’alternança i els valors humans que
s’hi aprenen.

“Vaig aprendre a veure els 		
avantatges de treballar amb
la família”
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Considero que Quintanes m’ha influït molt, i potser encara més
que molt. Quintanes, almenys quan jo hi vaig estudiar, i em consta que actualment continua igual, no és una simple escola d’estudis acadèmics, sinó que és una escola de formació de persones,
on s’assoleixen uns objectius, uns valors personals, familiars, de
societat, de convivència, de col·laboració, de comprensió, i molts
més.... Teníem poc temps. Hi érem una setmana de cada tres,
amb uns professors entranyables que vivien per a nosaltres. En
Pere, en aquella època era el Director, una persona molt intel·
ligent i que sabia molt bé com ens havia de tractar: ens donava
corda, ens deixava fer però al mateix temps ens tenia a tots controlats (és curiós perquè era com un amic més i al mateix temps
el respectàvem com a Director. Era una persona impressionant).
Era un molt bon Director; i d’en Pep, qui no se’n recorda. Al
Pep li agradava molt menjar i menjar bé, li agradava la broma,
estava molt de temps entre nosaltres, però quan s’emprenyava
ja podies desaparèixer. I d’en Lluís? Va ser molt de temps el meu
tutor; li dèiem el llebre, perquè sempre anava de pressa. Era
molt nerviós i una gran persona. Encara que el fèiem enfadar els
dies que estava de guàrdia a la nit, ens l’apreciàvem molt. I en
Joan, el més jove, també molt nerviós? El vàrem tenir el primer
any. Després se’n va anar a la “mili“. Era un molt bon professor, i
al ser el més jove hi teníem molta relació. En fi, podria escriure
pagines i pàgines, dels professors, de la família dels cuiners...

L’anècdota més divertida que recordo va ser quan una vegada
a la cuinera “Sra. Assumpció“ li varen regalar un gall dindi d’uns
25 Kg. Només hi ha via una pega: era viu. Ens va demanar a mi
i dos més si li podíem matar ja que ella no podia. Vàrem entrar
els tres a la cuina, el vàrem posar com vàrem poder a sobre del
marbre de la cuina i li vàrem tallar el cap d’un cop de tallant.
Pensant que així ja seria mort al moment, el vàrem deixar. En
aquell moment es va aixecar i es va posar a córrer (sense cap),
amb la mala sort que va sortir per la porta de la sala d’estar i
no cal que us expliqui com varen quedar les parets. Vàrem tenir
uns quants dies de feina (a l’escola no hi havia servei de neteja
extern sinó que érem els mateixos alumnes que fèiem guàrdies
de neteja i de fregar els plats).

Quintanes no em va ensenyar a ser el millor pagès, o el millor
granger, però sí que em va formar a nivell personal per afrontar qualsevol repte, tant a nivell empresarial com a nivell personal, i sobretot a valorar els factors humans, tant els propis
com dels altres.

“Quintanes em va ensenyar sobretot

De l’actualitat no en sé gran cosa, però li demanaria que no perdés aquests valors que jo he aprofitat, que els estudis es poden
fer inclús des de casa i per Internet, sempre hi hauran escoles
millors, professionalment parlant, però és un dels pocs llocs
on es poden trobar els valors humans, familiars i de prestigi
personal.

a valorar els factors humans, tant
els propis com dels altres”
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Abel Buadas Artau
33a promoció

Can Vilà, Sant Andreu Salou

Actualment, estic estudiant Enginyeria Agrònoma en l’especialitat d’explotacions agropecuàries a la Universitat de Girona, estic
cursant assignatures del primer i del segon curs d’aquesta especialitat. Ara per ara, aquesta és la meva principal ocupació però
intento, en la mesura en què puc, treure el nas per les granges
per recordar-me de quantes potes té un porc.

moltíssim són els moments que passàvem a l’hora de berenar a
la vora del foc, intentant d’arreglar el món, era tan fàcil des d’allà,
tan sols ens feien falta quatre socs i alguna cosa interessant per
discutir i érem capaços d’exterminar hores i hores en aquella sala,
en aquelles rajoles desgastades de tot el que havien vist, de tot el
que havien aguantat dins d’aquella masia. Són tants moments...

La meva relació amb Quintanes, un cop acabada la meva etapa a
l’escola ha estat mínima degut en part a la llunyania i a les noves
dedicacions com són els estudis universitaris. Però jo crec que la
relació física que tingui o deixi de tenir amb Quintanes no es pot
comparar amb el que m’ha aportat la meva estada a l’escola, les
classes, els professors, les hores fent el gamarús pels jardins, les
visites a les granges, els viatges... Aquests encara són temes que
solen sortir en les converses de gent que ha passat per Quintanes,
i per a mi això és molt gratificant.

La veritat és que sols puc desitjar a Quintanes que sàpiguen
seguir caminant cap a una bona formació, no una formació de
minories sinó una formació de qualitat, on els alumnes surtin fets
persones sí, i professionals del ram, que siguin valors útils.

Cal remarcar que Quintanes com a escola m’ha aportat molt més
que no pas un grapat d’apunts d’alguna assignatura, Quintanes no
són classes i exàmens solament, és una fórmula bastant complexa que obtindríem al sumar estudis + moments de lleure + bons
companys + un bon entorn..., no és fàcil valorar tot el que m’ha
aportat, ja que són moltes petites coses que vaig recordant, sovint
amb un somriure.

“No és fàcil valorar
tot el que m’ha aportat”

Durant cinc anys, els moments i les anècdotes que s’arriben a viure son infinites, des de les visites a les granges amb la furgoneta
que ja anomenàvem la “Kosovo” degut a la seva gran experiència (per no dir que era una peça de museu), però el que marca

11

QUINTANES

04

4O ANYS, 4O ALUMNES

Marc Carbonell i Farrés
16a promoció

Mas Vilatortella, Gurb/ Sant Bartomeu del Grau

Actualment tenim una empresa familiar on hi treballem el meu
germà Josep Maria, la meva germana Anna i jo mateix. A part,
els meus pares, a pesar dels anys, continuen estant relativament actius. Conjuntament en forma de SAT (Societat Anònima
de Transformació) explotem una granja de truges de cicle tancat,
la granja de vaques i el conreu de la terra, una part en propietat i una altra amb arrendament. Darrerament també amb part
de la família, hem iniciat la venda de llet a través de màquines
expenedores de llet.
Sens dubte, l’etapa que vaig passar a Quintanes és una de les
etapes que més m’ha influenciat a la vida.
En primer lloc, els coneixements i els estudis que en el dia a dia
he posat en pràctica amb tot el que això comporta. Gràcies als
plans d’estudis, a les visites, les tertúlies i les taules rodones que
fèiem amb els companys de classe, puc dir que avui tinc opinió,
criteris i uns coneixements sobre el nostre sector, lògicament en
alguns amb més profunditat que en d’altres.
En segon lloc, puc dir que algunes de les meves amistats que
avui dia tinc, continuen sent els amics de Quintanes, encara que
quan ens retrobem continuem explicant i repetint les mateixes
historietes de sempre.
En tercer i últim lloc, a nivell educatiu i formació personal d’un
mateix, penso que el pas per Quintanes ha estat positiu. En alguns
aspectes han influït en la meva vida, i en d’altres, que puc estar-hi
més o menys d’acord, no han incidit tant en la meva vida.

Dels records viscuts durant cinc anys a Quintanes, en podríem
escriure pàgines senceres però no entraré a detallar-los. Els
que recordo més positivament són els viatges a l’estranger, algunes visites d’estudis, la convivència del dia a dia tant amb els
companys com amb els professors. Tot això aporta coses bones,
interessants, petites discussions o grans bretolades (amb els
conseqüents càstigs que ens queien a sobre), etc.
La relació que he mantingut amb Quintanes, des que vaig acabar
els estudis ha estat més aviat minsa. He col·laborat amb alguna
tertúlia i hem rebut algunes visites d’estudis. Després de més de
vint anys que fa que he acabat la meva etapa com estudiant a
l’Escola, el que sé és per algun familiar que hi està estudiant, és
a dir, encara he de respondre algun que altre pla d’estudis.
Suposo que l’escola ha canviat molt, ha hagut d’adaptar-se a la
nova realitat social, als nous sistemes educatius, a l’especialització
tècnica dintre del sector etc. I el que és més difícil, el gran canvi
del món rural, és a dir, que cada dia som menys gent del camp
pròpiament dit. Estic segur que no hi pot haver l’ambient de
pagès qui hi havia fa vint anys dins l’escola de Quintanes. Quina
llàstima.

“Gràcies a Quintanes, puc
dir que avui tinc opinió, criteris
i uns coneixements sobre el
nostre sector”
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Bernat Carola Molas
32a promoció

Camprodon

Després d’estudiar a Quintanes, ara treballo al SEM (Servei
Emergències Mèdiques) i a Bombers GRAE (Grup de Recolzament
en Actuacions Especials), llocs gens relacionats amb els estudis
cursats. També he estudiat un altre CFGS de Química Ambiental i
probablement començaré el Grau en Infermeria aquest any 2010.
Però tots els coneixements obtinguts els poso en pràctica el dia a
dia de la meva vida en l’entorn de muntanya (arbres, animals...).
Actualment, segueixo relacionant-me amb alguns monitors de
l’escola i quan vaig a fer una tertúlia sobre els Rescats a Muntanya
als alumnes.
Considero que el meu pas per l’escola va ser una bona experiència,
un agradable ambient professors-alumnes, i molts coneixements
obtinguts sobre el món forestal durant els dos anys del cicle superior. El que més vaig valorar va ser l’alternança, 15 de dies classe i
15 dies de pràctiques, també el lloc on està situat, les instal·lacions,
el professorat, l’ambient familiar.
Tinc un bon record del viatge d’estudis a les Vosges (França) i a la
Selva Negra (Alemanya) on vam poder veure de la mà de guardes i
enginyers forestals, la gestió del bosc que es fa en aquests països.
Recordo també les diferents Visites d’Estudis i amb molt d’afecte
els partits de futbol i futbolí...
Ara, de tant en tant, tinc contacte amb algun professor que em posa
al dia de Quintanes. Com a escola li demanaria que donessin més
titulacions ja que és un lloc molt agradable per anar a estudiar.

