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conegut diferents tipus d’espais naturals, diferent fauna i flora i com
viuen la natura de manera apassionada tots els que ens han guiat
per aquest meravellós espai natural.
L’Estany d’Ivars i Vila-Sana, un estany recuperat, ens va fer d’aperitiu
a l’espectacularitat de l’Alt Pirineu. Després d’una nit plena de sorpreses vam començar a descobrir què vol dir caminar. El Pla de
Boet, l’Estany del Port i el de Mariola i el Port de Salau, camí dels
exiliats, van ser les nostres fites com a senderistes. Acompanyats de
tècnics del PN de l’Alt Pirineu, que ens van fer endinsar en la màgia
dels diferents indrets, vam descobrir el món de l’ós, els orígens
dels llacs i vam començar a saber interpretar la natura. La visita
a la serradora d’Àreu ens va fer retrocedir en el temps, i la
Central Hidroelèctrica de Tavascan ens va fer
veure el futur. Enmig, la senzilla però efectiva
piscifactoria de Tavascan.
I per acabar, la darrera nit al Refugi de Fornet,
just després d’observar en viu diferents espècies cinegètiques i veure com una tempesta no
ens feia la punyeta, mentre creuàvem els dits.
En definitiva, un viatge que fa retrobar-te amb la
natura, conèixer-la millor i, per tant, estimar-la i
respectar-la més.

Tot descobrint el parc
natural de l’Alt Pirineu

Toni Martorell

JARDINERIA

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 1r de GM
de Jardineria a la Costa Blava
Durant la setmana del 26 al 30 de setembre, amb els alumnes de
primer de Grau Mitjà de jardineria, es va fer un viatge d’estudis a la
Costa Blava (França). Aquests viatges són un complement essencial
en el programa formatiu dels alumnes de l’escola. Amb l’objectiu
que aprofundeixin en conceptes de jardineria i en moltes realitats
que són difícils d’ensenyar a l’aula, s’organitzen aquests viatges. Amb
un horari exigent, durant aquests dies es van visitar 9 jardins on
els alumnes van treballar diferents temes de caire tècnic, botànic i
de disseny. Totes aquestes visites, amb temàtiques i conceptes diferents a nivell de disseny, gestió, manteniment, vegetació, integració

en l’entorn, però amb un fil conductor “l’essència del jardí mediterrani”, es van dur a terme a llocs com l’àrea natural protegida de
“Domaine du Rayol” dissenyat pel paisatgista Gilles Clément on
se’ns proposa un viatge a través dels paisatges mediterranis del món
aplicant la seva teoria de fer el més possible amb el que ens dóna la
natura i el menys contra ella. O també, amb una jardineria mediterrània molt intervinguda buscant efectes espectaculars com la visita
als jardins de “Villa Ephrussi” o descobrint la filosofia i la màgia d’un
dels millors jardins japonesos d’Europa, situat al mig de la ciutat de
Mònaco.
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Albert Bastida

AGRO-RAMADER

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 1r de GS
de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a
Ejea de los Caballeros
UN COP MÉS, L’ESCOLA VA PREPARAR UN VIATGE
D’ESTUDIS AMB ELS ALUMNES DEL 1R CURS DEL CICLE
SUPERIOR DE L’ESPECIALITAT EN REPRODUCCIÓ I
ASSISTÈNCIA EN SANITAT ANIMAL, A LA COMARCA
DE LAS CINCO VILLAS, MUNICIPI D’EJEA DE LOS
CABALLEROS, PROVÍNCIA DE SARAGOSSA; DURANT LA
SETMANA DEL 21 AL 25 DE NOVEMBRE.
En aquesta sortida, es van prioritzar visites a empreses que, quasi
amb tota seguretat, els nostres alumnes es trobaran a la seva vida
professional, sense descuidar un dels objectius principals del viatge, la millora com a persones, l’encaix al grup i, per descomptat,
l’obtenció d’experiències i coneixements tècnics de primera mà.
Sovint se n’obtenen moltes dades i ens trobem infinitat de situacions de les que en parlem durant el viatge i al llarg del cicle. Alguns
són fins i tot conceptes encara no tractades a l’escola. Guanyem,
per tant, per dues bandes: ja sigui al despertar la curiositat o creant
dubtes, i, en altres ocasions, confirmant o millorant el que sabem.
Després de molts anys fent sortides d’aquest tipus a l’escola, i especialment aquest viatge, confirmem que l’efectivitat dels nous coneixements obtinguts difícilment es poden assolir a classe. El fet de
veure, escoltar i “viure” les noves realitats no té preu.

De forma cronològica:

1

Vam visitar explotació de vaques de llet Sant Josep, “d’ATO
Natura”, assistits pel Sr. Carlos Motis, encarregat de les
instal·lacions i la maquinària.

2

Visita passada per aigua a la “Yeguada Aragón”, on vam assistir a una explicació del veterinari responsable sobre els
principals problemes que es troben amb els cavalls; després,
una classe pràctica sobre com ferrar un cavall i finalment la
darrera classe va ser sobre doma.

3

Empresa de maquinària agrícola “Agromet”, amb una sessió
sobre evolució i característiques de les eines de treball del
sòl i visita guiada a una exposició dels seus productes a
càrrec del Sr. Javier Planas, director comercial.

4

“Museo Aquagraria”, visita al museu agrícola amb la temàtica de la relació de l’aigua amb l’agricultura, la riquesa d’un
país, el benestar social i la maquinària agrícola; visita guiada
per la Sra. Marta Millán, responsable del museu. La jornada
va finalitzar amb una classe sobre evolució i història de maquinària agrícola del Sr. Sergio Miguel Longás.

5

Visita guiada, prèvia xerrada a l’escorxador de “Valls Companys”, a las Cinco Villas amb el seu responsable.

6

Explotació porcina “Urma”, de cicle tancat, visita guiada pel
senyor Luís Pico, veterinari del grup “Vall Companys”.

7

Explotació avícola “Granja Rodrigo”, explotació de pollastres d’engreix, visita que ens va explicar el Sr. Emilio, tècnic
del grup “Vall Companys”.

8

Museu Etnogràfic d’Ejea de los Caballeros on vam poder
veure diferents oficis antics relacionats amb l’agricultura.

9

Visita al Centre d’Investigacions Científiques de la Universitat de Veterinària de Saragossa.

Com podeu observar, les visites que es van realitzar van tractar
pràcticament totes les temàtiques del cicle: bioseguretat, producció
ramadera, gestió de la maquinària, gestió del sòl, maquinària, doma
de cavalls, etc.
Volem aprofitar des d’aquestes línies, per agrair la col·laboració i
gentilesa de les empreses i tècnics que ens van acompanyar, especialment del Sergio Miguel Longás que ens va acollir a casa seva i ens
va preparar una parell de visites.

•••
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JARDINERIA

Albert Mas

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 1r de GS
de Paisatgisme i Medi Rural al Périgord
Vam iniciar el viatge direcció al centre de França realitzant una primera parada al Lac de la Cavayère, prop de Carcassonne, on vam
visitar una intervenció paisatgística creada a mitjans dels anys 80
en la qual s’hi veien els espectaculars resultats a dia d’avui. En acabar vam enllestir la resta del viatge fins a arribar al nostre centre
d’operacions durant l’estada, la MFR Périgord Noir, on ens esperaven amb els braços oberts i ens van oferir un petit refrigeri juntament amb el sopar de benvinguda.
El segon dia, just després d’esmorzar ens vam dirigir cap a la visita
als jardins del Château de Milandes. Allà ens va atendre molt amablement un dels membres de l’equip de jardineria, l’Enrique. Després d’una extensa explicació del jardí, inclosa l’última restauració
i molts aspectes de manteniment, vam assistir a l’exhibició dels rapinyaires, on ens van demostrar l’habilitat dels animals a través de
l’entrenament. Eixint de dinar ens vam dirigir als jardins del Manoir
d’Eyrignac. Una interessant visita, enmig d’un petit ruixat de tarda,
en la qual vam observar els resultats de l’art topiari. Vam acabar
d’aprofitar la tarda visitant la ciutat de Sarlat, degustant i comprant
productes típics regionals.
Vam encarar el tercer dia de viatge buscant un estil diferent del vist
fins al moment i ens vam dirigir cap als jardins de Planbuisson, el jardí del bambú. Allà ens va atendre el mestre jardiner Olivier, el qual
ens va posar al dia sobre aquesta peculiar selecció vegetal, i ens va
explicar molts petits detalls d’aquesta desconeguda i enorme família. Ràpidament vam fer cap direcció al Château d’Hautefort, on ens
esperava el responsable dels jardiners que coordina tots els treballs

