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Índex

Els temps de crisi i dificultats sempre són moments de 
repte, de replanteig, de noves empentes per tirar enda-
vant, temps per millorar, per canviar i desfer-se del què 
no va. Són moments d’un pas enrere per tal de saltar 
amb més energia cap endavant.

En aquest sentit, gràcies a Déu, a Quintanes no han 
faltat mai moments de dificultats, al llarg de la nostra 
singladura, que l’any vinent arribarà als quaranta anys. 

Sempre hi ha hagut problemes i incomprensions que 
ens han mantingut en tensió, millorant, vius. Dificultats 
que vénen de part dels que no ens entenen o dels que 
no ens estimen i també dels que ens entenen i ens 
estimen. Al final aquests últims són els que més ens 
ajuden a superar-nos.

Hem d’agrair que al nostre costat sempre haguem tin-
gut famílies, col·laboradors i benefactors que han entès 
el sentit de la tasca que des d’un inici s’ha fet en pro 
de la formació del jove, en tots els seus aspectes, i de 
la promoció del medi rural. Una tasca generosa que no 
busca sinó el bé dels que ens envolten. 

Que no s’aturi la nostra feina formativa i anem a pre-
parar amb il·lusió el 40è aniversari de Quintanes, que 
serà el 40è aniversari de l’esforç i la il·lusió de molts 
que d’una manera desinteressada i generosa ha procu-
rat pel bé de molta altra gent. Felicitats a tots!

Toni Martorell
Director

MAS QUINTANES

08519 Les Masies de Voltregà

Tel: 93 850 24 41 / 93 850 23 75

Fax: 93 857 00 87

Email:efa@quintanes.com

Demaneu per Manel Vicente
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El passat dia 13 d’octubre de 2008, un grup de 14 professors de l’escola 
austríaca de formació professional agrària i forestal Goldbrunnhof, 
juntament amb el seu director el Sr. Anton Miglar, van visitar les 
instal·lacions de Quintanes amb l’objectiu de conèixer una escola similar 
a la seva. Durant aquesta jornada se’ls va explicar quina és l’organització 
de Quintanes, el sistema pedagògic de l’alternança i altres aspectes 
formatius i tècnics que caracteritzen l’EFA.

Des de fa molts anys, Quintanes manté relacions amb escoles de tot el 
món, bé sigui amb intercanvis, viatges d’estudis, amb alumnes, col·labo-
racions... és un dels punts que ha permès apropar-nos a altres realitats 
amb l’objectiu d’aprendre i proporcionar als alumnes i professors una 
formació més sòlida i complerta. Esperem que aquesta relació iniciada 
amb l’escola Goldbrunnhof no s’acabi amb aquesta visita. De moment ja 
varem quedar que un grup de professors de Quintanes viatjaria a Àustria 
per conèixer l’escola i veure quines possibilitats hi ha per, en un futur, 
organitzar un viatge o intercanvi amb alumnes.

Durant una setmana del mes de gener, vam tenir 
amb nosaltres l’Ermith Sandoval, director d’una 
EFA de Colòmbia. Aprofitant que està a Madrid 
durant uns mesos per estudiar un màster, ha vol-
gut conèixer personalment Quintanes per viure en 
primera línia la tasca pedagògica diària de la nos-
tra EFA. Entre altres activitats, ens va acompanyar 
a realitzar visites a les famílies, va assistir a més 
d’una visita d’estudis, reunions de programació 
i seguiment, va preparar material didàctic i es va 

capbussar en la història de l’EFA on ha pogut constatar que les EFA sempre 
han començat petites i, amb molt d’esforç personal, han anat creixent a la 
mesura humana. Des d’aquí volem animar les EFA de Colòmbia!

L’escola forestal 
d’Àustria

L’Ermith

INTERNACIONAL Toni Martorell

Manel Vicente

QUINTANES MANTé RELACIONS AMb ESCOLES DE TOT EL 

MÓN, bé SIGUI AMb INTERCANVIS, VIATGES D’ESTUDIS, 

AMb ALUMNES, COL·LAbORACIONS...

Conversar és un art. Vaig a parafrasejar a Sant Albert Hurtado que deia: 
El més difícil recau, no pas en parlar, sinó més aviat en callar. El que s’inte-
ressa en sí mateix, vol sentir la seva veu. A la conversa, es busca freqüent-
ment un desfogament, encara que sigui sota el pretext d’una consulta. Un 
polític, en un moment dificilíssim del seu govern, va pregar a un amic que 
es prengués la molèstia de fer un viatge, ja que desitjava assessorar-se. A 
l’entrevista únicament va parlar el polític durant varies hores: li va exposar 
el seu problema, els pros i els contres de la seva actitud, les resistències 
que trobava. L’amic sentia i a la fi, el polític sense haver-li demanat la seva 
opinió ni tan sols una sola vegada, li agraeix la seva visita que li ha estat 
tan intensament profitosa. El va consultar? No pas. Més que consells el 
que necessitava era desfogar-se.