“Tots els coneixements
obtinguts els poso en pràctica”
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Josep Ma Costa Carbonell
15a promoció

Taradell

Després d’estudiar a Quintanes i treballar a l’explotació familiar
(cabres de llet i truges en engreix) vaig fer l’aprenentatge
d’electricista i llauner de calefaccions. Amb 20 anys vaig iniciar la
meva vida com a empresari instal·lador d’electricitat, llauneria i
calefacció fundant Instal-Tot. El 2006 vaig obrir una ferreteria Cofac a Taradell i el 2009 hi vaig obrir una botiga d’electrodomèstics
Milar. I tot i que cada dia és més difícil emprendre nous camins,
no ens quedarem aquí.
Quintanes ha exercit una influència molt positiva. La vida a l’escola
familiar en règim d’alternança, tot i que només van ser 3 anys, em
va ensenyar molt dels educadors i també de la convivència amb els
companys, ja que era un intensiu de 24 h al dia per 5 dies seguits.
La formació dels tallers de pràctiques va ser molt important.
Aprens a fer les coses tot sol i això et dóna molta seguretat en
tu mateix per al dia de demà. En aquest sentit a Quintanes vaig
aprendre a soldar amb elèctric i a treballar el ferro fins i tot a la
forja; a fer petites instal·lacions elèctriques; a tenir coneixements
de mecànica de motors d’explosió; a fer de paleta, a fer pasta i a
acostar blocs...
Pel què fa a la part acadèmica, Quintanes ens va espavilar:
havíem de preparar una visita d’estudis, formular preguntes als
propietaris de les explotacions que visitàvem, elaborar la visita
d’estudis i documentar-la amb fotos i dades que havíem preguntat
nosaltres mateixos... Ens van enriquir molt les estades a d’altres
països. Allà t’espaviles per nassos a parlar altres idiomes i aprens
cultures noves. I sobretot ens van ensenyar a treballar! sobretot
amb els estudis, ja que a mi no era pas el que més m’agradava.

La formació com a persona també és un tret important a tenir
en compte. Personalment la dec als pares i a Quintanes.
Si recordo alguna cosa de Quintanes amb més estima són els
companys de promoció, els tallers amb els mestres, els Rosaris de
cada dia i les Misses. També recordo, d’una altra manera, el fregar
la Sala de la Verge a la nit, com a premi a les guerres de coixins.
La meva relació amb Quintanes ha estat pujar a fer xerrades
als alumnes per explicar la meva trajectòria professional i personal, i també he participat a alguna que altra edició de la Festa
del Camp.
De Quintanes en sé que continuen treballant en el mateix camí,
que es va fer una escola per a noies a Tona (l’antiga Suïssa), i que
la formació s’ha ampliat a més sectors com jardineria i forestal.
A Quintanes només els demanaria que continuïn formant, que ho
fan molt bé i ara sóc jo qui és pare de dues nenes meravelloses
i que segons quin camí vulguin escollir, m’agradaria poder-les
portar a Quintanes a formar-se.

“I sobretot ens van ensenyar
a treballar!“
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Josep Cuch Codina
15a promoció

Casa Cuch, Cànoves i Samalús

A l’actualitat sóc propietari de l’empresa forestal CUPES, S.C.P.
Quintanes, amb les seves visites d’estudi i els viatges a altres països, em va fer veure moltes formes de treballar. D’aquesta manera
vaig poder ser més obert a l’hora de fer la feina.
El que més recordo és la bona relació i convivència amb els companys d’alternança, principalment durant els cursos de segon grau.
Amb Quintanes, mantinc una relació de col·laboració, acollint
alumnes en pràctiques i les visites d’estudi que cada any es fan a
la meva empresa.
A l’escola, li demanaria que continués en la mateixa línia d’abans,
formant nois pel sector agrari, forestal o jardiner, per tal de tenir
bons professionals en el futur.

“Quintanes, amb les seves
visites d’estudi i els viatges a
altres països, em va fer veure
moltes formes de treballar”
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Josep Cura Tó
26a promoció

Navarcles

Tinc una empresa de jardineria. A la vida personal, Quintanes ens
ha ensenyat a espavilar-nos pel nostre compte (amb les estades
a l’estranger), a tenir obligacions com fer el llit, tenir les coses
ordenades, escombrar, fregar..., a treballar i a conviure amb els
companys, ja que els dies que vivíem a l’escola, professors i
alumnes, era com si fóssim una família. A la vida laboral també
ens ha ensenyat a tenir clar el que voldríem fer quan sortíssim
de l’escola. Estaven cinc anys cultivant-te i ensenyant-te l’ofici i
quan sorties de l’escola estaves especialitzat, ja fos en jardineria
o agricultura.
De records i anècdotes en tinc moltes, ja que a Quintanes hi vaig
passar cinc anys menjant, dormint, estudiant, fent moltes visites
a explotacions i viatjant per aprendre més i més sobre la feina
que faries en un futur. Però l’anècdota més important em va passar 10 anys després de deixar l’escola: vaig conèixer una noia, que
era jardinera i també havia estudiat a Quintanes, més tard que jo.
Vàrem començar a sortir junts i ara és la meva dona i tenim una
filla molt maca, la Carlota.
Des que vaig acabar, he tingut una relació amb l’escola molt bona.
Sempre que he necessitat alguna informació sobre alguna cosa
de la feina he parlat amb Quintanes i m’han donat un cop de mà
(com trobar alguna planta o algun arbre no gaire utilitzat, alguna
adreça d’algun viver de plantes, algun proveïdor de materials per
a la jardineria...). També molts cops ens trobem amb els companys
amb els que havíem estudiat per anar a fer algun sopar i explicarnos com ens va la vida.

Com a escola, li demanaria que continués amb el seu sistema
d’ensenyament, de compaginar els estudis amb l’alternança de
treball, ja que crec que és un pilar bàsic en la formació d’un
treballador. A part de sortir de l’escola sabent fer un ofici, tens
coneixements d’aquesta feina a la teoria i a la pràctica i, a l’entrar
al món laboral, un alumne de Quintanes, l’aprenentatge ja el té fet
en cinc anys d’estudis. També, demanaria que segueixin encaminant els alumnes vers la formació de petites empreses, que els
animin i els motivin igual que ens feien a nosaltres, que segueixin
amb les visites d’estudis i les estades de treball a l’estranger, ja
que un cop muntes una empresa o estàs en un negoci et recordes d’aquells vivers que vas anar a veure amb l’escola, aquelles
fàbriques que feien testos, aquell magatzem de jardineria i, en el
meu cas, molts d’ells ara són proveïdors de la meva empresa de
jardineria.
Animo a l’escola a seguir en la seva tasca d’ensenyament com ho
ha fet fins ara i crec que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’hauria de fixar en aquest model, i més ara,
que hi ha tanta desmotivació entre els estudiants, ja que Quintanes demostra amb els seus exalumnes que és molt efectiva en la
inserció al món laboral.

“Compaginar els estudis amb
l’alternança de treball, és un
pilar bàsic en la formació
d’un treballador”
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Jordi Dorca Tarruella
23a promoció

Els Hostalets de Balenyà

Tinc una empresa de maquinària agrícola que actualment consta
de 5 recol·lectores de cereal, dues picadores, 3 treballadors fixos
i 4 de temporals. Els meus càrrecs són organitzar la feina, la gestió econòmica de l’empresa, fer de maquinista d’una recol·lectora
i d’una picadora, reparar i mantenir les màquines.
La meva relació amb Quintanes ha continuat perquè he estat tutor
d’alumnes de pràctiques, he participat a una tertúlia a l’escola i he
rebut una visita d’estudis al taller per veure la maquinària.
Quintanes em va acabar d’ajudar a decidir la meva professió,
ja que el meu germà també va estudiar a l’escola i es va quedar
amb el negoci familiar (explotació de vaca lletera i el conreu de la
finca). Un dels aspectes que vaig avaluar més van ser les visites
d’estudis, perquè considero que va ser una manera molt amena i
enriquidora d’aprendre, i també donava l’oportunitat de conèixer
les novetats del sector.
El record més present, sens dubte, són els companys de classe
perquè ens ho passàvem molt bé i hi havia molt bona sintonia
entre nosaltres, fins i tot, encara a dia d’avui fem cada any un sopar d’exalumnes. També tinc a la memòria l’intercanvi que vàrem
fer a Itàlia i a França; va ser una vivència que em va fer madurar
i créixer perquè vaig haver de ser autosuficient en uns països on
gairebé no dominava ni l’idioma.
Pel que fa a les anècdotes recordo la rivalitat de les marques de
tractors, fèiem el grup del John Deere contra el del New Holland
(les més habituals en aquells anys). Un dels càstigs que em va

“caure” i em va semblar divertit al principi però al final no tant, va
ser “tatxar” durant la nit totes les “a” d’El 9 Nou.
Un del progressos més importants i significatius que conec
d’aquesta escola és l’augment de l’oferta d’especialitats, crec que
és un punt clau perquè aquesta entitat pugui evolucionar i tenir
futur. Així dóna opció a un ventall més ampli de matriculació
d’alumnes de diversa procedència (no exclusivament del món de
la pagesia, com succeïa anteriorment).
Un dels reptes que us suggereixo com escola és potenciar la
professió d’agricultura i ramaderia, tot i que considero que és una
tasca molt difícil de dur a terme pel mal moment que passa i pel
munt de “pals a la rodes” que els estaments superiors hi posen,
però no deixem mai de pensar que és un sector imprescindible.

“Quintanes em va acabar d’ajudar
a decidir la meva professió”
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Eusebio Engono Nguema
20a promoció

Guinea Equatorial

Llegué a Quintanes en julio del 1992 fruto de una beca. Mi paso
por la escuela fue breve –sólo dos años- pero muy intensos. Fuí
muy afortunado en conocer a los profesores que me tocaron y a
las 2 familias con las que conviví en alternancia: la familia Terricabras y la familia Orra. Recuerdo de manera muy especial a la
desaparecida Josefina Parres de la que guardo un gran recuerdo
y consideración.
Tuve e hice muchos amigos en Quintanes, pero mi primer y único
enemigo fue el frío. Después de quedar congelado a las 24 horas
de llegar de una excursión a Puigcerdà con Manel, decidí dormir
con pijama, vaqueros, abrigos, jersey y medias de jugar a fútbol.

gos. Lo encontré tan raro que temía por mi vida. El catalán me
pareció raro en un 1º momento y me daba rabia la impotencia
en ver como se me escapaban “cosas” por cuestión de idioma.
Hoy ya resulta una anécdota. También recuerdo cuando fui solo
a una tienda del Polígono Mas Beuló, se me acercó un niño, me
tocó y dijo a su mamá: “Mamá, no mancha”.
A los ideólogos de este proyecto y sistema educativo que es
Quintanes, a los que lo sostienen y respaldan, a las familias
que lo defienden, a los alumnos y exalumnos… a todos, que lo
sigamos conservando
¡Feliz 40 aniversario de la EFA Quintanes!