de la finca. Una interessant visita guiada per bona part del jardí i una
extensa explicació sobre les diferents tasques van posar fi al tercer
dia. A la MFR Périgord Noir, a l’hora de sopar, ens van oferir un àpat
amb tot de productes i plats típics de la regió on ens trobàvem,
degustant el producte estrella: l’ànec en tots els seus formats.
Vam encetar el quart dia amb una visita enfocada al vessant del
cultiu; en aquesta ocasió vam visitar un productor de safrà. Es tracta d’un cultiu molt peculiar i exigent, tant per produir-lo com per
comercialitzar-lo. Vam realitzar la recol·lecció de les flors al camp i
la posterior extracció dels pistils, aconseguint el producte final per
a la posterior deshidratació i comercialització amb tota l’amabilitat
de propietari de “Safranière de Saint Geniès”. Després, una petita
visita al poble de Saint Geniès i cap a dinar a la MFR. A la tarda vam
anar als jardins de Marqueyssac on ens va atendre el responsable
de jardineria, el Sr. Lemoussu. Veient un estil totalment diferent del
vist fins al moment, formes sinuoses i naturals. Una bona visita que
es va acabar gaudint de les vistes de l’entorn. Aprofitant el viatge
de tornada vam fer parada a La Roque Gageac, on vam observar
un microclima que permet la vida de plantes fora del seu hàbitat
natural. Una volteta cultural per Sarlat i el sopar a l’escola va posar
fi a aquestes dies de viatge.
El dia de tornada, càrrega de maletes, comiat de la MFR Périgord
Noir i carretera i manta fins a Carcassonne, on vam fer parada
lúdica a la fortalesa de la ciutat. Quasi 2.000km pel centre-sud de
França, vegetació, plantes, textures, paisatges, arquitectura, vivències,
persones...

El primer viatge al Périgord
frances CFGS PMR
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Carles Lorca

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 2n de GM
d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural a Foix
La setmana del 14 al 18 de març, els alumnes de 2n de GM de forestals van fer la maleta i amb la llibreteta i el boli van anar a una zona
molt forestal francesa, molt a prop de casa: Foix i Pamiers.
Just a una hora i mitja ja teníem la primera visita a la Reserva Nacional de Fauna d’Orlu. Una caminada per la neu, coneixent com
gestionen conjuntament els països fronterers temes com el gallfer o d’altres animals cinegètics, com l’isard. Continuem viatge i al
cap d’una hora tornem a parar amb un agent de l’ONCF (Oficina
Nacional de Caça). Aquí ens van explicar el tema de la cacera de
l’isard de la zona. Un cop acabada, vam anar cap a l’alberg de Foix a
sopar i descansar.
L’endemà va servir per conèixer la cooperativa forestal més important de la zona, “Sudavies”, dedicada a temes d’explotació, gestió i
biomassa. A la tarda vam poder visitar l’escola de Pamiers i els seus
equipaments, amb en Frédéric Vavasseur (un professor que ens va
ajudar des de l’escola).
El tercer dia, tot i les inclemències del temps i la neu, vam visitar el

camp de pràctiques de l’escola: un bosc amb avets molt i molt grans.
Els alumnes feien pràctiques d’abatiment d’arbres grossos i arrossegament amb skidder. Una experiència brutal, refugiats a la cabana
dels talladors veient aquell bosc tan somiat. A la tarda ens van portar a la serradora on duien aquells troncs. Un dia molt complert!
Dijous tocava visitar un PNR (Parc Natural Regional), una organització encarregada de la gestió forestal de la regió. Els diferents
tècnics ens van explicar moltes de les accions realitzades per evitar la degradació de la zona. A la tarda ens van portar a un curset
d’arrossegament amb cavalls. Una jornada diversa i amb un sopar
final a Foix agradable i amical, tal i com era d’esperar.
Per últim, divendres abans de venir, en Frédéric ens va contactar
amb un seu ex-alumne que treballava en un lloc recòndit, difícil de
trobar. Finalment, ho vam trobar i va sortir una súper-tertúlia professional. Un cop acabada: carretera i manta!!! Cap a casa.
En poques paraules: un viatge molt professional que va donar molt
de sí.

Curset d’arrossega ment
a mb cavalls
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JARDINERIA

Manel Vicente

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 2n de GM
de Jardineria al País Basc
VIATGE DEL 23 AL 27 DE MAIG
Durant tota una setmana laboral vam estar junts compartint moments de convivència i moments professionals, il·lusions, expectatives i també treballs, suor i cansament. Com fem darrerament, tot
va quedant escrit als diaris que cadascú de nosaltres fem durant la
setmana del viatge. L’objectiu era visitar jardins i paisatges de la zona
nord del País Basc. Havíem de complementar la nostra visió jardinera de caire mediterrani amb nous aspectes més filosòfics o de base:
• Les espècies vegetals que utilitzem i com es relacionen o funcionen als seus hàbitats naturals per entendre-les millor i fer un bon
ús als nostres dissenys.
• Incorporar aspectes novells i innovadors a la jardineria que podem dissenyar.
• Entendre les actuacions paisatgístiques com una possibilitat més
relacionada amb la jardineria i que cada cop es demana més a la
nostra societat.
• L’art com a expressió a cultivar que ha de estar motivant les
nostres actuacions.
No era fàcil ja que, sortir del que habitualment es treballa a les visites i pel que s’havia estudiat durant l’any passat, era un tema costós.
Havíem de mirar més enllà del que és un jardí atractiu, tal i com estàvem acostumats a veure, on valoràvem estils, formes, col·locació
de plantes, autors. Tot i que també es van visitar jardins històrics i
més comuns, volíem anar durant aquest viatge aprofundint en elements més abstractes buscant incidir en fonts d’inspiració, raons
de disseny, oportunitats culturals i històriques relacionades amb els
jardins, encerts i fracassos en les propostes i sobre tot la complementació i suma que podem trobar entre l’art i la natura.
Recordaré així el jardí vertical de Delícies, en un barri marginal
de Saragossa, com una proposta innovadora dirigida a enriquir la
vida cultural de la seva gent. El jardí botànic d’estil indià situat a
l’entrada del Parc Natural de Bértiz amb la lluita per conservar

un bosc i natura autòctona. El jardí botànic urbà de Baracaldo, una
proposta per acostar la cultura jardinera i possibilitar el descans a
les classes treballadores. El premiat jardí miniatura de ‘Hazi-hezihasi’ on es presenta aquesta petita intervenció verda com un inici
del creixement de la formació o cultura de la gent. El botànic de
Sant Juan de Luz, amb els seus episodis naturals i les relacions entre
espècies vegetals. El parc públic de Yamaguchi, un regal d’aquesta
ciutat japonesa que va ser evangelitzada per Sant Francesc Xavier.
El parc de Doña Casilda dedicat al reconeixement de les obres
socials i benèfiques d’aquesta dona, vídua del fundador del Banc de
Bilbao. Però sobre tot destacar les recents intervencions a la ria
de la mateixa ciutat al voltant del Guggenheim: la Plaça d’Euskadi,
la Campa dels anglesos, on els mariners de les companyies navals
d’aquell país van introduir un nou esport a finals del XIX. El Passeig
de la Memòria, on es va fer una recuperació dels antics i obsolets
espais industrials per a dissenyar una nova zona d’equipaments i de
descans al voltant del conegut museu. Per a molts de nosaltres les
dues visites estrella van ser el Bosc d’Oma, on el pintor i activista a
favor de la llibertat social, Agustín Ibarrola, va fer una de les seves
obres d’art més conegudes, el bosc animat i, l’altra, les exposicions
d’art del Guggenheim.Vam poder gaudir d’artistes com Gehry,Warhol, Koons, Oteiza,Tàpies, Serra i les seves planxes d’acer i sobre tot
de les propostes de Louise Bourgeus i dels seus coneguts traumes
concretats en gàbies i aranyes gegants. N’hi ha d’altres que els ha
tirat molt més l’urbanisme, la jardineria i el paisatge de Sant Sebastián. Llàstima de no poder acostar-nos a la Pinta del Vent de Chillida
per estar en obres, però celebrem la visita i bany inclòs a la platja
i jardins de la coneguda Conxa, com el parc d’Ondarreta amb les
seva col·lecció de fonts de jardins que històricament han estat els
models de les zones verdes de la ciutat i els jardins d’Alderi Eder.
Des d’aquest article vull agrair els bons moments que vam passar
tots vosaltres, alumnes del grup de segon de jardineria i desitjar a
tots molt bona sort.
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Estada a França 2016
Com cada any, els alumnes de segon de Producció Agropecuària van fer una estada de tres setmanes amb una família francesa. L’estada va
ser entre l’11 i el 28 d’abril de 2016.
L’estada fa possibles aprenentatges com la cultura, els costums diversos, la llengua francesa, el descobriment i la participació a les activitats
diàries d’una explotació agroramadera, la convivència amb una família francesa…
Aspectes que comporten l’adaptació a una nova realitat i l’adquisició de molts coneixements.
Us posem uns quants exemples de valoracions de l’estada descrites pels propis alumnes, la valoració de l’estada per tots ells és molt positiva i una gran experiència.