Quantes vegades anem al director espiritual o al conseller, no tant per 
sentir sinó per parlar. El qui sap escoltar té un gran camí assegurat i a la 
llarga és el qui domina. De vegades un es meravella de trobar amistats 
en les que la influència real pertany a aquell que aparentment té menys 
lluentor, però si més paciència per a escoltar.

Des de petits els nens han d’aprendre a no interrompre, a escoltar amb 
respecte no solament exterior sinó també interior, procurant comprendre i 
assimilar. Interrompre equival a dir: la seva opinió no m’interessa, ha parlat 
vostè massa, escolta’m a mi que sí tinc quelcom més interessant a dir. In-
terrompre denota una intoxicació per egoisme. El que parla únicament de 
si, pensa únicament en si. I el que pensa únicament en si és horriblement 
maleducat, per més instruït que sigui. No es tracta de convèncer al “con-
trari”, sinó d’intercanviar amb modèstia les opinions. Naturalment, amb tac-
te, amb delicadesa es pot dir: “Potser m’equivoqui, però: no penses que 
podríem enfocar aquest tema des d’aquest punt de vista?” És millor dir-ho 
de tal forma que li sembli a ell que es tracta d’una idea pròpia, d’aquesta 
manera ho farà més propi que si intentem inculcar-lo des de fora. Ajudar 
a pensar, la maièutica de Sòcrates. A qui no ho demana no li agrada ser 
ensenyat, i l’amistat es ressent amb l’agressivitat de les discussions.

Però és important ser sincers sempre; mai acceptar el que no pot ser ac-
ceptat: expressar-ho amb modèstia, amb respecte a altres punts de vista; 
també en les veritats de la fe hi cap el ser respectuosos i humils quan les 
exposem. Com allunya als que no creuen, el veure tractat el seu pensa-
ment com quelcom horrorós, ple de mentides, d’absurds! Perquè la caritat 
i la humilitat formen part de la veritat, i sense elles aquesta desapareix. El 
consell de l’evangeli és il·luminador: “Fer la veritat en l’amor”.

Aprendre a conversar 

ÀREA Llucià Pou i Sabaté
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Viatges llampec
ÀREA F Manel Vicente

A part dels viatges de curs, 
aquells que ja estan pro-
gramats des de fa temps 
amb uns continguts i unes 
activitats madurades per 
l’experiència d’altres anys, 
ens estem fent “forofos” 
de practicar un altre tipus 
d’aprenentatge: nosaltres 
diem el viatge-llampec, sortim 
avui, tornem demà. 

Fires, congressos, visites a 
monuments i jardins històrics, 
exposicions... Una furgoneta, 
una companyia aèria de baix 
cost... Qualsevol mitjà de 
transport, una ràpida decisió 
i il·lusió per aprendre són els 
components necessaris.

Es tracta d’una altra manera 
d’estar al dia, d’aprendre sobre 
el terreny, d’anar a les fonts.

Valguin com exemple els dos 
viatges-llampec d’aquest any 
protagonitzats pels alumnes de 
segon de jardineria. El primer a 
València per visitar Iberflora. Prè-
viament varem visitar els jardins 
de les Hespèrides. Un jardí molt 
ben pensat en el què Hèrcules 
acaba robant les pomes d’or, 
la fruita de la immortalitat, que 
evidentment a València són les 
taronges, i així mostrar-nos una 
interessant col·lecció de taron-
ges de tot tipus. Vam passejar 
també pels Jardins del Túria i el 
botànic de València.

El segon viatge va ser a Grana-
da, a la seva fantàstica jardine-
ria hispanoàrab: ‘Los jardines 
de la Alhambra’ (La fortalesa 
vermella) i del ‘Generalife’ (la 
casa de l’arquitecte). Val la pena 
visitar-los en qualsevol època de 
l’any. El dia de la visita la boira 
hi donava un aire de misteri i 
màgia que, personalment, em va 
agradar molt i em va fer recordar 
les històries de Washington 
Irving. Sempre val la pena visitar 
l’Alhambra, tornar a revisar les 
nostres arrels jardineres i ana-
litzar el secret de l’aigua en el 
jardí àrab. 