Una vez acabados mis estudios en Quintanes, mi responsable de
alternancia me dio la oportunidad de trabajar en su granja desde
1995 hasta 2008. Con esta formación y experiencia laboral hoy
me considero como uno de los guineanos, y pocos son, con más
de 13 años de dedicación en agropecuaria. Gracias a todos, la EFA
y sus profesores, a Martí Orra y familia.
Durante mi vida laboral en Vic compaginé trabajo y estudios,
hasta diplomarme en Ciencias Empresariales por la Universidad
de Barcelona en la especialidad de Comercio Exterior y Mercado
Único Europeo y otros cursos de Banca, Finanzas y arbitraje de
fútbol. En marzo de 2008 regresé a Guinea donde trabajo en la
Société Générale de Banque de Guinea Ecuatorial (SGBGE) como
Jefe del Departamento de Servicios Generales y Logísticos.
Varias son las anécdotas vividas, cuyo relato exhaustivo haría
interminable esta crónica. Recuerdo la 1ª vez que comí espárra-

“Fui muy afortunado en conocer
a los profesores que me tocaron
y a las dos familias con
las que conviví en alternancia:
la familia Terricabras y
la familia Orra”
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Yannick Fernández Carlos

34a promoció

Bossòst

He treballat de tècnic forestal realitzant ordenacions forestals, de
jardiner fent manteniment i construcció de jardins, i actualment
treballo de guarda forestal pel Conselh Generau d’Aran.

de fer-ne dos, que se’n faci un. D’aquesta manera segur que surt
un projecte molt bo i no dos de regulars, o un bo i l’altre regular...
(segur que molt pocs han fet tots dos projectes molt bons).

El que més m’ha influït de Quintanes és la manera de veure la natura, sensibilitzar-me i educar-me ambientalment. La seva situació
geogràfica, envoltada de la natura, la vida rústica que s’hi porta i la
facilitat de veure un vegetal en viu, ja que pels jardins de la masia
hi ha moltes espècies, em va facilitar aprendre i memoritzar moltes
plantes. També valoro molt la motivació que et donen certs professors a l’hora de fer tutories (per exemple l’Ernest R. i el Lluís F. em
van motivar molt per continuar estudiant i fer el grau superior).

També, des del meu punt de vista, el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Espais Naturals hauria de ser més forestal. Està bé que sigui
mixt, però sincerament, Quintanes es dedica més a la jardineria.

S’ha de valorar que, durant l’estada a Quintanes (sobretot si
estàs a la residència), es desconnecta molt del món i això va molt
bé per als estudis. Per això, els millors records que en tinc són les
estades a la residència i els passejos pels seus voltants amb els
companys. També recordo molt el viatge a Suècia a 2n de Cicle
Formatiu de Grau Mitjà de Treballs Forestal i, com no, les classes
de Cinegètica del Lluís F. i les de Reconeixement de vegetals amb
el Jordi G.
Des que vaig acabar, he tingut poca relació amb Quintanes, algun
correu electrònic amb el profe Lluís F. i acompanyar als de 1r de
CFGM de Treballs Forestals en un viatge a la Val d’Aran. Tot i així
sé que ha canviat de director i que algun profe ja no hi és.
Posats a demanar, li demano a l’escola que els projectes que es fan
al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Espais Naturals, en comptes

“Valoro molt la motivació que et
donen certs professors a l’hora
de fer tutories”
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Jean Javier García
37a promoció

Panamà

En la actualidad me estoy dedicando a aplicar todo lo que he
aprendido en l’escola de Quintanes en mi hacienda ubicada en
la República de Panamá, que deseo convertirla en una granja
modelo para impulsar con mi experiencia el desarrollo del sector
agro ganadero.
A pesar de la distancia, no he perdido contacto con mis tutores y
mentores de l’Escola de Quintanes al igual que mis ex compañeros.
Espero pronto poder realizar una visita y revivir todos los buenos
momentos que compartí durante mi estancia en Barcelona.
L’escola de Quintanes marcó el inicio de mi vida profesional, lo que
aprendí en clase y en campo me ha ayudado a formar la base de
mi negocio. Siempre las enseñanzas adquiridas son de gran utilidad
para ser quien soy hoy.
Son muchos los recuerdos que guardo y atesoro de mi vida
durante l’escola de Quintanes, el principal de ellos fue mi primer
día de clases en donde todo el mundo hablaba catalán menos yo,
tremenda sorpresa para mi. Con el paso del tiempo mis amigos y
profesores me apoyaron incondicionalmente para que aprendiera
catalán. Hoy por hoy, gracias a Quintanes, yo puedo entender y
hablar el catalán.
L’escola de Quintanes es muy completa en los aspectos académicos y culturales, puedo decir que por medio de la escuela empecé a conocer la cultura de Barcelona. La disciplina, el respeto y
la responsabilidad son los principales formadores de carácter de
cualquier egresado de Quintanes.

“Quintanes marcó el inicio de
mi vida profesional”
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Sebastià Juanola Codina
13a promoció

Mas el Pinós Nou, Pruït

La meva vida està dedicada totalment a l’empresa familiar. De
Quintanes en vaig treure una formació bàsica per realitzar les
tasques de la meva activitat professional i en valoro molt bé el fet
de què permeti compaginar els estudis amb el treball.
El primer que em ve al cap de Quintanes són els amics que vaig
fer durant la meva estada a Quintanes i també el bon record
d’algun professor. També recordo que vàrem ser de les primeres
promocions a fer el segon grau.
Tinc moltes anècdotes per explicar, però com que no són a nivell
acadèmic, prefereixo guardar-les pels meus néts. De les poques
acadèmiques que es poden explicar hi ha la d’entregar a darrera
hora els treballs.
Els primers anys, després d’acabar estudis vaig fer xerrades sobre
alimentació animal però amb els anys he anat perdent el contacte
amb l’escola, tot i que, de tant en tant, he rebut alguna visita d’estudis a la meva explotació i a grups estrangers a qui acompanyàveu.
Malgrat que estigui força desvinculat i per això no sé ben bé quina
formació es dóna a l’escola, el que demanaria com a escola és que
mantinguin la tasca que fan amb els futurs agricultors-ramaders.

“El què demanaria com a
escola és que mantinguin la
tasca que fan amb els futurs
agricultors i ramaders”
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Josep Ma Llanas Ytchart
17a promoció

Premià de Mar

El nom de la meva empresa és Cultius Llanas S.L. Som productors
de planta ornamental i estem associats a la cooperativa CORMA
(Cooperativa Ornamental del Maresme). L’empresa és familiar:
el pare, Josep Mª Llanas Orriols, és el Gerent, la mare, Francisca
Ytchart Ramón és la Directora d’Administració i Comptabilitat i jo
sóc el Director de Producció i Logística.
El sistema d’alternança va fer que em vinculés més a la meva empresa i em motivés cada dia per millorar-la i transformar-la fins
aconseguir que fos una de les punteres del sector de producció de
planta ornamental de Catalunya i, estant dins de CORMA, de les
comercials de planta ornamental d’Espanya.
També cal tenir en compte el conjunt de monitors que amb el seu
esforç ens han ajudat a millorar personalment i professionalment.
Quintanes, m’ha fet passar 5 anys d’escola que em van permetre
conèixer una colla de companys de moltes comarques de Catalunya, amb qui m’ho vaig passar molt bé, tant compartint experiències professionals com moments distesos, de diversió i cordialitat.
De records i moments n’hi ha molts però n’explicaré només
alguns: amb en Toni Bosch i en Toni Sors (érem els tres del
Maresme) agafàvem el tren a les Franqueses del Vallès, i anàvem
recollint a cada estació companys fins arribar a Vic i agafar l’autobús que ens acompanyava a Quintanes. Era tota una aventura!
Una vegada vaig anar d’alternança a l´empresa Planes Bones amb
en Toni Bosch i vàrem portar uns porcs d’una cort a una altra i
se’ns en va escapar un. Vàrem anar a cercar-lo i va caure d’una
paret que tenia uns 5 o 6 metres d’alçada, però em sembla que no
es va matar. Ens vàrem fer un fart de riure perseguint-lo. També

recordo totes les estades que hem fet als països europeus, el
Friuli, Venècia, la Bretanya Francesa i Bèlgica, a on vàrem estar
a 18º sota zero i a on vàrem fer una guerra de neu en un parc de
Brussel·les. Només de pensar-hi encara ric del bé que m’ho vaig
passar
Des de que vaig acabar el segon grau d’FP a Quintanes, la meva
relació sempre ha estat molt cordial, hem col·laborat amb tenir
alguns alumnes d’alternança, i en rebre visites d’estudis, i hem
participat a alguna que altra Festa del Camp.
Del moment actual de Quintanes en sé que s’ha potenciat molt
la branca de jardineria i forestal, i tot allò relacionat amb la
ramaderia ha disminuït. A l’escola li demanaria que continués amb
el mateix sistema educatiu d’alternança, estant al dia dels canvis
que és produeixen dintre del medi rural perquè les coses canvien
molt de pressa, i li diria que en el sector agrari és molt important
que hi hagi una escola amb l’experiència que té Quintanes.

“El sistema d’alternança va fer
que em vinculés més a la meva
empresa i em motivés cada dia
per millorar-la i transformar-la
fins aconseguir que fos una de
les punteres del sector”
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i del que n’estic molt agraït. A més aquells cinc anys, gràcies a
aquelles anades i vingudes que suposava l’alternança, sóc el més
ràpid en fer la maleta amb les coses necessàries per emprendre
qualsevol viatge.
De records i anècdotes n’hi ha molts, és difícil destriar-les.
Recordo molt entranyablement l’organització de les habitacions
a la casa, habitacions amb molta gent, molt “merder” i moltes
aventures nocturnes. Els comentaris que en fèiem eren, “això és
com anar a la mili” (tot i que la majoria de nosaltres mai hi va
anar) o “això és com anar de colònies” en memòria d’aquelles
vetllades. Tot i així crec que no dubtaria gens en destacar l’últim
curs a l’escola, sobretot pel fet que ja representava el final del
nostre pas per l’escola. Tots ens coneixíem molt i la “bona vida”
s’acabava, era hora de decidir el futur i posar a la pràctica tot allò
que havíem après. Destaco també, d’aquell any, la pinya que vàrem fer amb els companys de classe per organitzar el viatge Fi de
Curs (Praga-Viena-Budapest). Curs del qual vaig tenir l’oportunitat
de ser-ne el President.
Conec bastant bé el format docent de l’actual Formació Professional que segueixen donant a l’escola de Quintanes. Sé que això
juntament amb la demanda dels diferents mòduls ha fet canviar
bastant l’organització de les classes, visites i especialitats, tot i
així, crec que Quintanes segueix sent una escola pionera en la
formació de tècnics.
El que sí que demanaria a l’escola és que no deixi d’estar prop del
sector (en tots els àmbits), sobretot en les dificultats que s’estan

veient ara. Sempre s’ha dit i jo en sóc un etern defensor, que la
formació és bàsica pel futur del camp i l’economia que l’envolta.
Aprofito l’oportunitat que se m’ha brindat en escriure aquest text
per donar gràcies a l’escola de Quintanes, especialment als professors i tots els companys de classe. Van ser cinc anys intensos
que sempre més recordaré. Igualment felicito a tothom qui coneix
i/o ha viscut a Quintanes en algun moment dels seus 40 anys
d’història.