EXPERIÈNCIES D’ALUMNES

ADRIÀ BARREDA
L’empresa on vaig fer l’estada es diu EARL Vignobles Barré-Perrier
i està a Route des Masseries 67, Saint Pierre d’Eyraud. El propietari
és el Sr. Philippe Perrier.
L’activitat principal era la vinya i els cultius extensius de blat, ordi,
blat de moro i soja.
Vaig fer l’estada a Saint Pierre d’Eyraud, una petita localitat de poc
més de 1.000 habitants que compta amb servei de línia d’autobús
regular amb Bergerac, caixa d’estalvis, oficina de correus i una petita escola amb 120 alumnes. Les condicions climatològiques de la
zona són estables, amb una temperatura de 15ºC i més pluja que
a la província de Barcelona. És una regió humida i en la que no hi
destaquen grans muntanyes, ja que la localitat està a 250 metres
d’alçada. La principal forma d’arribar a la explotació és per carretera.
La residència familiar no estava integrada dins de l’explotació, estava a uns 5 minuts en cotxe aproximadament.
La situació de l’explotació en aquesta zona de França està més bé
que aquí a Catalunya, ja que és una zona on la vinya i els cereals
abunden. Són camps molt grans en els que es podia treballar molt
còmodament, les terres solen ser de propietat, tot i que n’hi ha de
llogades. Hi ha diferents cooperatives i associacions de productors, aquests són un grup de persones que s’ajunten a nivell de
negoci per poder ser més forts, cosa que a casa nostra encara ens
costa molt. La tendència que actualment hi ha en aquesta zona és
l’especialització i la venda directa del producte, per evitar intermediaris i poder obtenir més benefici.
Hi ha 4 treballadors a l’explotació i temporalment en èpoques de
feina contracten algú més. La distribució dels treballs és molt senzilla, si fa bon temps es dediquen als cereals, dies de pluja o amb
molta humitat es treballa la vinya. L’horari és de 8 a 12h i de 13:30
a 18h i el salari mitjà d’un treballador és de 10€ hora.
Aquesta explotació té un total de 150 hectàrees, totes de propietat a uns 10 kilòmetres al voltant de l’explotació. Menys unes
hectàrees mes allunyades, la resta són sòls francs amb poc pendent
i poc pedregosos.
De les 150 hectàrees, 22 les dedica a la vinya, la resta a cultius extensius. La rotació de cultius que fa és de blat de moro–cereal–soja.
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S’havien d’evitar els perills del conill i del senglar.
Les assegurances que tenen són de protecció per les pedregades,
la sequera i per si hi hagués algun altre tipus de problema. Per la
PAC rep 33.000€.
La maquinària que hi ha a la granja és la màquina de veremar, la de
premsar la vinya i totes les relacionades amb la producció del vi.
Les màquines de preparació del camp són 5 tractors John Deere
amb les seves respectives eines, l’amortització és de 7 anys.
La CUMA és una societat de maquinària agrícola, els avantatges
que té és poder utilitzar bones eines gràcies a la seva associació i
això permet que sigui més fàcil comprar-les. El principal i únic inconvenient que tenen és que quan és època de recol·lecta tots necessiten la maquinaria alhora i finalment han d’establir uns horaris.
Aquesta explotació té unes instal·lacions força adequades per a la
producció que fan. Es distribueixen en 3 naus diferents:
-1 nau per la maquinària 24x16,5, construcció 2014.
-1 nau per les eines i altres 35x16, construcció 2008.
-1 nau pel celler 40x40, construcció1950.
També tenen un racó habilitat per a realitzar les neteges perti-

DAVID ROS
Vaig estar a l’explotació del Sr. Didier Simard en una explotació de
producció de carn d’ovelles i de cereals fundada el 1980. El 2003
van convertir l’explotació i la producció en ecològic. L’explotació
està situada als afores de La Suavetat sur Lède 47150 Catès. Amb
un ramat d’unes 120 ovelles. Passaven moltes persones durant
l’any fent les meves tasques de feina i a canvi els donava un plat i
un lloc on dormir. L’explotació d’ovelles funcionava de manera que
alimentàvem les ovelles de forma ecològica i després pasturaven
pels prats del voltant. Després les duien a sacrificar. A l’explotació
hi havia obrador i venien el producte al mercat. Normalment es
venien entre 1 i 2 xais a la setmana. Comercialitzaven la carn i també produïen gra ecològic i el comercialitzaven. Sembraven herba
de prat i userda, també cultivaven soja, ordi, llenties…, però tot
era ecològic. He conegut diferents maneres de treballar i de producció, a casa tenim terres i les treballem, però les practiques les
havia fet en una explotació d’ovelles convencionals i he pogut veure un sistema diferent, ja que l’explotació de França és d’ovelles
ecològiques.
A l’explotació hi havia l’home, la dona i els tres fills (25, 30, 33
anys aproximadament). La gran sort és que la família em van fer
una bona acollida i a nivell de comunicació parlaven una mica de
castellà. I ens comunicàvem en francès i castellà. Em van portar a
visitar els pobles del voltant i llocs d’interès, la veritat que va estar
molt bé i he après molt.
Valoro l’experiència de forma positiva i la recomano, i també comentar que per a mi, amb l’estada, he valorat més el que tinc a
casa.
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nents.
En un futur volen arreglar la nau del celler i volen fer el sostre nou
i la impermeabilització. Al 2019 tenen previst fer la pavimentació
de la nau per a la maquinària.
En aquestes instal·lacions elaboren tres tipus de vi, el negre, el
blanc i l’escumós.
1. Vi blanc sec: sauvingon 100%
2. Vi blanc dolç: semillon 100%, plantació 9 anys
temperatura fermetació alcohòlica 16ºC
3. Vi rosat: cabernet + sauvingon + merlot
4. Vi negre: cavernet + sauvingon + merlot, de 10 a 40 anys
5. Vi vermell “Madisson”: 100% merlot, plantació 30 anys
Comercialitzen ampolles de 750cl, Bag in Box de 5 i 10 litres.
Vaig tenir una experiència molt bona i em va aportar moltes coses. La família molt acollidora i m’hi vaig sentir molt bé i tot ho
tenien molt ben organitzat. L’estada ha estat una gran experiència
i he après moltes coses. La veritat que em queda un molt bon
record!
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JORDI ALMATÓ
Vaig estar a Saint-Pierre-sur-Dropt que és una població francesa a la regió de l’Aquitània, que es troba al departament de Lot i Garona,
al districte de Marmande i Seyches.
L’activitat de l’explotació era de vaques de llet. L’explotació de casa també és de vaques de llet però el maneig de munyida és diferent.
La raça de vaca també és diferent a la que estem acostumats, que normalment sol ser frisona, i la raça que tenien a l’explotació és la
jerseyaise.
La família de l’explotació estava formada per la mare, d’uns 80 anys
aproximadament i els dos germans, d’uns 60 i 55 anys.També hi havia
un treballador en pràctiques.
El primer cap de setmana em van portar a l’explotació on estava
en Ricard Torrent i vam fer visites a la zona. També ens van portar
a visitar una empresa de selecció de patates i vam passar tot el cap
de setmana junts. El següent cap de setmana el vaig compartir amb
en Roger Torrents, un altre company de classe. Em va venir a visitar
i vam passar el cap de setmana junts fent visites. La veritat que molt
bé perquè, a part de poder veure els companys els caps de setmana
que vam estar allà, van procurar que visitéssim coses i ho féssim
acompanyats i els dies de treball fossin entre setmana.
L’experiència va ser molt positiva i enriquidora.
Vaig poder contactar amb molta gent del territori i va ser molt positiva l’experiència. A l’explotació que estava eren els organitzadors
de la principal fira del sector i em van portar a molts llocs i em van
presentar a molta gent.
Aconsello l’estada a tothom, és una gran experiència i es pot visualitzar una forma molt diferent del funcionament d’una explotació de
vaques de llet però que també funciona i va endavant.