Vam aprofitar també per acostar-
nos a una altra joia granadina: el 

‘Carmen de los Mártires’, un jar-
dí acabat de construir durant el 
segle XIX amb diferents zones: 
el jardí romàntic, el medieval-
monacal, l’àrab i l’oriental. Allà, 
segons la tradició, sota un 
xiprer, Sant Joan de la Creu va 
escriure “La noche oscura del 
alma”. De tornada era obligat el 
pas pels carrerons sempre sor-
prenents del barri de l’Albaizín.

Ara, des de la història de la 
Jardineria no s’haurà de fer un 
gran esforç per situar-nos en 
aquesta època i els nostres 
alumnes tindran més fonaments 
a l’hora de dissenyar jardineria 
mediterrània. Visca els viatges-
llampec! 
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Dins les darreres Jornades Tècniques Fira de Reis de Manlleu va tenir 
lloc el lliurament de la primera convocatòria dels premis “sostenibilitat 
i innovació”, dirigits a estudiants del sector agroalimentari, que han 
promogut per primera vegada el Departament d’Agricultura i Ramaderia 
de la Generalitat, Caixa Manlleu i l’Ajuntament de Manlleu. L’objectiu del 
concurs és fomentar el desenvolupament i la innovació de les explotaci-
ons agroalimentàries i incentivar els estudiants a treballar projectes que 
incloguin processos innovadors i sostenibles. 

Alumnes de diferents escoles d’arreu de Catalunya van presentar fins 
un total de 32 treballs, d’entre els quals va ser declarat 3r. finalista 
el d’en Jordi Prat i Padrós en la categoria de CFGS i guanyador el 
treball d’en Boris Lapuerta i Coll en la categoria de CFGM. A més a 
més, Quintanes com a escola amb més treballs finalistes, també va ser 
premiada amb un accèssit.

L’estudi dut a terme per en Boris, analitza des de diferents punts de vis-
ta la finca forestal de Cal Cavallera, situada a Guardiola de Berguedà, i 
explica com dur-hi una gestió sostenible.

Des d’aquí vull felicitar no només a en Jordi i en Boris sinó també a tots 
els alumnes que us heu atrevit a presentar els vostres treballs. L’èxit 
d’en Jordi i en Boris és un reconeixement extern a la feina feta durant 
el curs, tant d’alumnes com monitors, i ha de ser un al·licient per als 
altres alumnes que estan a punt d’acabar el treball de síntesi i per als 
monitors que en fan el seguiment. 

Enhorabona a tots i molt especialment a tu, Boris, pel treball fet durant 
el curs i durant les vacances d’estiu. Recorda el que un membre del 
jurat va dir: “Aquest premi ha de ser el punt d’inici, no el final d’un llarg 
camí”.

Un estudiant de 
Quintanes guanya 
el Premi 
“sostenibilitat i 
innovació”

FORESTAL Ernest Rocafiguera

Com cada primavera l’EFA Quintanes organitza el Curs d’inseminació 
artificial en bestiar boví dirigit als alumnes del cicle formatiu de grau mig 
d’agràries.

El curs està organitzat dins l’assignatura de producció ramadera pels 
mateixos professors del centre.

El contingut del curs es divideix en dues parts:

 · Fisiologia de la reproducció

 · Tècnica d’inseminació

D’aquesta manera, durant el curs, els alumnes adquiriran els co-
neixements necessaris. Tant els fonaments teòrics com la tècnica 
i pràctica per poder desenvolupar aquesta activitat d’una manera 
eficient a l’explotació. Volem reflectir la importància de les explotacions 
col·laboradores, gràcies a elles els nostres alumnes poden posar en 
pràctica els coneixements adquirits i perfeccionar-los fins aconseguir 
els objectius del curs. 

Per tant, volem transmetre el nostre profund agraïment als col-
laboradors de les edicions anteriors: Can Toni Roura (Girona), Camp 
de Taradell, Cal Rei de Santa Eugènia de Berga, Can Montalde a Sant 
Martí de Centelles, Can Montéis de Malla, Mas Julià de Tordera, Sant 
Pere del Pla de Sora.

Curs d’Inseminació

AGRO-RAMADER

DURANT EL CURS, ELS ALUMNES ADQUIRIRAN ELS 

CONEIxEMENTS NECESSARIS.

TANT ELS FONAMENTS TEÒRICS COM LA TÈCNICA I 

PRÀCTICA PER PODER DESENVOLUPAR AQUESTA ACTIVITAT 

D’UNA MANERA EFICIENT A L’ExPLOTACIÓ.