“Quintanes segueix sent una
escola pionera en la formació
de tècnics”
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Lluís Mauri Puig
17a promoció

Mas el Garet, Tona

Avui sóc titular de l’explotació de cabres de llet i porcí d’engreix
de Mas El Garet, i gerent de la formatgeria Mas El Garet. Arribar
fins aquí no ha estat fàcil, ja que a l’acabar de Quintanes la meva
il·lusió era ser pagès, però per sort no va poder ser així. Durant 10
anys vaig fer diverses feines, de les quals en vaig aprendre moltíssim. Després de la mili vaig treballar dos anys a l’obra pública
amb una màquina retroexcavadora, després vaig estar dos anys
al món de la carn. A partir d’aquí vaig voler muntar el meu propi
negoci començant amb una petita serradora de fusta per a palets.
Al cap d’un any i mig vaig vendre’m el negoci; en tot aquest temps
mai vaig deixar de banda el cultiu de la terra.
Quan el meu pare va decidir jubilar-se vaig llogar-li una petita
granja de porcs i també vaig començar a treballar com a comercial per a alimentació de remugants. Aquí vaig tornar a connectar
moltíssim amb el món ramader. De comercial, ho vaig fer durant 5
anys, i va ser llavors quan vaig decidir de posar alguna cabra; en
vaig comprar 100.
El que més m’ha servit de Quintanes és l’esperit de voler ser empresari, emprenedor i buscar sempre el marge de negoci, encara
que a vegades no sempre és així. Una de les coses que més recordo són les classes d’en Macià al fer costos (avui encara les faig
servir) però també les visites de cada alternança, molt importants
per veure alternatives diferents a les de casa i així obrir la ment a
altres possibilitats.
Els records són per als companys, sobretot recordes anècdotes i
moments viscuts, normalment fora d’hores de classe, que guardo
a la memòria amb bon record, però ara no explicaré.

La meva relació amb Quintanes torna a començar a partir de què
vaig comprar les cabres. Primer vaig tenir un noi d’alternança en
pràctiques que volia treballar en una granja de cabres i d’ençà
d’això sempre hem anat mantenint el contacte amb l’escola per
diverses qüestions. En l’actualitat, el que sé de Quintanes és que
segueix fent una tasca importantíssima en el sector agro-ramader
com és la formació i a la que li demanaria més alumnes de fora
del sector i amb una formació, no només productiva, sinó també
comercial.

“El que més m’ha servit de
Quintanes és l’esperit de voler
ser empresari, emprenedor”
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l’inconvenient era haver d’estar estudiant durant 15 dies vaques,
porcs, maquinària agrícola,... que a mi tant se me’n fotia. Els dos
primers anys varen ser molt durs, però sort d’haver-los aguantat
perquè els tres següents varen ser genials!
Recordo aquella setmana de pràctiques com una autèntica “merda”. Jo venia de ciutat, la vaca més a prop que havia vist mai
era anant cap a La Molina amb cotxe, de porcs ja no en parlem
i els meus pares em varen convèncer que anés a una escola
agrària i així podria estudiar el que a mi m’agradava, els cavalls.
Doncs, aquella setmana només em vaig trobar amb vaques, porcs,
tractors, etc., és a dir, res del que jo volia i, a més, si parlava amb
algun company, només es parlava del mateix, que si la vaca cap
aquí, que si el porc cap allà. Quina setmana! Just quan em varen
venir a buscar els meus pares, el primer que els vaig dir va ser:
“No hi tornaré mai més!!!” i mira, 5 anys hi vaig estar i encara en
faria una quinzena més.
Una anècdota molt bona va ser un dia que vàrem anar a una granja
a fer practiques d’inseminació. Mai de la vida no ho havia fet però
sí que n’havia sentit a parlar a les classes de l’Oriol. Ens vàrem
posar la granota, jo en duia una de verda de John Deere, i vàrem
començar les pràctiques. Consistia, com molt bé he dit, en inseminar i per tant em varen donar el guà llarg de plàstic, però aquest
guà els meus companys me’l varen foradar per tot arreu i jo sense
adonar-me’n me’l vaig posar i... vinga, mà i braç cap endins! Quan
vaig treure el braç juntament amb la meva cara peculiar de fàstic i
vaig veure que el meu braç i la meva mà eren d’un to “merda”, em
vaig girar i tots els “companys” rient de la meva ignorància. Va ser
una anècdota que sempre quedarà en un record simpàtic!

Recordo també, després d’una esquiada a La Molina, que em vaig
començar a trobar malament. Pràcticament no vaig sopar i me’n
vaig anar a la residència a estirar-me de mal de panxa. La nit
me la vaig passar en blanc i el dia següent al matí em trobava
fatal, no podia caminar, em recargolava com un cargol. Recordo el
Tute que em deia: “Això és una passa”, recordo el Manel que em
deia: “Deus estar agafant la grip”, recordo en Jordi que em deia:
“Ets una floreta”. I jo, cada vegada pitjor fins al punt que vaig
trucar a casa que em vinguessin a buscar i que em portessin a
l’hospital. Vaig arribar a l’hospital, em varen visitar i al cap de
10 minuts estava entrant a quiròfan per operar-me d’apendicitis. Només pensava amb els diagnòstics dels profes. Quins
collons!!!
Estic bastant desvinculat de l’escola i no sé massa cosa. Sé que
varen fer unes quadres per posar uns cavalls i sembla que va
força bé.

“Quintanes va ser casa meva
durant cinc anys”
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Josep Orra Parés
13a promoció

Vic

A l’actualitat sóc l’Administrador de l’empresa familiar dedicada
a la ramaderia intensiva de conills i porcs. Sóc el responsable del
sector de conills a Catalunya d’Asaja i President de l’Associació
de Cunicultors d’Osona.
El millor que m’ha donat Quintanes ha estat una bona educació,
tant humanament, com professionalment i cristianament. En
destacaria la unitat que hi ha entre escola, família i alumne.
El que més recordo, a part d’unes visites d’estudis molt variades
i profitoses, és la convivència entre professors i alumnes durant
5 anys.
Just el primer any d’haver acabat els estudis, vaig fer classes
d’Informàtica a l’escola. Després he ajudat en el què se m’ha
demanat (deixant treballs, sent jurat dels projectes de millores,
participant en alguna tertúlia...). He mantingut trobades amb algun
professor, participat en festes de fi de curs i recentment hem
fet un sopar amb els meus excompanys. Certament hauríem de
relacionar-nos més.
És per això que hauríem de mantenir més comunicació sobre les
activitats de l’escola, assessorament de temes d’actualitat, conferències, debats i especialment formació dirigida a professionals.

“De Quintanes en destacaria la
unitat que hi ha entre escola,
família i alumne”
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Martí Orriols i Soler
18a promoció

Olvan, Casa Vallnova

Actualment sóc el Gerent de la Federació Catalana de la Raça
Bruna dels Pirineus (FEBRUPI).
La meva estada a Quintanes m’ha influït d’una manera molt positiva. No hi vàrem aprendre solament a ser uns bons pagesos,
sinó a sentir-nos orgullosos de la nostra feina, a tenir una visió
empresarial del nostre món, a conèixer noves maneres de fer
i entendre altres països i cultures, i que agrupant-nos no suma
sinó que multiplica. I sobretot, el valor més important que crea
Quintanes són les amistats que duren tota la vida.
El que més recordo és el viatge a Califòrnia, un viatge que va
sorgir de la il·lusió de tot el curs per anar-hi, buscant primer el
recolzament dels professors per fer-ho i després el suport de
moltes empreses. Un viatge extraordinari, d’aquells que recordes
tota la vida.
Continuo col·laborant amb Quintanes ja que de forma gairebé
anual he realitzat xerrades sobre la raça autòctona Bruna dels
Pirineus. Tot i que no en sé massa més, l’escola té diferents especialitzacions i el sector ramader ha perdut una part del pes que
tenia abans.
Com a escola, li demanaria seguir fidel al sistema d’alternança,
formant bons empresaris i millors persones. Puntualment però sí
que li demanaria que els alumnes sortissin de Quintanes amb un
nivell alt d’altres llengües, sobretot anglès i francès, i incentivar
més les estades a l’estranger, sobretot en països anglosaxons.