ROGER FERRÉS
Vaig estar a l’explotació d’Eric Villanova, situada a Pardaillant
d’Arc, al Terme Blanc.
L’activitat pròpia de l’explotació era de treballs a tercers amb
maquinària (el tractor, recol·lectora, ruixadora…) i conreus.
Durant la meva estada allà vaig estar molt al taller preparant la
maquinària i deixant les eines a punt, també vam sembrar… I
teníem una mica de bestiar, uns 50 caps de vedells i també els
preparava el jaç i els alimentava.
La primera setmana va ser estranya una mica per tot, entre
l’idioma i mentre m’adaptava pas a pas…
A casa l’activitat de l’explotació és la mateixa i la vaig trobar
molt semblant a la gestió de l’explotació. El que vaig trobar més
diferenciat va ser com treballaven la terra. Volien que la terra
estigués poc compactada perquè la planta creixés bé ja que en
aquella zona hi plovia molt.
I una altra cosa que em va sorprendre molt va ser que tenien un
horari marcat i, tot i que la feina de vegades no s’havia finalitzat,
ells plegaven. La veritat, una manera diferent de treballar a la que
tenim aquí i més per compte propi. Valoren molt la qualitat de
vida i diferenciaven molt la feina de la família.
La família va ser molt agradable i em vaig sentir molt i molt bé. Estava formada pel pare, la mare i les tres filles, de 12, 7 i 5 anys aproximadament.
Els divendres anàvem a sopar a casa d’uns seus amics o, si no, venia gent a sopar a casa i la veritat que molt i molt bé, va ser una manera de tenir més contacte amb la gent del territori. Un dia vaig parlar amb un noi que sabia castellà i un altre dia amb un que parlava
portuguès.
També vam fer alguna visita de tipus cultural i vam assistir a un partit de bàsquet, ja que hi havia un familiar que jugava en un dels equips.
Els diumenges sortíem a caçar guineus amb el pare i la filla gran de la família, la veritat que em va agradar molt i no hi havia anat mai.
Aconsello l’estada, per veure món, per espavilar-te i per valorar el que un té.

Curs 2016/17

13

RAMON BRICOLLÉ
Vaig fer l’estada a l’explotació Pradies, situada al municipi de Brugnac a la provincia Lot et Garonne amb la família Stuyk.
L’explotació és de producció porcina en cicle tancat i també fan tasques pròpies del camp: sembrar, treballar la terra i producció de
productes hortícoles.
Si comparo l’explotació francesa amb la de casa són molt diferents els sistemes de gestió i la forma de treballar. A part, sacrificaven el
bestiar a casa i a l’obrador produïen la carn per poder vendre-la. El benefici era més gran però la normativa que hi ha en aquella regió
i el reglament que tenim aquí són diferents. Em vaig sentir molt acollit per la família, estava formada per l’home, la dona i un fill d’uns
35 anys i a més a més tenien un treballador. Em van ensenyar moltes coses i vam fer moltes activitats, la veritat que em va passar molt
i molt ràpid. La comunicació amb la família va ser molt bona i amb el francès me’n vaig sortir prou bé i la veritat és que tot va anar tan
bé que encara mantenim la relació i el contacte amb la família.
Sense cap dubte recomano l’estada a tothom. Una gran experiència!

FIRES

Patrícia Verdaguer

Mercat del Ram
Els dies 18, 19 i 20 de març vam estar al Mercat del Ram, una fira del
sector agropecuari. Amb exhibicions ramaderes, productes agrícoles, activitats lúdiques, esportives, culturals i comercials, exhibicions
i concursos eqüestres, i l’espai terra i cuina. Aquest any hi serem
per oferir els nostres serveis de formació en les següents dates 7,
8 i 9 d’abril de 2017. Aquest any hi haurà unes Jornades Tècniques
de conferències sobre qüestions d’interès per a professionals, una
aposta pel coneixement que es faran de dimarts a dissabte, organitzades per diferents entitats i institucions.
Com cada any a les zones esportives hi haurà les exhibicions eqüestres, concursos de doma clàssica, salts d’obstacles, horseball…

També hi haurà altres mostres i activitats lúdiques. Com per exemple la mostra de maquinària agrícola, la d’horticultura, jardineria i
energies renovables o la d’automòbils.
A l’interior del Recinte Firal, s’habilitarà una zona dedicada a
l’origen i el present de les cases de pagès. La casa de pagès, origen
dels aliments: un nou espai per conèixer el dia a dia de les masies.
S’hi podrà veure maquinària, productes, fotografies i gràfiques dels
processos del cereal, el porc i la vaca.També hi haurà porcs, vedelles,
xais, cabres i gallines i tallers experimentals per a nens. Nosaltres
serem presents dins del Recinte Firal per poder-vos oferir la nostra
formació.
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Albert Sabater

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 2n de CFGS de Gestió
i Organització d’Empreses Agropecuàries a Sevilla
La darrera setmana de febrer amb els alumnes de 2n de CFGS de
Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries, es va dur a terme
el viatge d’estudis, aquest cop a Andalusia.
El dilluns, després d’un vol tranquil, vam aterrar a Sevilla. Ens esperava el gerent de la Federació de Frisona d’Andalusia, Paxti González,
amb qui vam poder visitar al matí i a la tarda dues explotacions de
vaquí de llet.Acabades les visites vam anar a instal·lar-nos al càmping
d’Aznalcázar.
El dimarts vam començar visitant els camps d’experimentació que
té la “BASF” al poble d’Utrera, on ens van explicar tot el procés per
desenvolupar un nou producte fitosanitari. A la tarda vam anar a
Lebrija a visitar la “Yeguada las Arenas”, on ens van ensenyar les eugues i sementals de raça espanyola, amb el semental estrella Duque
CXIII, que té la qualificació de reproductor millorant. A la tarda-vespre vam poder visitar alguns dels llocs i monuments emblemàtics
de la ciutat, el parc de Maria Luisa, amb la plaça d’Espanya, on hi ha
representades en mosaics totes les províncies de l’Estat Espanyol, la
Giralda, la torre del Oro, el barri de Triana...
El dimecres al matí vam marxar direcció Cadis i vam visitar una
explotació extensiva de vaques raça llemosina a Medina Sidonia i
després, a Alcalá de los Gazules, vam visitar una altra explotació

de raça Retinta Andalusa, on l’enginyer agrònom responsable ens
va explicar com gestionaven les pastures, per que fossin el màxim
d’aprofitables per al ramat. Després a la tarda vam visitar la formatgeria “el Gazul” i una explotació de cabres de llet. Durant aquest dia
ens va acompanyar un veterinari de la zona, Antonio Lucero, a qui
aprofitem l’avinentesa per agrair-li la seva col·laboració.
El dijous tocava anar a Pozoblanco, població tristament coneguda
en el sector taurí per ser on va morir el torero “Paquirri”. Després
d’un llarg viatge vam arribar a Pozoblanco on ens esperava la Mari
Luz Martínez, tècnica de la “Cooperativa COVAP”. Gràcies a ella
vam poder visitar una explotació d’abelles, una de porc ibèric en
llibertat i la “Cooperativa COVAP”, on ens van fer una visita guiada
per la indústria làctia i ens van explicar l’origen de la cooperativa
i les activitats a les que es dedica. Actualment aquesta cooperativa
és una de les més importants d’Andalusia. Després de dinar vam
tornar cap a Aznalcázar.
Divendres tocava marxar, fer les maletes, deixar el càmping i agafar
l’avió de retorn cap a Barcelona. Un viatge interessant on, a més de
gaudir d’una acollida genial a tots els llocs on vam anar, també vam
tenir un temps immillorable.
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Ivan Martínez