Marco A. Jacho López
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Un jardí històric, seguint la definició i objectius de la carta de Flo-
rència, és una composició arquitectònica i vegetal que, des del punt 
de vista de la història o de l’art, té un interès públic i com a tal està 
considerat com un monument. 

A més, presenta una dificultat afegida que fa que sigui tant especial i 
tan vulnerable: el seu material és essencialment vegetal, jo aquí apun-
taria el terme natural obrint aquest concepte una mica més, i així, viu, 
perdura i es renova.

En el seu estat intervenen les estacions, el desenvolupament de la 
natura, l’edat dels vegetals i la voluntat estètica i intencions de l’artista 
o paisatgista que el va dissenyar, que recull tot el sentir d’una cultura. 
A part no podem oblidar les habilitats i bon fer dels que el mantenen.

Conservar un jardí històric és força complex, no podem dominar 
tots els factors i forces que intervenen en el seu caràcter: no podem 
detenir el temps, la decadència dels arbres, que no són eterns, a més 
un jardí s’ha creat per gaudir-lo, perdria el seu caràcter si es convertís 
en un quadre bidimensional que només poguéssim visitar des d’una 
tanca.

Com saber si les incorporacions i modificacions que al llarg de la 
història s’han fet allà són positives o han restat força a un disseny o 
han malmès part del caràcter d’aquell jardí? Sota quins criteris s’ha 
d’intervenir per mantenir, conservar, restaurar o recuperar?
Penso que la idea principal que dóna resposta a tot plegat és la cohe-
rència amb el caràcter essencial del jardí. La primera qüestió a realitzar 
en qualsevol jardí històric versa sobre la seva essència: Què fa que 
aquell jardí sigui tan especial? Quins són els seus valors, les seves 
riqueses, quins valors naturals, històrics i culturals queden remarcats i 
no s’han de perdre? 

D’aquí la importància d’un bon estudi des de diferents àmbits: el 
històric, el paisatgístic, el botànic, el social, el tècnic... Un bon inventari 
prepara un bon programa d’actuacions, una bona política d’intervenci-

ons a llarg termini que acabi conservant aquestes peces tan vulnera-
bles i especials de la nostra cultura i història.

Tenim molta il·lusió en compartir la nostra experiència en aquest camp 
amb professionals dedicats a aquests temes i posar en marxa, des 
de Quintanes, unes sessions sobre la intervenció en jardins històrics 
comptant amb la col·laboració de tècnics del sector i gent amb experi-
ència en aquests temes.

Les intervencions en petits 
i grans jardins històrics

JARDINERIA

UN bON INVENTARI PREPARA UN bON PROGRAMA D’AC-

TUACIONS, UNA bONA POLíTICA D’INTERVENCIONS A 

LLARG TERMINI QUE ACAbI CONSERVANT AQUESTES PECES 

TAN VULNERAbLES I ESPECIALS DE LA NOSTRA CULTURA I 

hISTÒRIA.

Carles Roca

Fragment del plànol de Cau Faluga de 1917 
Enjardinament previst per a la casa de l’amo. Arxiu de l’ajuntament de Manlleu



Eduard, de quina promoció ets?
Sóc de la 25a promoció, ara per 
quina aneu?

Per la 39a. Quina va ser la teva 
singladura una vegada vas 
plegar de Quintanes?
Em vaig quedar aquí, a casa, a la 
granja. Els primers anys vaig anar 
a la universitat i ho feia compatible 
amb la feina, em treia 3 assigna-
tures anuals. Podia anar 2 hores 
al dia a classe i la resta treballava. 
Em queda una assignatura i el 
projecte. Ara no puc anar a classe 
perquè estic munyint i em coinci-
deixen els horaris. Fa alguns anys 
que estic matriculat a instal·lacions 
i edificacions.

Penses si Quintanes ha influït 
d’alguna manera en la teva 
vida?
Molt, molt, mira, fa un any i mig que 
hem muntat una empresa, es diu 
Escovilla (significa Estrada, Collell, 
Vila i Llargués, antics companys de 
classe). Es dedica a la producció 
de llet, és una granja de vaques de 
llet, les instal·lacions estan llogades 
i es van comprar els animals. 

Allà estan treballant en Toni i en 
Marc. Ells no tenen explotació i 
els va anar de cine. Són dues les 
famílies que depenen d’això.

A casa hem anat ampliant, de 100 
truges hem passat a 200 truges, 

hem incrementat el nombre de 
vaques, tenim 1.100.000 kg de 
quota. Estaven munyint 60 vaques 
i ara fem 130 vaques. A part, tenim 
el tema del compostatge, que 
penso que és un producte molt bo.