“No hi vàrem aprendre solament
a ser uns bons pagesos, sinó a
sentir-nos orgullosos de la
nostra feina, a tenir una visió
empresarial del nostre món, a
conèixer noves maneres de fer
i entendre altres països i
cultures i que agrupant-nos
no suma sinó que multiplica”
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despatxos d’arquitectura de zones urbanes. En aquest sentit, hem
realitzat i tramitat diferents Catàlegs de Masies.
Hem iniciat un projecte d’explotació de terres a Romania per a la
producció de cereals, així com biodièsel.
Però tornem a parlar del meu pas per Quintanes. Quan hi vaig
entrar era un mal estudiant, que preferia més treballar a casa que
estudiar. A Quintanes de seguida em vaig sentir molt còmode,
ja que podia alternar el treball a l’explotació familiar amb els
estudis. La meva sorpresa va ser que es van valorar positivament
els meus esforços en els estudis i això va fer que millorés i m’hi
dediqués més, guanyant amb confiança. Aquesta seguretat en els
estudis va fer que provés sort a la facultat i que me’n sortís. Crec
que si en comptes de Quintanes hagués anat al BUP, de ben segur
que avui no seria enginyer.
Per altra banda, ha tingut un pes important des del punt de vista
empresarial. La major part dels alumes eren fills d’explotacions
agroramaderes i per tant empresaris, i això feia que l’entorn et
centrés en la viabilitat dels negocis, dels sectors, etc. Per altra
banda, cada alternança teníem contacte amb els millors professionals, per via de la tertúlia professional o la visita professional;
això sí que era enriquidor!!!, o per les estades que realitzàvem a
altres llocs, com Itàlia, Bretanya Francesa o Bèlgica. Això feia que
estiguéssim molt al dia de les novetats i sobretot, que obríssim els
ulls i veiéssim molt més enllà de la pròpia explotació familiar.
De la mateixa manera, van ser molt importants els meus tutors,
que van ser en Xevi Roca, en Joan Vergés, i en Toni Martorell. Hi

havia un suport directe, una crítica constructiva, i en el meu cas,
una empenta per tal que continués els meus estudis d’Enginyeria.
Als tres, moltes gràcies! És per això que puc afirmar que ha estat
cabdal Quintanes en la meva vida...
Anualment he assistit a tertúlies per a Cicles Formatius de Grau
Superior sobre diferents temes. Per altra banda, he mantingut
contactes amb professorat sobre temes professionals, encara
que d’una forma puntual i discontínua segons les necessitats de
cadascuna de les parts.
Sé que Quintanes ha diversificat la seva oferta educativa, incorporant noves titulacions, que continua amb la mateixa essència i
amb millors instal·lacions. Sé que hi ha una major diversitat amb
l’alumnat, cada dia amb més alumnat no vinculat familiarment al
món agro-ramader i forestal. El manteniment de l’alternança és
molt important, essent una de les bases del sistema educatiu.
En un moment de crisi com l’actual, en el qual s’estan posant en
dubte moltes de les bases del nostre sistema, cal reimaginar com
ha de ser l’ensenyament, entenent que aquest és la base del futur
del nostre país.

“En un moment de crisi
com l’actual, l’ensenyament
és ser la base del futur del
nostre país”

49

QUINTANES

25

4O ANYS, 4O ALUMNES

Ramon Pous i Bagaria
20a promoció

Mas el Benet, Manlleu

Fins fa un any, treballava a l’explotació de casa, en la qual ens
dedicàvem a la vaca de llet i als porcs de cicle tancat. Des de fa
un any aproximadament, vàrem plegar les vaques de munyir, i
ens hem quedat únicament amb els porcs. Per aquest motiu, jo
vaig començar a treballar com a tècnic-comercial a l’empresa
Agricamp, S.L. de Vilamalla que es dedica a la comercialització de
llavors i productes fitosanitaris. Fa cosa d’un parell de mesos, hem
obert una sucursal a Vic, de la qual en sóc el responsable.

comptabilitat i gestió d’empresa). A més, durant molts anys han
vingut els alumnes d’agrària a visitar la meva explotació. És per
tot això que he pogut anar seguint bastant de prop l’evolució de
Quintanes i també sé com ha anat evolucionant pel que fa als
canvis que hi ha hagut a l’ensenyament. Tot i això, el que sap més
greu és el fet que a la branca agrària hi hagi a l’actualitat tan pocs
alumnes. De totes maneres, li demanaria que no canviés la seva
manera de fer, tot formant persones i grans tècnics, tant a la
branca agrària, com la jardineria i forestal.

Penso que Quintanes et marca d’una forma important a la vida,
sobretot en valors, humanitat i respecte. A més, el fet de conviure amb companys i professors les 24h del dia, fa que es creïn
unes relacions, amistats i complicitats difícilment igualables amb
companys de tot Catalunya. També valoro molt positivament els
viatges i estades arreu d’Europa, els quals et formen molt professionalment.
Durant 5 anys a Quintanes passen moltes coses. Hi ha un reguitzell inacabable d’anècdotes a explicar. Podríem parlar de bromes
als alumnes de cursos inferiors, d’altres que és millor que no se
sàpiguen…, però per destacar-ne una que realment ens vàrem fer
un fart de riure, va ser durant el viatge de 5è curs. Tots coneixeu
en Josep Torrentó “Tute”, doncs imagineu-vos un viatge de final
de curs amb ell i en Manel Espliguero. Hi van haver diverses situacions realment còmiques i divertides a un museu, a una visita,
també a una concorreguda estació de metro, etc.
Amb Quintanes, hi he mantingut sempre una relació molt estreta.
Durant uns 5 o 6 anys vaig ser membre del “Comitè Gestor” i
normalment cada any hi vaig a fer una tertúlia (últimament sobre

“El fet de conviure amb
companys i professors les 24h
del dia, fa que es creïn unes
relacions, amistats i complicitats
difícilment igualables”
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tornaria a repetir amb els ulls tancats sense cap mena de dubte.
El que valoro més de Quintanes és el tracte d’amistat que s’estableix entre tota la gent que hi ha, ja sigui alumnes o professors, ja
que el fet d’haver d’estar tantes hores junts, acaba fent que no hi
hagi diferències entre els uns i els altres.
Durant els cinc anys que vaig estar estudiant a Quintanes, es van
anar acumulant molts records, ja sigui de coses bones, com de
dolentes (la majoria bones). I pel que fa a anècdotes, sí que són
infinites, cada vespre a la residència passava alguna cosa que feia
que fos diferent, i en viatges també n’hi havia moltes. Recordo que
el dia que ens vàrem tornar a reunir tots després de fer l’estada a
la Bretanya, quan vaig arribar a l’escola on ens havíem de trobar, ja
hi havia companys que ja s’esperaven i quan em van veure arribar,
tots ens vàrem posar a explicar com ens havia anat amb les famílies, i tots anaven dient que havien treballat molt i que sort que es
podien anar veient amb algun altre company i al final un em va dir
“i tu què, com ha anat sol?” i jo els vaig començar a explicar que
molt bé, que m’havien portat a veure moltes altres explotacions (de
vaques, de porcs, hivernacles,..) i la gent no s’ho creia, i per demostrar-los-ho els vaig haver d’ensenyar les fotos.
Una altra anècdota molt bona que ens va passar va ser un dia que
anàvem a fer una visita d’estudis a Santa Maria d’Oló i un professor es va encaparrar en què havíem d’anar a Santa Maria de
l’Estany (poble que no existeix), doncs, en comptes de trencar a la
sortida de Santa Maria d’Oló, l’Estany, varem anar tirant eix avall
fins que al final a la sortida d’Artés li vàrem fer entendre que no
era Santa Maria de l’Estany, sinó que era que s’havia d’anar a Santa Maria d’Oló, però que s’havia d’entrar per la sortida de l’Estany.

A l’actualitat, m’he assabentat a través dels professors de l’escola
amb qui tinc més contacte, que enguany hi torna a haver una
bona arrencada d’alumnes de primer de Grau Mitjà de la branca
agrícola-ramadera, la qual cosa em fa estar molt content, ja que
en els últims anys, no passava massa aquest fet i, veient el que ha
passat aquest any, sembla que aquest sector torna a ser interessant per a la gent jove.
El que demanaria jo a Quintanes és que no canviï mai el model de
formació que té actualment, és a dir, el model d’alternances entre
l’escola i una empresa on fer pràctiques, perquè tot i que mentre
estàs estudiant sembla que sigui una cosa molt carregosa, perquè
quan s’està de pràctiques també hi ha deures i treballs per fer, un
cop acabes tots els cicles, t’adones que quan t’has d’incorporar a
la feina realment no et suposa cap esforç, perquè en definitiva ja
ho havies anat fent i, a banda d’això, també és important, perquè
totes les pràctiques que es van fent, creen un currículum que
qualsevol alumne pot presentar a empreses i, avui, les empreses
valoren molt que la gent tingui un mínim d’experiència, i amb la
majoria de cicles formatius s’arriba al final sense haver pogut
crear cap tipus de currículum en feina pràctica.

“Els viatges a mi em van marcar
molt positivament”
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Imma Puigcorbé Sabata
38a promoció

Mas El Lladré, Les Llosses

Actualment estic estudiant a la Universitat de Lleida el Grau en
Ciència i Salut Animal. A causa dels meus estudis, no puc estar
gaire temps a l’explotació ramadera de casa però sempre que puc
vaig a treure-hi el nas, al cap i a la fi espero que, d’aquí uns anys,
gestionar l’explotació familiar sigui la meva feina.
Tinc una molt bona relació amb Quintanes. L’any passat l’escola
va col·laborar amb la Festa del Pi de Matamala cedint material
per dur a terme un concurs de xerrac, així com també la participació i ajuda d’alguns alumnes de Grau Mitjà en la realització
de les proves del concurs. També agrair els emails d’alguns professors interessant-se per la meva evolució en els estudis actuals
a la Universitat de Lleida.
Per a mi, Quintanes podem dir que ha estat el punt de decisió
en el meu futur laboral. Cursar els dos anys de Grau Superior
en Gestió i Administració d’Empreses Agropecuàries em va ajudar
a decidir-me per continuar estudiant una carrera relacionada amb
el món ramader i a apostar per continuar amb el negoci familiar, a
veure les oportunitats de futur en aquest món, la pagesia, moltes
vegades poc valorat i fins i tot menystingut.
La veritat és que jo vaig entrar a Quintanes per més endavant poder fer veterinària a Barcelona, però els dos anys que vaig estar
allà em van fer canviar les meves perspectives de futur i em vaig
adonar que a l’explotació familiar m’esperaven grans oportunitats.
Un aspecte que vull destacar és el tracte tan humà que hi ha amb
els professors, qualsevol hora era bona per demanar dubtes,
suggerir coses o fins i tot riure tots plegats.

Els companys de classe, érem una bona pinya, ens portàvem bé
amb tots. Les visites a granges, fàbriques de pinso, escorxadors...
eren una gran oportunitat per veure coses noves i aprendre.
Un record que mai oblidaré va ser el reportatge que em va fer
TV3 mentre estudiava a Quintanes. Un reportatge dedicat a la
feina al camp on hi apareixia el treball a l’escola, el treball amb
els animals i la producció de productes làctics a casa. Per mi va
ser una experiència molt maca i enriquidora.
Com que fa poc que vaig acabar els estudis a Quintanes, encara
tinc relació amb alumnes que hi estudien i. segons el que m’expliquen, es veu que el nivell d’exigència i estudi ha pujat. Per
la meva part crec que és una bona manera de formar uns bons
professionals en els seus respectius oficis o pel qui vulgui continuar estudiant com jo, li sigui més fàcil seguir les assignatures
universitàries i així anar més preparat.
Com a escola li demanaria que continués la seva tasca, ensenyant
als seus alumnes i encaminant-los com em va passar a mi a tenir
una visió de futur del sector agrícola o ramader, a formar bons
professionals que puguin gestionar explotacions amb èxit.