FORESTAL

Viatge d’Estudis amb els alumnes de 2n de GS
de Gestió Forestal i del Medi Natural a Les Landes
Durant el curs 2015-2016, els monitors de l’escola vam decidir
portar els alumnes de segon de Grau Superior de Gestió Forestal de viatge tècnic a Les Landes. És un departament francès situat
a l’Aquitània-Llemosí-Poitou-Charentes. El motiu principal era, des
del vessant tècnic, veure i entendre com es desenvolupa la gestió
forestal en una regió amb més d’un milió d’hectàrees de Pinus pinaster (és el bosc més gran d’Europa Occidental) a més de roures,
pollancres, verns, bedolls, salzes i grèvols. I una indústria forestal,
considerada la tercera més potent de la zona. I des del vessant
humà, que aprenguin encara més a compartir les seves vivències
i gaudeixin com a grup dels temes que es desenvolupen a classe.
També que entenguin les virtuts d’una regió en què l’administració,
les escoles i les empreses tenen objectius comuns, i això ens costa
classificar-ho com a humà o com a tècnic. Imagineu un territori
preparat per fins forestals? Sens dubte us recomanem aquesta zona.
És única a Europa, ja que el bosc de les Landes ha estat creat i administrat per l’ésser humà amb finalitats industrials. Des dels temps
de Napoleó III, la regió va ser gestionada per rehabilitar el paisatge
i el desenvolupament econòmic.Va començar tot per evitar l’erosió,
o el que és el mateix, la pèrdua de sòl i, per tant, riquesa d’un país
en sentit ampli. Per veure una mostra d’això es van visitar diferents
llocs, començant per la Duna de Pilat, amb més de 100 m d’alçada,
bon exemple per entendre la lluita vers l’erosió; també la cooperativa forestal de la zona i alhora la més gran de França, “Coopérative
Forestière Aliance Forêts Bois” amb una visita tècnica a camps per
part del tècnic David Cosme i una xerrada a la mateixa cooperativa
sobre gestió forestal. També vam visitar una industria de transfor-

mació, “Cartonnerie Smurfit Kappa”. Una visita a camp per veure
feines forestals de l’empresa de l’escola que forma els futurs tècnics.
Sí, heu llegit bé, de l’empresa de l’escola. També es va visitar la fira
agrícola FOREXPO, on hi havia una representació de tot el que es fa
a Les Landes. Altres visites van ser a “Garnica Plywood”, on de la mà
dels seus tècnics, Víctor Garcés i Sergio Souto, ens van explicar la
gestió de les pollancredes de la zona i el desenrotlle de la fusta per
fer contraxapat. Els dos monitors que hem fet aquest viatge volem
deixar constància que, poques vegades a la nostra vida hem gaudit
tant amb alumnes d’un viatge d’estudis. Ha sigut un plaer.

ÀREA FORMATIVA

Mn. Jordi Triadó

El paper de la família en la societat actual
A mitjans de l’any 2016 el Sant Pare Francesc va fer públic un document que portava com a títol “Amoris laetitiae” (l’alegria de
l’amor) i que recull els resultats del treball de dos sínodes sobre la família a la societat actual. Als primers capítols, el Papa ens
recorda que els cristians no hem de renunciar a proposar el matrimoni a fi de no contradir la sensibilitat actual, per voler estar
de moda, o per sentiments d’inferioritat davant el devessall moral i humà. Estaríem privant al món dels valors que podem i hem
d’aportar. Destaca també que no té sentit quedar-nos en una denúncia retòrica dels mals actuals, com si amb això poguéssim
canviar alguna cosa; ni tampoc serveix de res pretendre imposar normes per la força de l’autoritat. El que ens competeix és un
esforç més responsable i generós per presentar les motivacions per optar pel matrimoni i la família, de manera que les persones
estiguin més ben disposades a respondre a la gràcia que Déu els ofereix.
D’altra banda hem d’agrair que la major part de la gent valori les relacions familiars que volen romandre en el temps i asseguren el respecte mutu. Per això ens recorda que ningú pot pensar que debilitar la família com a societat natural fonamentada en
el matrimoni pot afavorir la societat. Ans al contrari, perjudica la maduració de les persones, el cultiu de valors comunitaris i el
desenvolupament ètic de la societat. Cap unió precària o tancada a la comunicació de la vida ens assegura el futur de la societat.
Per això cal que l’Església ofereixi espais d’acompanyament i assessorament sobre qüestions relacionades amb el creixement de
l’amor, la superació dels conflictes o l’educació dels fills. Un repte que el Papa Francesc vol que els cristians fem nostre per tal de
mostrar a la societat la bellesa de la família cristiana.

Practiques
a l'escola
Forestal
Es realitzen les operacions de repoblació forestal, de
restauració o ordenació hidrologicoforestal i d’aprofitament
forestal, així com el control i vigilància del medi natural,
manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions
forestals, aplicant la normativa mediambiental i de prevenció
de riscos laborals.

Jardineria
Es realitzen instal·lacions,
conservacions i
restauracions de jardins
d’exterior i interior, i la
realització de les activitats
de producció de planta
i de floristeria, operant i
mantenint la maquinària i
instal·lacions, complint amb
la normativa mediambiental,
de control de qualitat i de
prevenció de riscos laborals.

Agro ramader
Inseminacio

Taller
Al taller aprenem a utilitzar les
eines i realitzem el manteniment
de la maquinària, és a dir, de les
desbrossadores, motoserres,
motocultors, tallagespes... Quan
sortim a fora, fem manteniment
de jardins i zones verdes, disseny i
paisatgisme, conservació d’espais
naturals. I al laboratori ens iniciem
amb el material i més endavant
realitzem anàlisis d’aigua i de terra.

Amb els alumnes de 2n del
CFGM d’Aprofitaments i
Conservació del Medi Natural
es duen a terme pràctiques
de cartografia digital amb el
programa Miramon. Amb el
Miramon poden confeccionar els
plànols corresponents al crèdit
de síntesi i mesurar les Ha que
tenen les seves zones d’estudi i
els camins que hi ha. Així mateix,
poden marcar els punts de
mostreig i dibuixar els límits de la
zona forestal que estudien.
Tot i que el programa Miramon
no és gens intuïtiu i presenta
les dificultats de qualsevol
programa informàtic nou, els
alumnes acaben confeccionant
el plànol cadastral, el de situació
i finalment el magnífic plànol de
gestió forestal. Després d’hores
de barallar-se amb ell, els que no
esgoten la paciència veuen els
fruits del seu esforç. I sempre
n’hi ha algun que el domina més i
ajuda els altres, amb la qual cosa
aprèn el doble.

Practiques
amb el Miramon

Trepa

Esporga

Cada any a l’escola es fa un curs
de 8 hores de primers auxilis. A la
formació es tracten diversos temes
que ensenyen a l’alumne a actuar
després de diferents situacions
que requereixen primers auxilis i,
d’aquesta manera, assistir la víctima
fins que arribi el personal sanitari
especialitzat. S’ensenya a l’alumne a
actuar davant d’hemorràgies, ferides,
en casos de traumatismes, cremades,
congelació, fractures, asfíxia, picades
d’insectes o altres animals. Com
actuar també en casos d’aturada
cardíaca… Són els conceptes bàsics
perquè l’alumne aprengui a fer les
maniobres pertinents i pugui actuar
de manera adequada i amb rapidesa
davant d’una emergència mèdica.

Primers
Auxilis
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ECC

L’Escola EFA Quintanes rep el certificat de centre
de formació forestal europeu
L’Escola EFA Quintanes rep el certificat de centre de formació forestal europeu, homologat per impartir formació EFESC. El divendres 22 de gener de 2016, el director general del CTFC, Denis
Boglio, va lliurar el certificat de formació homologada a l’Escola
EFA Quintanes i a dos dels professors de l’escola, els certificats
i carnets de motoserristes del sistema de formació forestal europeu EFESC. Aquest certificat lliurat a l’escola, l’acredita com a

ECC

homologat per impartir formació per a
obtenir els certificats europeus de motoserristes des del 15 de desembre de
l’any 2015. Fins ara, a Catalunya només
estava acreditat per dur a terme aquesta
formació el Centre de Formació Forestal
Especialitzada.