Per on penses que va el futur 
del sector?
El futur són granges grosses i a 
Osona en quedaran poques, hi ha 
massa pressió social i urbanística. 
La idea és agrupar-se, a Escovilla 
hi ha 3 granges, s’ha de trobar un 
lloc i créixer. Les petites granges 
no tenen futur, és la unió i granges 
grans i produir gran quantitat de 
llet, reduir costos, poder amortitzar 
la maquinària.

Quines són les teves inquie-
tuds personals?
Ja he marxat de casa, bé al menys 
sopo i dormo a casa meva, a 
Manlleu. Aquí passo la resta del 
dia, a la feina. 

La meva il·lusió és compartir la 
meva vida amb la Montse i tirar la 
nostra família endavant. La Montse 
treballa a l’Ajuntament de Barce-
lona, que es van quedar amb els 
10 millors estudiants de la seva 
promoció i està molt contenta. No 
vull deixar mai de ser de pagès i 
sé que això podria suposar marxar 
de la Plana, encara que ara, amb 
les comunicacions que hi ha, 
tampoc és tan dur.
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UN VIATGE POSA EL JOVE FORA DE CONTExT PER AJUDAR-

LO A PRENDRE CONSCIÈNCIA DE L’ENTORN COL·LECTIU I 

INDIVIDUAL, EN DEFINITIVA, A PRENDRE CONSCIÈNCIA DE 

SI MATEIx, DE LES SEVES MANCANCES I VALORS.

Èxit a París d’en 
Jordi González

PROMOCIÓ DEL MEDI

La Unió Nacional d’Escoles Familiars Rurals Franceses (UMFREO), 
va convidar el monitor de Quintanes Jordi González a París per obrir 
unes jornades de formació d’àmbit nacional per a més de tres-cents 
assistents sobre la mobilitat en la formació professional. En Jordi 
González va desenvolupar una conferència molt aplaudida sobre una 
de les seves tesis pedagògiques: El viatge com a mitjà formatiu. 

Va assenyalar la quantitat de continguts professionals, lingüístics 
i culturals que pot aportar un viatge. A continuació, va remarcar, 
especialment, l’existència i valoració per part dels educadors dels 
“moments informals” que tant contribueixen a l’aprenentatge humà 
de l’alumne. Moments no previstos, singulars i subtils, que apareixen 
irrepetibles i se’n van. Oportunitats que un bon formador ha d’anar 
caçant al vol i saber aprofitar. Va transmetre, així, la importància de 
la implicació del personal docent en la tasca formativa dels joves i la 
necessitat d’una preparació pròxima i remota dels viatges professi-
onals, culturals o estades. No hi ha una recepta única però sempre 
han de ser un projecte d’escola i encabir-se dins del pla de formació 
del centre. Els viatges no poden ser un regal o un premi, no podem 
negar l’oportunitat d’aquesta rica font de formació i progrés als 
alumnes.

Un viatge posa el jove fora de context per ajudar-lo a prendre 
consciència de l’entorn col·lectiu i individual, en definitiva, a pren-
dre consciència de si mateix, de les seves mancances i valors. Una 
protecció malentesa frena les oportunitats que qualsevol jove pot 
tenir per progressar i per madurar. Aquí són les famílies les que han 
d’apostar per una formació de qualitat i diversa, on els viatges són 
un complement fonamental per a la formació professional i humana 
de la persona.

Jordi Margall

Eduard Vila
ASSOCIACIÓ xavier Pujol

L’Eduard Vila, actual regidor per Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 
Santa Cecília de Voltregà, estudiant d’enginyeria a la Universitat de Vic, 
forma part activa del sindicat d’Unió de Pagesos. Treballador a la casa 
familiar, Can Barrina, i, a més, tot un empresari.



8

ENS VAN REbRE AL RIMSkE TERME, UN bALNEARI QUE 

S’ObRIA PER PRIMERA VEGADA PER A NOSALTRES, éREM 

ELS REIS I ENS TRACTAVEN COM A TAL

Quintanes

Aquest estiu hem provat 
d’anar cap on surt el sol, hem 
viatjat a un dels països més 
verds i boscosos d’Europa 
i hem fet una descoberta 
impressionant!

Eslovènia no passa dels 
1.800.000 habitants i la seva 
capital té prop de 300.000 
ànimes. Són gent força activa, 
amb iniciativa i empenta i 
molt hospitalaris i detallistes. 

Aquest cop, ja ho tenim 
comprovat d’altres vegades, 
com que viatjavem per aquí, 

al costat de casa com qui 
diu, érem una trentena. Està 
comprovat, quan anem més 
lluny ens ajuntem molta més 
colla.