“Em vaig adonar que a
l’explotació familiar m’esperaven
grans oportunitats”
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Josep Puigoriol Font

21a promoció

Mas el Canadell, S. Maria d’Oló

Josep Maria Bosch
i Miquel Bosch
17a / 15a promoció

Mas Torre d’en Roca, Sallent
Les empreses de Granja Torre d’en Roca de Sallent (dedicada a
l’elaboració de iogurts i flams) i la de Productes El Canadell de
Santa Maria d’Oló (dedicada a l’elaboració de matons i formatges), des del 2006, ens hem unit per distribuir nosaltres mateixos els nostres productes. El nom social d’aquesta societat és
Agrofresc SCP. També ens hem fusionat creant una única granja
de vaques que subministra tota la matèria prima, la llet, a les
empreses que elaboren. Aquesta societat es denomina Agrofresc Granges SL. Tenim la filosofia de “Tancar el Cercle”: tenim
la matèria primera, elaborem els productes i nosaltres mateixos
els distribuïm.
De Quintanes en vàrem treure la millor idea possible: “Tancar
el Cercle”.
El més important de Quintanes va ser el companyerisme entre
els alumnes. Això ens ha permès acumular un munt d’anècdotes
entranyables, sobretot derivades de les tertúlies dels vespres.

“De Quintanes en vàrem treure
la millor idea possible:
tancar el cercle”

El fet de tenir molta feina i no pertànyer a la mateixa comarca
ha fet que la relació hagi estat nul·la, però si que ens relacionem
amb companys de les nostres promocions. L’únic que sabem de
l’escola és que s’ha hagut d’especialitzar en altres sectors, com
ara la jardineria, degut als pocs pagesos que hi ha.
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Honestament, destacaria d’una manera molt positiva, que a
Quintanes se’m van donar uns valors morals que en aquest
temps no sempre són fàcils de trobar, el valor de la família, de
l’amistat, de la responsabilitat i una cosa molt important en
aquest temps que vivim, la cultura del treball, que en realitat
era un seguiment de l’educació que havia rebut del meus pares.

professionals, més competitius, amb més ganes de treballar,
innovar i adaptar-nos al món; més coneixement d’idiomes i
d’economia; sempre mantenint el valor de la família i l’ensenyament de la cultura del treball.

Recordo els amics, algunes classes, alguns viatges, alguns
professors, els esmorzars de la Sra. Remei, i el bon ambient
que teníem els amics a l’escola i a fora. Jo no sé com varen
ser les altres promocions, però la nostra sens dubte era una
promoció molt compacta d’amics, molt exigent amb l’escola i
amb el professorat amb un gran component d’amistat entre
els companys.
Jo personalment, vull agrair a en Pere Puig i en Joan Vergés
(tutors meus) per haver cregut en el meu potencial i haver set
exigents amb mi.
Del que es fa actualment a l’escola en sé poc realment i per
això potser no seré coherent amb el que li demanaria: ser
realista en el món que ens envolta, no només l’agrari, avui hi
ha només un sol mercat i aquest és el món, al qual ens hem
d’adaptar i l’escola ens hi hauria de preparar; ser realista amb
les dificultats que té l’agricultura i ramaderia a Catalunya i
ajudar a buscar alternatives per adaptar-nos a la realitat, ser
més exigent amb els alumnes, que entenguin que no tenim
els camps d’EUA per fer cereals, que no tenim els camps Sud
Americans per criar bestiar, però que tenim i hem de valorar
el nostre valor afegit humà, sempre i quan siguem els més

“A Quintanes se’m van donar
uns valors morals que en
aquest temps no sempre són
fàcils de trobar”
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alumne fos més estreta. Amb el pas del temps m’he adonat que
el més important que vaig treure de Quintanes no és si vaig
aprendre més d’una assignatura o d’una altra, sinó una manera
de veure i enfocar la vida.
Quintanes o les EFA com Quintanes fan una tasca important per a
la societat rural. Sempre he pensat que la tasca que realitza un
pagès és molt més important del que ens pensem. A part de tenir
la seva activitat econòmica, que per això ho fa, manté l’entorn,
sembra els camps per tenir menjar per al bestiar i a la vegada
estan nets, cuidats, amb vida. Si no hi haguessin pagesos tindríem
un entorn molt trist, del què en gaudim tota la societat.
Recordo amb afecte dos companys de Quintanes que malauradament ens van deixar ja fa uns anys. També els cuiners que teníem
a la casa, la Remei i en Zenon, ens cuidaven molt bé. I de les
visites d’estudis? En recordo concretament una, feta crec que al
primer curs a la zona de Ripoll o Ribes de Freser; es va espatllar
l’autocar a la tornada i feia un fred horrorós. Estava tot glaçat.
Vàrem arribar a Quintanes a les 11 del vespre. Estàvem completament gelats. I què em dieu dels viatges fets a França (Lió i a la
Bretanya) i també a Itàlia, província d’Udine i Venècia?
Després de més de vint anys encara recordo com fèiem tocar la
campana de la Capella a altes hores de la nit i reconec que la 15a
promoció, a 4t o 5è, també havíem anat a altes hores de la nit a
“assaltar” el rebost de la cuina. No era perquè tinguéssim gana, us
ho asseguro.

Des que vaig acabar els estudis, he continuat tenint contacte
amb Quintanes: des d’anar a alguna que altra Festa del Camp,
fer un curs de comptabilitat, fins fer alguna trobada d’antics
alumnes i, com no, passar per l’estand de Quintanes al Mercat
del Ram a saludar els professors que havia tingut. La veritat és
que només he tingut l’oportunitat de trobar en Josep Bagaria, en
Joan Vergés (ja fa alguns anys) i en Xavier Roca.
Tot això m’ha permès saber que Quintanes va ampliar l’oferta educativa a altres sectors com el de jardineria i forestal i també el que
és la gestió i direcció d’empreses relacionades amb el medi rural.
També sé que el “Mas Quintanes” està més radiant que mai. Recordo quan hi era, que a vegades els professors ens explicaven les
millores que proposarien a Caixa de Manlleu per fer-hi. Al llarg dels
anys aquestes millores de conservació, renovació i ampliació han
estat molt importants, d’aquí el resultat.
A Quintanes li demanaria que segueixi amb la línea que sempre
ha tingut, sobretot amb els alumnes més joves. A Quintanes a
part de l’ensenyança, es transmetien uns valors i un respecte que
actualment van escassos a la majoria de joves de la societat.

“El més important que vaig
treure de Quintanes és una
manera de veure i enfocar la vida”
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Joan Roura Tena
16a promoció

Mas Casanova del Pujol,Tavèrnoles

A l’actualitat, a més a més de tenir una explotació porcina, sóc
l’alcalde de Tavèrnoles.
A nivell personal, Quintanes ens va inculcar uns valors que
m’han servit al llarg dels anys. De la mateixa manera a nivell
professional i és per això que segueixo sent ramader. El que més
valoro però, a part de l’ensenyament rebut, són les amistats
que vaig fer i que en alguns casos encara perduren. Tant el Director, com els tutors i resta de professorat tenia una manera
especial de transmetre’ns aquests valors.
Recordo moltes coses de Quintanes, especialment les visites
d’estudis amb els piscolabis, les nits que passàvem a l’escola,
l’estona de taller amb en Josep Bagaria i, com no, la convivència
amb els cuiners: la Remei i en Zenon.
Des que vaig acabar Quintanes hi he mantingut molt poca relació. L’única relació que tinc és amb alguns companys de classe,
amb els qui encara som amics. Per això, de Quintanes en sé
ben poc i el poc que en sé és el que et comenta la gent que hi
té fills estudiant i pels retalls de premsa.
Com a escola orientada al sector agrícola i ramader crec que
no puc demanar-li gaire coses més, simplement que segueixi en
aquest camp i continuï inculcant els valors que la identifiquen.

“El que més valoro però, a part
de l’ensenyament rebut, són les
amistats que vaig fer”
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Miquel Rusiñol Tarrés
13a promoció

Santa Eulàlia de Riuprimer

Actualment sóc professor a Camp Joliu, Administrador de Patvinum
Spain S.L. i col·laborador de la consultoria Agroterrania.

Si haig de demanar-li alguna cosa és que mantingui l’esperit de
les EFA, que segueixi així per molt temps, adaptant-se, però, als
canvis constants a què estem sotmesos.

El que més valoro de Quintanes és tot allò de la Formació Integral de la que sempre ens parlava en Lluís Ripoll i en Pere Puig.
També valoro les bones amistats que hi vaig fer. Sobretot valoro
la llibertat que vaig tenir sempre per decidir, amb l’ajuda dels
tutors i monitors (Pep, Lluís Macià, Ripoll, Pere i Joan), allò que
em semblava el millor per a mi; per exemple la decisió d’anar a
estudiar a Còrdova.
No puc oblidar-me de la visió cristiana de la vida que, ara, vist
de lluny, sé que ha estat un pilar fonamental a la meva vida; tot
i que no sempre som capaços d’acceptar-ho i, de vegades, ens
rebel·lem, però a la llarga, tot acaba sent com ha de ser, i sempre guanya la veritat. L’estada a Quintanes m’ha influït, perquè,
com a casa, ens van ajudar a entendre bé la cultura de l’esforç i
la feina ben feta.
El que més recordo del meu pas per Quintanes són les nits a la
sala de la llar de foc i les visites d’estudi.
El fet de treballar a Camp Joliu m’ha permès tenir cert contacte
amb Quintanes, tot i que en els darrers anys l’he anat perdent.
També he coincidit amb professors en jornades de formació. Curiosament el meu fill gran va fer una convivència l’estiu passat a
Quintanes i vaig poder fer una volta per les instal·lacions mentre
l’esperava per marxar. Em va agradar veure el bon estat del jardí
i les noves instal·lacions; es nota que encara hi ha força “marxa”.