Toni Martorell

Formació EFESC
Què és EFESC? EFESC
(European Forestry and
Environmental
Skills
Council) agrupa representants de centres de
formació, sucursals i delegacions de la indústria
forestal, sindicats, fabricants d’eines, maquinària
i equips per la realització de treballs forestals, sistemes de certificació, etc. de tot Europa. L’objectiu és facilitar la mobilitat dels
treballadors del bosc i similars dins de la Unió Europea, acreditant
i promovent el reconeixement de les qualificacions nacionals entre
els països socis en l’àmbit europeu. El CTFC és l’Agència Nacional
acreditada per emetre certificats als proveïdors de formació i examinadors que ofereixen educació, formació o avaluació d’acord amb
aquesta normativa.
Introducció
EFESC ha desenvolupat una normativa de qualificació comú per als
usuaris de motoserra a tot Europa.
Els seus principals objectius són:
• Reduir els accidents i morts.
• Reduir els costos econòmics i personals associats a accidents.
• Millorar i augmentar les capacitats i l’eﬁciència de l’operador al
lloc de treball.
• Millorar la mobilitat de l’operador i l’ocupació entre els països
europeus.
• Millorar i ampliar la prestació de les normes existents de formació i d’avaluació profesional.
• Fomentar i promoure l’aprenentatge permanent i el desenvolupament professional continu.
Normes europees de motoserra
Des del 2008, totes les normes de la motoserra dels països participants van ser inventariades i avaluades. En col·laboració amb
diversos centres de formació, centres d’avaluació, certificadors a
tot Europa (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, França, els Països

Baixos, Espanya i el Regne Unit), es van preparar quatre nivells de
motoserra. Els nivells són provats i avaluats per un equip internacional d’instructors de motoserra i avaluadors.
Nivells de Competència; els quatre nivells d’ECC són:
Nivell ECC 1
Manteniment de la motoserra i tècniques de trossejament: aquesta
unitat està dissenyada com un nivell introductori pels usuaris de
motoserra; qüestions bàsiques de salut i seguretat de l’operador,
manteniment i inspecció de rutina de la motoserra, trossejar fusta
de petites dimensions de diàmetre, i l’ús segur de les eines d’ajuda
a l’aixecar, amuntegar i manipular la fusta.
Nivell ECC 2
Tècniques bàsiques de tala d’arbres (arbres petits): aquesta unitat
és adequada per a operadors de base; tala d’arbres petits i arbres
inclinats utilitzant una sèrie de tècniques, enderrocament d’arbres
penjats utilitzant eines de mà, eliminació de branques i trossejament
de troncs, amuntegat i manipulació de la fusta de forma segura.
Nivell ECC 3
Tècniques avançades de tala d’arbres: aquesta unitat és adequada
per a operadors més experimentats; tala d’arbres mitjans i grans,
utilitzant les tècniques més avançades, el desbrancat de branques
grans i utilitzant equip cabrestant adequat, incloent mètodes de desmuntatge.
Nivell ECC 4
Tècniques per a arbres arrencats pel vent i danyats: aquesta unitat
és adequada per a operadors molt experimentats; tècniques per
plaques d’arrel, tallant els arbres desarrelats, tala d’arbres severament inclinats i parcialment arrencats, tala d’arbres amb copes trencades.
Qualificació ECC
Cada nivell té una descripció molt detallada de la qualificació necessària, amb requisits relatius al coneixement, la comprensió i les
habilitats pràctiques. Per obtenir més informació, vegeu els diferents
nivells d’ECC.
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Qualitat
Utilitzar el Certificat Europeu de la Motoserra només serà possible quan la qualitat estigui assegurada. EFESC ha desenvolupat un
format sobre aquestes normes. Per tant, només la certificació dels
proveïdors de formació, amb els avaluadors acreditats, poden emetre certificats de motoserra sota els estàndards d’ECC.
Els proveïdors de formació són auditats per l’Agència Nacional
(AN). En cas que no hi hagi una Agència Nacional al país respectiu,
una altra AN acreditada pot dur a terme l’auditoria.
Després de superar l’auditoria, el proveïdor de formació pot emetre certificats de la UE respectius als participants que superin les
proves.
En cas d’utilitzar un certificat existent es pot aplicar un logotip
addicional de la UE. Els proveïdors de formació certificats seran
esmentats en una base de dades nacional de l’AN i a la pàgina web

ECC

de l’organització europea. Almenys cada tres anys, els proveïdors de
formació reben una auditoria externa.
Què m’ofereix?
El Certificat Europeu de la Motoserra no és obligatori per als usuaris de motoserra, ni per als professionals ni per a les persones que
l’utilitzen de tant en tant. ECC és complementària i se suma a la
qualitat i seguretat! Hi ha diverses raons per tenir-lo:
• Transparència de les habilitats i competències a través de la descripció detallada de la titulació requerida per a cada nivell.
• Millora de la mobilitat de l’operador i l’ocupació entre els països
d’Europa.
• Qualitat i traçabilitat del titular del certiﬁcat amb llicència a través d’un registre a l’EFESC, organització europea.
• Registre com a formadors-proveïdors o examen a ECC per lluitar per la qualitat i la seguretat!

Patrícia Verdaguer

Alumnes de l’escola EFA Quintanes es van examinar
del carnet de motoserrista europeu (ECC)
A finals de maig del curs 2015/2016, uns 30 alumnes de segon de
CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural i de segon
de CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural es van examinar
per obtenir la certificació europea ECC1. L’examen té una part
teòrica i una de pràctica amb diferents proves on l’alumne havia de
demostrar els seus coneixements segons els estàndards europeus
establerts per l’EFESC (European Foresty and Enviromental Skills

Council). L’escola, des d’aquest any, és un centre homologat per
impartir la formació per obtenir aquesta certificació europea. Tots
els alumnes d’aquests cicles formatius han fet aquesta formació i els
que han passat les proves internes del centre s’han pogut presentar a aquest examen. Aquesta certificació complementa la formació
dels alumnes dels cicles formatius de forestal i els proporciona una
acreditació reconeguda a nivell europeu.

L’alu mne havia de
demostrar els seus
coneixements segons els
estandards europeus
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5th International Conference of Forestry Training
Centres (Solsona)
DIES 27 I 29 DE JUNY
Entre els dies 27 i 29 de juny, més de 90 persones de centres de formació forestal, propietaris forestals, empresaris, centres d’investigació, associacions professionals...
van participar en aquest congrés que va estar coorganitzat per Eduforest i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya. L’escola Quintanes va participar en una de les
taules rodones on es va parlar de les experiències de
centres que imparteixen formació de les certificacions
europees de motoserristes i també en una demostració
pràctica d’un examen per obtenir una certificació ECC
(European Chainsaw Certificate).

ECC

Patrícia Verdaguer

L’escola ha iniciat els diferents cursos de formació
per a l’obtenció del Carnet de motoserrista
europeu ECC (European Chainsaw Certification)
La mobilitat dels treballadors forestals i d’àrees verdes dins de la
Unió Europea està en creixement constant.
El desenvolupament d’estàndards europeus per afegir un reconeixement europeu a la marca dels certificats nacionals aporta valor
als treballadors disposats a treballar en altres estats membres de la
Unió Europea. El desenvolupament d’estàndards europeus ofereix
a altres països, que actualment no tenen implantat un certificat a
nivell nacional, l’oportunitat de participar en un sistema interna-

cionalment reconegut. Això augmenta la transparència i la mobilitat
dins el mercat comú europeu i així s’enforteixen els sectors de la
silvicultura, arboricultura i gestió de zones verdes respecte a l’ús de
la serra mecànica.
Aquesta certificació ofereix transparència de les habilitats i competències professionals dels motoserristes, reduint els accidents
laborals en el sector, i afavoreix la mobilitat laboral entre els països
europeus que formen part del projecte.

Si esteu interessats en rebre
informació dels propers cursos, truqueu
al 93 850 24 41 o bé envieu
email a efa@quintanes.com
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ANTICS ALUMNES - EMPRESARIS

Mas El Lladré (Les Llosses)
Imma Puigcorbé, veterinaria, ex-alu mna de Quintanes, és actualment
la gerent de l’empresa.
És una empresa ramadera del ripollès amb relleu generacional que
compta amb un projecte de continuïtat vinculat a la cria del bestiar
i l’elaboració i venda dels seus productes de forma directa al consumidor.
L’activitat de l’empresa
Mas el Lladré va començar el 1975 quan en Joan Puigcorbé Viñas
va comprar un petit ramat de vaques frisones. Inicialment només
venien la llet, però al disminuir-ne el preu, van haver de fer un canvi
per obtenir un benefici just. Venien la llet crua a granel i amb el
canvi de legislació de seguretat alimentària van començar a elaborar
làctics com el iogurt, mató, formatge, flams… En aquests moments
els venen a restaurants, botigues, supermercats i botigues especialitzades.També han construït a la masia una agrobotiga i un obrador
per poder comercialitzar la carn de porc i de vedella i els làctics.