Vam sortir des de Barcelona 
en una companyia catalana, 
Clickair, direcció Ljubljana, la 
capital del país de destí amb 
molta il·lusió i expectació. 
Ens van rebre al Rimske 
Terme, un balneari que s’obria 
per primera vegada per a 
nosaltres, érem els reis i ens 
tractaven com a tals. Una 
recepció pròpia de princesa 

imperial austrohongaresa ens 
va donar la benvinguda.

Ljubljana, Vil ika Planina, 
el l lac Bled, la gorja de 
Vintgar, el castell de 
Predjama, ( impressionant, 
sota una gran bauma!), i 
al là mateix les coves, amb 
tren soterrat inclòs. Sense 
deixar-nos el telefèric de 
Pohorje, el monestir de 
Kostanjevica.. .També vam 
trepit jar Àustria! Total, un 
viatge completíssim ple 
de naturalesa, tradicions, 
història i cultura.

Acabaré per destacar, com 
sempre, l’ambient de festa 
i bon humor de tot el grup. 
Sempre és d’agrair. D’aquest 
viatge ens queda el record 
de la nostra guia catalana, 
que ens va facilitar moltíssim 
les coses en aquell país i, 
vull aprofitar per saludar 
a l’Oriol Cervera que ens 
ha cuidat molt bé durant 
aquests últims viatges. Ja et 
trobem a faltar. Des d’aquí, et 
convidem a que vinguis amb 
nosaltres al proper que segur 
serà espectacular! Una forta 
abraçada Oriol.

Viatge a Eslovènia

Ernest PouASSOCIACIÓ
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El diumenge 14 de desembre 
vam celebrar la tradicional 
festa de Nadal, Comitè Gestor, 
equip de formadors, famílies, 
antics alumnes, personal de 
l’administració de Quintanes, 
alumnes...Tots en família, en 
una família ben grossa vaja!
 
Va començar a les 12:00 h 
amb la Santa Missa al pavelló 
de les aules i de seguida hi va 
haver la xerrada – conferència 
amb el suggestiu títol de “Què 
fem dels fills quan tenen més 
de 16 anys?” Dirigida per el 
senyor Aureli Villar. Força inte-

ressant, on una vegada més, 
s’ha fet palesa la necessitat i 
aposta per una formació rica 
de valors personals, en virtuts. 
Que no val tot i que els nos-
tres fills han de tenir principis 
que arrelin sobre la naturalesa 
espiritual de la persona i no 
en les modes, en el gust, la 
comoditat o sobre filosofies i 
idees deshumanitzants... Això 
els donarà maduresa, els farà 
tendir a l’excel·lència.

No podem imposar els nostres 
criteris, es tracta d’educar i 
formar amb amor i en lliber-

tat, amb comunicació, parlant 
de tot sense por, tractant 
d’ensenyar amb l’exemple i la 
paraula, que la tasca de pares 
dura tota la vida. Sereu pares 
sempre! Què aquesta tasca és 
senzilla (diferent de compli-
cada) però difícil (diferent de 
fàcil o còmoda) i comporta 
esforç perquè és lluitar contra 
corrent. Es va aprofitar també 
per animar-nos a resar pels 
que estimem, que no estem 
sòls en aquesta meravellosa i 
vital empresa.

Aquest any hem omplert de 

gom a gom, tres menjadors 
plens i la cuina funcionant 
a tota pastilla. Les monge-
tes fantàstiques, bé per les 
nostres cuineres i olé pels 
cambrers, quina efectivitat. 
Després del dinar una bona 
sobretaula nadalenca, el reforç 
de les amistats i coneixen-
ça de pares, monitors, nous 
alumnes de l’any que ve... 
Haurem de buscar uns locals 
més amplis!

Gràcies a tots per la vostra 
presència i a la gent que vau 
fer possible la festa.

La festa de Nadal 

ASSOCIACIÓ

AQUEST ANy hEM OMPLERT DE GOM A GOM, TRES 

MENJADORS PLENS I LA CUINA FUNCIONANT A TOTA PASTILLA 

revista d’antics alumnes
primavera 2009

Sònia Camacho
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PRÒxIMAMENT: CURS bÀSIC D’APLICADOR DE PRODUCTES 

FITOSANITARIS, CURS SObRE GESTIÓ I MANTENIMENT 

DE L’ARbRAT URbÀ, CURS QUALIFICAT D’APLICADOR DE 

PLAGUICIDES, TREPA I ESPORGA EN ALçADA, VIATGE 

FORESTAL AL DELTA DE L’EbRE, CURS D’INSEMINACIÓ 

ARTIFICIAL

Eudald Casals

Ens em proposat inundar a la gent que ens envolta i que té alguna 
relació amb nosaltres per a formar-se. Així us presentem un recull 
del que hem pogut desenvolupar durant aquest semestre. Moltes 
gràcies a tots els que ens heu ajudat o ens heu facilitat el participar-
hi.