“L’estada a Quintanes m’ha influït,
perquè, com a casa, ens van
ajudar a entendre bé la cultura
de l’esforç i la feina ben feta”
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Eduard Solà Arumí
22a promoció

Mas El Solà, Gurb

Ara mateix estic al capdavant de l’explotació familiar que varen
començar els meus pares. L’explotació és de 250 truges en cicle
tancat. Fins aquest any, i des dels 18, he estat a la Permanent
Comarcal de la Unió de Pagesos de Catalunya. També durant
10 anys he estat a la Permanent Nacional de la Unió de Joves
Pagesos de Catalunya i d’aquests, 2,5 anys vaig ser el Coordinador
Nacional de la Unió de Joves Pagesos. Durant una legislatura vaig
ser Regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Gurb.
La relació amb l’escola ha estat la correcta, hem tingut contactes
esporàdics, ja que alguna vegada he fet alguna tertúlia als alumnes de l’escola. També a través de l’escola ha vingut algun alumne
d’intercanvi a casa, així m’ha anat bé poder practicar francès o
italià. També mantinc una molt bona relació personal amb algun
dels professors de l’escola.
A Quintanes hi hem passat cinc anys de les nostres vides. El fet
que l’escolarització sigui en sistema d’internat fa que el lligam
amb els companys de classe i també amb els professors, que moltes vegades més que professors acaben fent d’amics o consellers,
sigui realment fort. També crec que el sistema que es fa d’alternança, 15 dies a l’escola i 15 dies a casa o en alguna explotació
fent pràctiques, és un molt bon sistema d’escolarització, ja que
poder alternar la feina amb l’ensenyança és molt important.
De la meva estada a l’escola recordo moltes anècdotes. Aquí ens
podríem allargar moltíssim, hi ha anècdotes de tots els tipus, n’hi
ha de més divertides i n’hi ha d’altres que no tant. Ara mirat
en perspectiva, totes les anècdotes són divertides, potser una

de les que recordo més és la primera setmana que vàrem estar
a l’escola de pràctiques, com que a la nit teníem moltes ganes de
gresca, algun professor irritat ens va fer escombrar el camp de
futbol, tots sabem que el camp de futbol és de sorra i vàrem tenir
feina tota la nit i el professor encara deu riure. Una de les altres
que recordo és encerclar les lletres “a” d’un diari quan a la nit ens
costava agafar el son.
Ara es fan més branques professionals de les que es feien quan jo
estava a l’escola. Ara fa temps que no vaig a l’escola però de tant
en tant arriben notícies, fa gràcia de tant en tant saber alguna
cosa de l’escola.
A l’escola li demanaria que pogués mantenir el sistema d’alternança, ja que crec que és un molt bon sistema. També potenciar molt
els viatges a l’estranger, ja que és un dels moments en què s’aprèn.

“Fa gràcia de tant en tant saber
alguna cosa de l’escola”
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Xavier Toneu i Font
18a promoció

Les Masies de Voltregà

Continuo sent ramader del porcí. Sóc president de l’ADS Voltregà, formo part del consell rector de la Cooperativa Plana de Vic,
president de l’Associació de EFA Quintanes.
El que valoro més de Quintanes és la formació humana amb la relació amb companys, professors i societat en general, la preparació per a la feina, els valors familiars que ajuden en els moments
difícils i de bonança.
Els records més entranyables són els de les xerrades que fèiem
amb els monitors després de les classes, alguna que altra guerra de
coixins a les nits, el que arribàvem a menjar a l’hora d’esmorzar.
Amb Quintanes tinc una relació per proximitat molt intensa i
profitosa amb professors, fins arribar a ser president de l’Associació EFA Quintanes. De l’EFA, puc dir que ha fet una bona feina
fins el moment, i que s’ha diversificat l’ensenyament. Actualment
s’imparteixen estudis de jardineria, forestal i agraris.
Si li hagués de demanar alguna cosa en especial li demanaria que
continués ensenyant amb el sistema d’alternança i amb la implicació de tots els monitors, preparant bons treballadors, responsables, assenyats, educats i amb valors, i igualment com a futurs
empresaris innovadors i emprenedors que puguin ser. També li
demanaria, aprofitant el potencial dels professors i l’entorn de
Quintanes, que expliqués i ensenyés el món rural del qual formem
part com a professionals, als joves i pares de l’entorn urbà per a
què tinguin una opinió més real del món agroforestal.

“Li demanaria a Quintanes que
continués ensenyant amb el
sistema d’alternança i amb la
implicació de tots els monitors”
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Lluís Tor Naudi
10a promoció

Cal Carbonell Gorguja, Llívia

Avui en dia sóc pagès. Fa 7 anys que vaig reconvertir l’explotació
en ecològica. Produïm vedella que comercialitzem directament,
juntament amb dos ramaders més de la comarca. També produeixo patata ecològica que venc a través d’una cooperativa de
Mercabarna.
Quintanes m’ha influït de tota manera. Professionalment vàrem
aprendre a ser “empresaris agrícoles”. Adquirírem coneixements a través dels plans d’estudi; vèiem i comparàvem amb
les visites, ens enriquíem amb les tertúlies... La vida al camp
s’ha complicat molt aquests darrers anys, però aquesta mentalitat d’empresari ha fet que molts de nosaltres haguem sabut
canviar i adaptar-nos a les circumstàncies actuals. Així ho vaig
constatar a la trobada dels 25 anys. Humanament també m’ha
servit de molt. En aquella etapa de l’adolescència en el meu
pas per Quintanes també em vaig carregar de valors humans i
cristians. Ara que sóc pare i que em toca educar a mi,hi dono
una importància primordial.
Anècdotes? En cinc anys n’hi ha moltes. Però ara recordo el meu
primer dia a Quintanes. Amb 14 anys, els meus pares em van
deixar amb una bossa a les mans, internat en una casa de pagès
a 100 quilòmetres de casa. Creia que mai els ho podria perdonar.
Però també recordo la fàcil i ràpida adaptació a la vida de Quintanes. Hi arribàvem per 3 anys i en total varen ser 5, ja que la meva
promoció va ser la primera a fer 2n grau.
D’una manera o altra, sempre he tingut contacte amb Quintanes,
ja sigui a través d’exalumnes i companys de promoció, als que
he vist per feina o de vegades per plaer. També amb monitors,

potser amb el que més, amb en Joan Vergés. Fa poc vaig tenir el
plaer de reveure en Lluís Ripoll. Tinc molt bon record de la trobada del 25è aniversari del pas per Quintanes de la meva promoció.
Crec que Quintanes, igual que les escoles d’FP, no ho han tingut
fàcil amb la reforma educativa. Però convé i és necessari, ara
més que mai donar aquesta oferta d’ensenyament de Formació
Professional.

“La vida al camp s’ha complicat
molt aquests darrers anys, però
aquesta mentalitat d’empresari
ha fet que molts de nosaltres
haguem sabut canviar i adaptarnos a les circumstàncies actuals”
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mada visitar-la al matí i tornar a dinar a l’escola. L’anècdota va
ser que pràcticament al finalitzar la visita, es va posar a nevar, i
amb moltes ganes. En aquell temps l’Eix Transversal no existia,
per tant l’itinerari era per Moià i Collsuspina, una carretera estreta i amb molts revolts. Cada vegada nevava més i més, l’autocar
circulava amb molta dificultat i lentitud. A l’alçada de Moià, els
monitors ens varen comprar unes galetes per dinar. Després de
moltes penúries, espants de patinatge sobre rodes i “apretades” de
cotxes que no ens deixaven avançar, vàrem arribar a Sant Hipòlit
de Voltregà, però no podíem arribar a Quintanes, ja que hi havia
massa neu i les màquines lleva neus no estaven enlloc. Era ja de nit
i feia molt fred. Aleshores vàrem optar per quedar-nos a dormir
a la casa d’espiritualitat de la Gleva. Allà les germanes ens van
oferir un sopar calent i un llit per dormir. La gran nevada havia
malmès els pals d’electricitat, els de telèfon i no es podia circular
per les carreteres. Al dia següent, ens varen organitzar per a què
els companys que eren de més lluny es quedessin a les cases dels
companys de la zona. Les carreteres de la zona eren impracticables
i clar, tampoc és podia arribar a Quintanes. Amb dos o tres dies es
va restablir la circulació i aleshores tothom va poder arribar a casa
seva, sumant una aventura més al seu currículum.
Com ja heu pogut veure per les meves activitats laborals, la meva
relació amb Quintanes ha estat molt estreta. Pràcticament no
m’he desvinculat mai de Quintanes. Quintanes és com la meva segona casa. Per mi és un espai i una gent, que estimo molt. He vist
evolucionar a l’escola, créixer els arbres que l’envolten, he pogut
viure la passió de molta gent que ha cregut en el projecte d’Escola
Familiar Agrària i que, alhora, l’han fet més gran. És a aquesta gent a
qui hem d’agrair que avui puguem escriure aquestes quatre ratlles.

Quintanes és una escola agrària, de forestal i de jardineria. Els docents, (malgrat les dificultats) conserven l’esperit d’Escola Familiar
Agrària. Són pràcticament els únics que fan l’alternança al nostre
país i els alumnes que en surten, continuen estimant-la tant com
nosaltres, continuen creant vincles entre companys i continuen
formant gent lliure, que d’aquí a quaranta anys més, seran els que
ens explicaran uns relats semblants a aquests.
A l’escola li demanaria que no deixés mai de mirar, analitzar, entendre el seu entorn i els canvis de la societat. El seu objectiu és
formar i promocionar l’entorn rural. Si vol continuar donant fruits,
cal que s’adapti sense complexes.

“Quintanes no ens va formar
per fer de pagès o de ramader,
sinó que ens va fer persones
preparades per afrontar una
vida amb canvis”
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Eduard Vila Suñé
25a promoció

Can Barrina, Santa Cecília de Voltregà

Dirigeixo, juntament amb el meu pare, una explotació de vaques
de llet (140 vaques en producció i la recria) i truges en cicle tancat
(200 mares i l’engreix). A més, sóc soci d’una explotació de vaques
de llet que es diu Ramaderia Escovilla S.L.
Just havent acabat els estudis a Quintanes, hi vaig passar gairebé
un any més perquè és on vaig fer l’objecció de consciència (substitució de la “mili”). Des de llavors, de forma més o menys regular,
han vingut a fer visites d’estudis a l’explotació. A més, alguna vegada he fet de tribunal de projectes de final de curs i he participat
en alguna tertúlia a Quintanes. Sempre que puc vaig a la Festa del
Camp juntament amb companys de curs. Els meus pares segueixen sent del Comitè Gestor de l’escola, tot i fer anys que cap dels
seus fills n’és alumne. Segueixo tenint contacte amb alguns dels
que van ser professors meus a l’escola, sobretot amb qui va ser el
meu tutor durant cinc anys d’estada a l’escola.
Valoro molt les amistats que hi vaig fer. Algunes de la infantesa
es van consolidar i en van sorgir d’altres, que han acabat sent
igual d’importants. He fet grans amics a Quintanes! També valoro
molt el consell i suport d’alguns professors per seguir estudiant
Enginyeria Tècnica Agrícola a la Universitat de Vic per poder
compaginar la feina i els estudis, ja que quedava molt a prop de
casa. Imagineu-vos si n’ha tingut de pes el pas per Quintanes en
la meva vida, que els altres dos socis de Ramaderia Escovilla
S.L. són companys de Quintanes i amics, i el d’Opticompost, l’altra
empresa que estic engegant, d’elaboració de compost i substrats a
base de fems de vaca, també n’és d’ex alumne, a part d’amic.