La filosofia de l’empresa
Es tracta d’una empresa ramadera del Ripollès que té cicle tancat de
tots els animals: des de la cria fins a la venda directa del producte.
L’objectiu és mantenir la filosofia d’una ramaderia tradicional vinculada al territori.
La generació de riquesa en el territori
A l’agrobotiga, a part de vendre els productes, també venen productes de proximitat. Són socis de 3 cooperatives. Formen part de
la certificació de Producte del Ripollès i del projecte “Llet Nostra”,
en cas d’excedència.
Són col·laboradors de l’escola de Pastors de Catalunya i han
col·laborat en diversos estudis de la UAB, majoritàriament de benestar animal i reproducció en vaques de llet. També participen en
el projecte “Benvinguts a Pagès”.

Mas el Lladré un exemple de creixement i millora
Mas el Lladre és un exemple d’empresa familiar que ha decidit créixer, no en quantitat ni en intensificació, sinó en mantenir el seu
entorn cultural i natural fent un producte de qualitat i amb arribada
al consumidor final. És una altra proposta de creixement sostenible
que, a més de possibilitar el traspàs generacional, ha potenciat el
paper de la dona. Un exemple a seguir.
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Francesc Serrano, de Berga, dirigeix l’empresa
“Jardineria Francesc S.L.” i és soci de la
“Floristeria Orquídia, Serrano Vancell S.L.”
Explica breument a què et dediques des
del punt de vista professional.
Principalment a la jardineria pública
i privada (poda, regs, manteniments,
construcció de jardins...). A part, fem venda
de llenya al major i al detall. I últimament
ens hem obert camí en el treball forestal
creant una nova empresa.

Trobes difícil o fàcil treballar en el sector
de la jardineria o forestal? Com veus el
sector?
En el meu cas, no em puc queixar. Fins
ara ens estan anant les coses bé tant en
un sector com en l’altre. De projecció de
futur en tenim en ambdues activitats.Veig
el sector bé. Si hi poses ganes i esforç, i
intentes treballar el màxim de bé possible,
crec que les coses surten bé.

Quines són les teves inquietuds
professionals actuals o per a un futur
proper?
Últimament hem ampliat l’empresa
sobretot pel que fa al sector forestal.
Junt amb la creació de “Forestal Francesc
Serrano” per tal de, a més a més, poder
realitzar transports forestals per a altres

empreses.
Pel que fa a la jardineria hem ampliat la
cartera de clients adquirint uns 8 clients
nous pel que fa als manteniments anuals i
mensuals.

em va atreure el tema de l’alternança i
aprendre un ofici.

Que va significar Quintanes en la teva
vida professional?

Sobretot les bones estones amb els
companys. Com a anècdota sempre
recordaré les estones que passàvem havent

Si no hagués cursat el meus estudis a
Quintanes segurament no estaria on sóc
ara.Vaig rebre una formació que m’ha
servit per començar a construir el meu
futur.

sopat tots junts tocant la guitarra amb en
Lluis Bofill. És un bonic record igual que el
viatge de fi de curs, l’alternança a França,
les visites d’estudis a empreses...

Per què et vas plantejar fer els estudis
que vas fer?
En aquell moment no tenia molt clar el
que volia fer. Les coses van anar venint una
mica soles.Vaig començar agropecuàries i a
tercer vaig decidir fer jardineria.Vaig veure
que m’agradava i el futur i la sort m’han
portat fins aquí.

Per què vas decidir estudiar a
Quintanes?
El que em va fer decidir venir a Quintanes
va ser: primer, que ja tenia clar que no volia
cursar cap carrera universitària i segon,

Què és el que més recordes del teu pas
per Quintanes?

Si haguessis de suggerir alguna millora
a Quintanes, què ens diries?
Ostres... més que millora, que seguiu tenint
contacte amb empreses del sector per tal
que els alumnes vegin la feina real del dia a
dia que faran quan acabin els estudis. Que
siguin conscients del món laboral real.
Que ensenyeu com fins ara aquests oficis
i us animo a incorporar-ne de nous. Que
avui en dia n’hi ha molts que s’estan
perdent. Tota feina necessita una bona
formació.

•••
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Nil Ventura i “TF Cabrerès”
Ja fa uns anys que va passar per l’escola
un noi entremaliat de Molins de Rei que
va arribar a Quintanes amb una idea molt
clara: li agradava el bosc. Des del començament, tenia molt clar que acabaria com bosquerol. Va passar uns quants anys a Quintanes, fent grau mitjà, fent un veritable “estira
i arronsa” amb els professors. Es va establir
a L’Esquirol per poder fer el grau superior i

entre “el seny i la rauxa”. El seu començament no va ser gens fàcil, però amb ganes,
constància i esforç ho han anat superant.
Actualment, en Nil és un molt bon conductor i en Maiol un bon tallador certificat. I
la Mariona Grané és l’altre pilar important
que, gràcies a la seva gestió dels números,
l’empresa ha pogut donar un tomb i se’n
surt exitosament (sort d’ella!).

Nil Ventura
anar al món laboral on, després d’acumular
un temps d’experiència, va donar el salt al
món de la pròpia empresa.
Per casualitat, va trobar en Maiol Montané
(“el músic”) i van decidir associar-se per
fundar “TF Cabrerès”: Una molt bona unió

arbres de gran diàmetre (com en el meu
cas) o fins i tot per fer classes de pràctiques
a l’escola com en Maiol. L’any passat van
col·laborar amb nosaltres, deixant-nos fer
part de la tallada de pollancres situats a La
Vola, on els nostres alumnes van aprendre i
gaudir molt de l’experiència.
Des de fa temps “van de cul”: molt bon
senyal del seu savoir faire. Des de la llenya

Maiol Montané
“TF Cabrerès” és una petita empresa que
“reparteix llenya” com diuen a les xarxes i
que no para de créixer, treballen al voltant
del Cabrerès. Col·laboradors de l’escola des
de fa temps; tant sigui per acollir alumnes en
pràctiques, professors que necessiten tallar

ENTREVISTES - INSERCIÓ LABORAL

L’objectiu principal d’aquesta secció és fer visible la inserció laboral d’alguns alumnes
que van finalitzar la seva formació durant el curs 2015/2016. La formació adquirida
a l’escola i als llocs on van fer les pràctiques els ha permès assolir les competències
necessàries per ser bons professionals i poder-se incorporar amb èxit al món laboral.

d’alzina al faig, passant per pollancres, cedres i fins i tot pins insignes de gran diàmetre (amb els que ens fan dentetes...) amb els
seus vídeos explicatius d’entallades penjats
al You-tube.
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Andreas Torras, CFGM d’Aprofitament i
Conservació i del Medi Natural
Bon dia Andreas, quin any vas acabar
Quintanes?
Vaig estar-hi 2 anys a Grau Mitjà i vaig
acabar l’any passat amb 18 anys.

Què has estat fent des que vas acabar
els estudis?
He estat treballant a un camp de Golf,
al Mas Gurumbau, que és on feia les
pràctiques durant el segon curs mentre
estudiava. El primer curs havia estat a
una empresa forestal de Sant Martí de
Centelles.

estudis per inserir-te al món laboral?
Sí, la veritat és que sí, penso que m’ha
ajudat.

Què t’ha ajudat més del que
vas aprendre a l’escola a l’hora
d’incorporar-te al món laboral (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)?
Els viatges és el que més m’ha marcat,
l’experiència amb els companys... També
tot el que t’ajuden els professors a
l’escola, també a trobar feina...

resta d’escoles, segons tu?

Com veus el futur del sector.

Que és com una família.

Sí, després d’estar un any al camp de
golf, ara fa poc he començat a treballar a
“Multiserveis Olea”. Quines tasques fas?
Bàsicament treballs d’aprofitament forestal.

M’agradaria dedicar-me a la poda en alçada.
Si tot va com està anant ara, sí que hi ha
oportunitats al sector forestal, tot i que és
un sector difícil, treure diners del bosc és
xungo i les condicions de treball són dures,
fa molt fred...

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?

Creus que t’ha ajudat el fet de tenir

En què es diferencia Quintanes de la

Per tant, les pràctiques et van servir per
trobar la primera feina. Però, ara on
estàs treballant?

ENTREVISTES - INSERCIÓ LABORAL

Primer que es formin una mica i llavors
busquin feina perquè és dur, no és pas
una tonteria. Que aprofitin bé el temps a
Quintanes i no facin el burro com jo! Que
després te’n penedeixes molt!

Josep Bagaria

Víctor Corominas Fermín. Tècnic en Aprofitament
i Conservació del Medi Natural
Com t’ha anat la teva inserció al món
laboral?
Al començament estava una mica
descol·locat ja que no estava acostumat a
fer més de 8h diàries, però quan ja portava
un mes, la cosa ja va anar molt millor.