Pares: Viatge de pares a Eslovènia, la festa de Nadal i la xerrada 
“Què fem dels fills quan tenen més de 16 anys?” de l’Aurelio Villar. 

Alumnes: Viatge a Iberflora i el Botànic de València, visita de 
l’Alhambra i el Carmen de los Santos Mártires, viatge a Londres. 
Curs intensiu de gestió de finques forestals i tractaments digitals 
Miramon. Viatge-llampec a la fira “Agritechnia” a Hannover. Jornada 
de racionament en vacú de llet, jornades tècniques sobre costos i 
finançament al sector agrari. Sessions sobre tècniques d’estudi i 
d’aprofitament del temps. Jornades d’esquí a la Masella. Implantació 
de pràctiques correctes d’higiene a les explotacions de llet, des de 
l’Agrària de Torelló. Jornada sobre la situació del sector lleter a Vic 
de l’Unió de Pagesos.

Monitors: Xerrades d’estiu sobre treball en equip i dinàmiques de 
grups, a càrrec d’en Jordi Panisello. Jornades “Fongs de la Fusta” al 
Centre de Formació del Laberint. Sessions d’en Ensenyament Agrari 
a Santa Coloma de Farners. Màster de riscos laborals a l’UPB. Curs 
de català nivell B. Sessió informativa “Spes salvi” sobre l’esperança 
a càrrec del doctor Ribot. Xerrada sobre el sentit de la tutoria en la 
pedagogia de l’alternança. 

Professionals i gent del sector: Cursos de benestar animal en el 
transport, curs de benestar animal en escorxador.

Projectes educatius: Plantació de paulònies a la finca de Quintanes, 
plantació d’alzines i roures micorizats amb la col·laboració de l’IRTA, 
camp de proves i assaig de cereals amb la col·laboració de Llavors 
Lluçanès i Yunyent- Herbifung, zona de proves de gespes, pre-
sentació de la proposta d’intervenció del turó del Castell de Tona, 
intervenció al jardí de la Colònia Rusiñol, Jornades de manteniment 
del jardí del Pelut, Manteniment dels camins de Quintanes Natura, 
assaig de mesura de vibració en seients de tractor amb la col-
laboració de Grammer.

Quintanes, font de formació

AGENDA FORMATIVA

Plantació d’arbres al centre Sant Miquel de Vic. Tallada d’arbres 
invasors i neteja de parcel·la a Gurb.

Pròximament: Curs bàsic d’aplicador de productes fitosanitaris, curs 
sobre gestió i manteniment de l’arbrat urbà, curs qualificat d’apli-
cador de plaguicides, trepa i esporga en alçada, viatge forestal al 
Delta de l’Ebre, curs d’inseminació artificial. Viatges a Londres per 
aprendre sobre el jardí paisatgístic, a la Toscana i el Lazio per visitar 
el jardí renaixentista, descobrir les essències del jardí mediterrani a 
la Côte d’Azur. 

Sobre tot, i ja aprofitem per convidar-vos, la entranyable festa del 
Camp, el primer diumenge del mes de juny.

Dins d’aquest ambient de rebre i donar formació, dues coses: 
primerament felicitar a en Boris Lapuerta pels seu primer premi en el 
concurs de “Sostenibilitat i innovació” organitzat per la Generalitat 
de Catalunya i amb el suport de Caixa de Manlleu i l’Ajuntament de 
Manlleu. Així com el tercer premi d’en Jordi Prat.

En segon lloc alegrar-nos de l’èxit de la conferència “La mobilitat en 
la formació professional” d’en Jordi González a París.
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LA RELACIÓ I CONVIVÈNCIA ENTRE AQUESTES FAMíLIES AL 

SINGULAR ENTORN NATURAL DE QUINTANES VA AJUDAR 

A L’INTERCANVI D’ExPERIÈNCIES VISCUDES ARREL DE LES 

SEVES AL·LÈRGIES, PROVOCADES EN MOLTS CASOS PER 

L’ALIMENTACIÓ CONVENCIONAL

Josep Torrentó

Quintanes Natura va néixer amb el propòsit de suscitar la consciència i 
la valoració del patrimoni natural del nostre país. Es tracta d’una inicia-
tiva de Caixa Manlleu en col·laboració amb l’associació de Quintanes. 