D’anècdotes i malifetes n’hi ha moltes, però les que tinc més clares i més gracioses potser me les hauria de guardar per a mi i no
donar idees a les noves generacions. De les que es poden explicar: el que em va sobtar molt el primer dia que vàrem fer esport a
Quintanes, és que els professors es posessin el xandall i vinguessin a jugar a futbol amb nosaltres, no eren els professors sinó uns
companys més (a qui podies deixar anar la cama sempre que hi
hagués la pilota pel mig, és clar); una vegada van fer pujar pizzes
per sopar d’amagat dels professors i que en ser interceptades van
convertir-se en el nostre esmorzar estireganyós de l’endemà; però
sobretot el munt d’activitats organitzades, samarretes venudes
i “merdes” de vaca recollides al mercat del Ram per pagar-nos
el viatge final de curs.

“He fet grans amics a Quintanes!”
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Jordi Vilà Molero
32a promoció

Cassà de la Selva

A l’actualitat sóc Enginyer Agrònom, encarregat d’una explotació
de truges reproductores de l’empresa Selecció Batallé.
Quintanes és una experiència nova que he tingut a la meva primera joventut, quan no saps encara on tens el cap ni saps encara
el que vols. Jo crec que Quintanes ha influït una mica en mi. El fet
de no anar-hi a perdre el temps, perquè m’agradava aprendre
coses noves, va ser clau. El millor que em van ensenyar van ser
les formes de les persones i la disciplina.
A part de les classes teòriques, que fèiem diàriament, (això no té
cap secret), el més important de Quintanes són les xerrades,les
pràctiques i les visites que es duien a terme a diferents explotacions, ja que moltes vegades la teoria que et puguin donar
és molt bona però si no tens pràctica o no ho veus en acció,
no te n’acabes de fer la idea.

La meva deducció a totes aquestes preguntes va ser que la meva
forma de parlar en públic era diferent de les dels meus companys
(o sigui que la d’ells no era gaire fina diríem) i el meu comportament i la meva primera imatge devia ser diferent.
Des que vaig acabar, la relació amb Quintanes ha estat quasi nul·
la, excepte alguna trobada de casualitat amb l’exprofessor Xavier
Roca. Actualment tinc relació amb el professor Marco per temes
de seguiment d’un alumne de Quintanes que està fent pràctiques
a l’explotació i per alguna visita. Aquesta manca de relació fa que
de l’actualitat de Quintanes, no en sàpiga gaire res, però pel poc
que sé és que segueix igual que sempre, donant classes i millorant
l’educació dels alumnes.
A l’escola li demanaria que seguís com sempre, ensenyant als
alumnes tot el que ells saben perquè el dia de demà tinguin
un futur professional i personal millor.

El tracte humà que hi havia a Quintanes era excepcional, els professors estaven ben preparats per poder donar les classes. Sense
cap mena de dubte va ser una molt bona elecció anar a Quintanes.
De records, en tinc molts i tots molts bons. Però sempre recordaré
el primer dia de classe amb l’Ivan, quan vàrem fer les presentacions. L’Ivan era el nostre tutor de classe. Em va tocar el torn de
presentar-me, i l’Ivan em va dir: “Tu deus ser de ciutat, oi?” Jo
vaig quedar de pedra, perquè era de poble i, a més a més, era de
pagès. Després em va dir: “Deus estar casat, oi?” Una altra vegada
vaig quedar de quadres. Jo portava un anell, però era de ferralla.
(Suposo que aquests pixapins, je, je, je, fan aquestes preguntes).

“El tracte humà que hi havia
a Quintanes era excepcional,
els professors estaven ben
preparats per poder donar
les classes”
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Pere Vila Raurell
11a promoció

Mas Horta Vila, Tavèrnoles

Des de jove, he treballat sempre en l’agricultura i ramaderia. A l’actualitat treballo en l’engreix de porcs i per altra banda em dedico a
la cunicultura. Sóc regidor de l’ajuntament de Tavèrnoles i membre
de la junta directiva de l’Associació de Cunicultura d’Osona.
Quintanes, per a mi, va ser el punt de partida de la meva vida
professional en quan a formació, coneixements i visites a empreses. De Quintanes en valoro aquesta oportunitat de conèixer
tot el sector com si fos una gran finestra oberta al món.
El que més recordo és el bon ambient, la bona relació entre
alumnes i professorat i, especialment, la formació personalitzada. Potser són els trets característics de Quintanes.
Des de que vaig deixar Quintanes han passat molts anys. El temps
passa volant i a mida que passa el temps el contacte es va espaiant, el professorat va canviant, però he intentat assistir habitualment a la Festa del Camp.
De l’actualitat en sé molt poc degut a la manca de contacte habitual. A Quintanes li demanaria que continués fent la funció que ha fet
sempre, la de formar a gent jove per incorporar-se al nostre sector.
A tota la gent de Quintanes us desitjo molta sort, i llarga vida.

“Quintanes, per mi, va ser el
punt de partida de la meva
vida professional”
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Els dos anys van anar molt bé i va arribar el moment de plantejar
si continuar estudiant o començar l’aventura al món del treball. La
decisió no va ser gaire difícil ja que havia descobert una branca
dels estudis que m’apassionava i no volia quedar-me al primer
esglaó. En volia més! El següent pas va ser molt semblant al
del primer any, un curs d’accés a Grau Superior, la preparació
va ser més complicada que la del primer any, però el resultat: el
mateix. Altre cop s’obrien més portes cap a la meva formació.
Cicle Formatiu de Grau Superior de Recursos Naturals i Paisatgístics, aquest és el nom del cicle que em va presentar un braç de
la jardineria, per mi encara més apassionant: el paisatgisme. En
aquest cicle, les assignatures van més encaminades cap al disseny
i la gestió, i cap a un coneixement més específic de totes i cada
una de les parts de com agafar un projecte i portar-lo a bon fi.
Era com pujar un esglaó més, i la veritat és que amb l’ajuda dels
professors i les ganes d’un mateix, no resulta difícil.
Ara sí, el cicle havia acabat, era tècnic superior, i la meva estança a Quintanes finalitzava, però..., finalitzava també la meva
formació? Aquesta pregunta me la vaig fer pocs mesos abans
d’acabar el curs, i recordo bé que allà al costat vaig tenir un grup
humà de professors que no van permetre que perdés el tren universitari, ells em van presentar la jardineria; em van demostrar,
juntament amb la meva família, que si un troba una motivació, les
coses resulten més fàcils; i arribat el moment em van encaminar
cap al que ara considero un dels passos més importants a la meva
vida: fer carrera universitària. Vull recordar que en un moment
donat en el que jo dubtava què fer, un senyor anomenat Xavi
Pintó em va imprimir una sèrie de fulls on sortien tots els passos

que havia de seguir per matricular-me, aconseguint que la meva
decisió fos definitiva.
Aquest va ser el meu pas per Quintanes i, tot i que hauria de ser
una explicació del que significa l’escola per mi, he cregut necessari explicar-ho tot, ja que m’hauria deixat massa coses importants.
I vull aclarir que he anomenat un professor per explicar un fet
concret, però van ser tots (juntament amb la meva família) els que
van aconseguir que un noi sense titulació d’ESO ara pugui dir que
és Enginyer Tècnic Agrícola.
Els records i anècdotes en una escola com Quintanes es multipliquen ja que el dia a dia amb el professor es converteix amb alguna cosa més que la relació alumne-professor. Per citar-ne algunes:
les mítiques classes de reconeixement amb el Jordi, un home que
per baix que parlessis et sentia... Quin timpà que té! No sé si l’edat
l’hi conserva...; o les classes amb en Toni Martorell, on cada lliçó
estava farcida de bromes i ironies. Quin tio!!!; també el viatge a
França amb el Manel, ens va portar a Versailles, tot perfecte si no
fos perquè ens va nevar tot el viatge, de fet vam ser l’últim avió
en aterrar a l’aeroport. Això sí, tot era... “que guapooo!!!” ; i els partits de futbol alumnes-professors? Si no recordo malament, vam
guanyar sempre, oi? És que són moltes les coses i poc l’espai.

“Si un troba una motivació, les
coses resulten més fàcils”
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Ivan Vilaró i Soler
21a promoció

Mas Vilaró de Tarrés, Gurb

Actualment, i des de que vaig deixar l’escola de Quintanes, em
dedico a la cunicultura. Entre el meu pare i jo dirigim una explotació familiar que té els seus orígens l’any 1978. Aquesta explotació
compta amb 3000 reproductores i una producció anual d’aproximadament 370 tones de carn.

A l’escola li demanaria que ni perdés la dinàmica de visites in situ
a explotacions, ni les estades que et permetien, tant les unes com
les altres, veure i conèixer la realitat del sector i aprendre noves
tendències i innovacions.

Des que vaig acabar els estudis l’escola ha realitzat algunes
visites a la nostra explotació per donar a conèixer el món de la
cunicultura. A més a més m’han proposat com a avaluador de
projectes de POM.
Un dels valors més importants que aporta l’escola de Quintanes és
l’aproximació a la realitat del sector a través de les visites a explotacions diverses. També destacaria les grans experiències viscudes
en els viatges anuals com per exemple a Llombardia l’any 1993, on
vaig poder fer una estada en una gran explotació cunícula que em
va permetre observar i endinsar-me en la inseminació artificial en
conills, en aquell moment tota una novetat en el sector.
El record més emotiu, per a mi, és la presentació del primer projecte del POM de final de cicle. Vaig presentar l’ampliació d’una explotació cunícula i encara recordo la sensació de l’estómac encongit. Al
moment d’entrar i veure els avaluadors em vaig fer petit, petit...
L’escola s’ha hagut d’anar adaptant a la nova realitat del món
agrari i per això ha anat ampliant les diferents línies d’ensenyament com ara forestal o jardineria, que han anat guanyant
terreny a l’agrària.

“L’escola s’ha hagut d’anar
adaptant a la nova realitat
del món agrari”
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