Aquest curs, s’estan promocionant força les visites i les estades de 
diferents col·lectius i associacions al nostre entorn. Com és lògic, 
es continuen desenvolupant les habituals activitats de conservació i 
millora del medi natural.

En aquest marc hem de situar les activitats d’Immunitats Vera, associ-
ació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya. Aquesta associació 
és una entitat privada sense ànim de lucre, creada amb el propòsit de 
millorar la qualitat de vida dels afectats i dels seus familiars.

La relació i convivència entre aquestes famílies al singular entorn natu-
ral de Quintanes va ajudar a l’intercanvi d’experiències viscudes arrel 
de les seves al·lèrgies, provocades en molts casos per l’alimentació 
convencional. Vam poder comprovar l’enrenou i les dificultats que com-
porta un cap de setmana o bé unes vacances, quant tenim un membre 
de la família amb aquests problemes. 

Cal destacar les nombroses activitats i la bona convivència que es van 
desenvolupar durant el cap de setmana. Monitors i monitores de lleure 
van ser capaços de submergir pares i nens en un món de trobadors, 
fades i llegendes al bosc de Quintanes, mentre que darrera la porta 
del menjador el personal de cuina feia un esforç extra per la salut i el 
benestar de tots.

Per trobar més informació d’aquesta associació us podeu adreçar a: 

http://www.immunitasvera.org

Quintanes Natura acull a
Immunitas Vera de Catalunya

ESPAI NATURA



Caixa Manlleu 
OPeRaDOR BanCa-aSSeGuRanCeS VinCulaT
ASSEGURANÇA D´EXPLOTACIÓ 
AGRÀRIA + RC:
• Cobreix tant l´EDIFICI com els BÉNS que 
conté (maquinària, existències...). 
• A més de les cobertures bàsiques, poden 
contractar cobertures específiques: Avaria de 
Maquinària, Deteriorament d´aliments 
(p.ex. làctics).
• La Responsabilitat Civil front danys causats 
a tercers també és un dels punts forts 
d´aquesta assegurança.

ASSEGURANÇA D´INCAPACITAT 
TEMPORAL:
• Garantim un subsidi diari per causa 
d´accident o malaltia (compatible amb les 
prestacions de la Seguretat Social o una altra 
assegurança privada).
• Possibilitat d´ampliar la cobertura bàsica: 
subsidi diari per hospitalització, per interna-
ment a la UCI i amb indemnització màxima per 
intervenció quirúrgica.
• Possibilitat de fraccionar el pagament: se-
mestral o trimestral.

ASSEGURANÇA DE SALUT:
• Prestacions mèdiques i assistència sanitària 
dintre un ampli quadre mèdic concertat (inclo-
ent els millors centres mèdics de reconegut 
prestigi tals com: Consultori Bayés, Centre 
Mèdic Teknon, clínica Dexeus, o la clínica 
Delfos, entre altres).
• Possibilitat d´escollir metge fora del quadre 
mèdic concertat amb reemborsament de fins 
al 80% de les despeses.
• Garantim la tramitació telefònica del 100% 
dels serveis.

ASSEGURANÇA DE LA LLAR:
• Cobertura de continent + contingut (edifici i 
mobiliari), o bé continent/contingut. 
• Àmplia gamma de cobertures: desde vidres 
trencats, robatori, destrossa a causa de fenò-
mens atmosfèrics, danys elèctrics o per aigua 
fins a l´incendi.
• Responsabilitat Civil per danys accidentals 
causats a tercers.
• Possibilitat de fraccionar el pagament en 
quotes semestrals o trimestrals.
• Descomptes i bonificacions per anys sense 
sinistre (ex. 2 anys = -10%).

ASSEGURANÇA DE VEHICLES:
• Peritatge en 24 hores. 
• Assistència en viatge 24 hores, els 365 dies 
de l´any per a passatgers i vehicle des del 
quilòmetre 0.
• Lliure elecció de taller.
• Indemnització del 100% del valor dels vidres 
i de les factures de reparació o reposició.
•Bonificació per als bons conductors.
• Possibilitat de fraccionar el pagament en 
quotes semestrals o trimestrals.

ASSEGURANÇA DE VIDA:
• Possibilitat de duplicar, en cas de defunció 
per accident, el capital pactat en cas de sinis-
tre, o fins i tot triplicar-lo en cas d´accident de 
circulació. 
• Opció de contractar la cobertura de deces-
sos (despeses servei funerari).

Per a més informació: www.caixamanlleu.cat
més de 100 oficines al seu servei