Què has fet i què estàs fent des de que
vas deixar Quintanes?
Un cop vaig acabar el Grau Mitjà, no
van passar ni dues setmanes que ja vaig
començar a tirar currículums. Tenint tota
la sort de què em van trucar de dues
empreses, de les quals, una, era un taller de
maquinària agrícola/jardineria/forestal.

Què t’ha ajudat més, del que
vas aprendre a l’escola a l’hora

d’incorporar-te al món laboral (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)?
Considero que tots els coneixements
que tinc de Quintanes o quasi tots m’han
servit en un moment o altre. Però el que
m’ha ajudat més són les classes pràctiques
i teòriques d’en Josep Bagaria, encara que
no hi prestava molta atenció: cosa que
em va explicar, cosa que m’he trobat a les
màquines que reparo.

Consideres profitosa la formació que
t’ha donat Quintanes en relació al teu
lloc de treball?
Sí, molt ja que del que hem après podem
portar moltes coses a la pràctica al món
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laboral tan competitiu.

Què és el que més recordes del teu pas
per l’escola?
Les setmanes que em passava allà i que
sempre estava ficat en merders, però
en general tinc molts bons records dels
professors i dels companys, són moltes
hores de convivència que et donen moltes
anècdotes per explicar, però aquí, millor
que no.

Com veus el futur del sector?
Sincerament malament, fins que a
Catalunya no comencem a treure profit
de la fusta, el sector no creixerà, i en la
part de reparacions de màquines, depenem
sobretot de jardiners i professionals
forestals. I si ells no tenen feina, jo tampoc.

treball que altres nois de la teva edat,
tot i la crisi existent?
Realment no, considero que tothom de
l’edat dels 17 als 21, 22 tenim les mateixes
opcions de trobar feina, però sí que
l’experiència que tens per passar per un
grau t’ajuda davant d’una entrevista. Però,
per trobar feina, l’únic secret és buscar i
buscar.

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles, segons tu? A quin tipus
de persona li recomanaries els estudis
a Quintanes?

aconsellar-nos per fer-nos créixer com a
persona i després com a professionals del
sector.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
Deixeu les tonteries i estudieu o treballeu
per allò que vulgueu, per tal de què
desprès pugueu gaudir perquè, fora
d’estudiar i treballar, que és el que farem
durant la resta d’anys, gaudir fent el que
vols perquè és el que t’emportes.

Un cop dins el món laboral i vist el
desenvolupament real del sector, quines
iniciatives recomanaries a l’escola?

El tracte del professor amb l’alumne marca
Poques coses recomanaria a l’escola, que
la diferència, en plan que això no es la
no canviï, ja que considero que no es pot
ESO i ells no són els enemics, sinó que
fer millor la feina
escola,
són també persones que passen moltes
, qualines
torque
delasec
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senvolup
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iniciativ

Josep Bagaria

Martí Sala Vilardell. Tècnic en Producció
Agropecuària
Com t’ha anat la teva inserció al món
laboral?

Quintanes, són els moments amb
els amics, vam fer una bona colla
i ens ho passàvem molt bé. El fet
de passar 24 hores junts cada dia
fa que hi puguin haver molt bons
moments.

La meva inserció al món laboral m’ha anat
molt bé ja que estic treballant al negoci
familiar on ja feia pràctiques l’últim any
dels meus estudis a Quintanes. Això fa
que hi estiguis més familiaritzat i així quan
comences a treballar no costa tant.

Com veus el futur del sector?
El futur del sector el veig una mica
difícil ja que de joves en aquest
sector som molt pocs, si això no
canvia quedarem quatre gats, ja que
cada dia ens posen les coses més
difícils a tots els pagesos.

Què has fet i què estàs fent des de que
vas deixar Quintanes?
Quan vaig deixar Quintanes, a l’estiu me’n
vaig anar a portar una recol·lectora de
cereals a l’Agrària de Torelló, durant tota la
campanya. Un cop vam acabar, vaig tornar
al negoci familiar i em van donar d’alta
com a jove agricultor, comprant part de les
accions de l’empresa.

Què t’ha ajudat més del que
vas aprendre a l’escola a l’hora
d’incorporar-te al món laboral? (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)
La veritat és que tot, el pas per Quintanes
m’ha ajudat molt. El que destacaria jo, són
les pràctiques, el fet de fer-les cada 15 dies,
mica en mica et vas ficant al món laboral i
el dia que hi arribes de veritat, no et costa

tant d’assumir responsabilitats.

Consideres profitosa la formació que
t’ha donat Quintanes en relació al teu
lloc de treball?
Sí, moltes assignatures i pràctiques
realitzades a Quintanes són de l’entorn al
que jo em volia dedicar i em va ajudar molt
per aprendre coses noves i també diferents
maneres de fer.

Què és el que més recordes del teu pas
per l’escola?
El que més recordo del meu pas per

Per què creus que tens més
ofertes de treball que altres nois de la
teva edat, tot i la crisi existent?
Tot i tenint negoci a casa, sovint tinc
ofertes de feina i, com he dit abans, és
perquè joves d’aquest sector i amb ganes
de treballar n’hi ha molt pocs.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
El consell que els donaria als actuals
estudiants és que aprofitin tots els
moments que estiguin allà, que el temps
passa volant i quan menys s’ho esperin ja
hauran acabat.
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Martí Parés Vila. Tècnic Superior en Gestió
Forestal i del Medi Natural
Com t’ha anat la teva inserció
al món laboral?

treball que altres nois de la
teva edat, tot i la crisi existent?

Bé, en el meu cas, he continuat els
estudis relacionats amb el món
forestal. El setembre passat, vaig
començar Enginyeria Forestal a la
Universitat de Lleida.

A Quintanes es fa un
ensenyament i aprenentatge molt
complet. Les pràctiques ajuden
molt, ja que l’empresa moltes
vegades es queda l’alumne a
treballar-hi.

Què has fet i què estàs fent des
que vas deixar Quintanes?
Tot i continuar amb els estudis,
també he estat treballant, per
exemple, amb un noi que fa podes
d’alçada i també en una altra empresa, però
no està relacionada amb el món forestal. La
qüestió és poder anar treballant.

Què t’ha ajudat més, del que vas
aprendre a l’escola a l’hora de
incorporar-te al món laboral (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)?Consideres profitosa la
formació que t’ha donat Quintanes en
relació al teu lloc de treball?
És cert que el mètode de Quintanes amb
aquestes activitats t’ajuden a veure com
està el món laboral, t’ensenya empreses
i feines de tot tipus. A partir d’aquí saps
on pots anar a picar portes, feines que et
poden interessar/agradar més o menys...
En general t’ajuda a veure cap a on o a
què t’agradaria dedicar-te més del sector

forestal.

Què és el que més recordes del teu pas
per l’Escola?
El que més recordo és quan vaig estar-hi
fent el Grau Mitjà. Els companys que vam
coincidir a la classe era un grup molt maco,
molt bona gent. Teníem un ambient molt
ben parit.
Sense oblidar també el Grau Superior,
també hi havia molt bona gent i ens ho
havíem passat molt bé.

Com veus el futur del sector?
No està malament, sempre podria estar
pitjor. Passa que hi hem de ser i treballarhi molt per a poder aconseguir millors
resultats. Hi ha futur.

Perquè creus que tens més ofertes de

En què es diferencia Quintanes
de la resta d’escoles, segons
tu? A quin tipus de persona
li recomanaries els estudis a
Quintanes?
Jo crec que es diferencia bàsicament
pel tracte rebut a l’escola. Molt proper,
sempre disposats a parlar del que faci falta,
d’escoltar-te, ajudar-te.
Hi ha molt bons professors sempre
disposats.
Li recomanaria a qualsevol persona que no
sàpiga què fer o no acaba de tenir clar què
fer després dels estudis d’ESO. Però els hi
ha d’agradar el bosc, és clar.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
Que aprofitin el màxim l’estada a l’escola
de Quintanes, ja sigui només fent Grau
Mitjà o Superior. Que val molt la pena.
I les persones que jo hi he arribat a
conèixer, encara ho valen més.

Ernest de Rocafiguera

ENTREVISTES - INSERCIÓ LABORAL

Marc Masdeu Muncunill, jardiner a Torelló
El curs passat en Marc Masdeu va fer el 2n
curs del CFGM de Jardineria i Floristeria.
Un cop es va acabar el curs va decidir
incorporar-se a l’empresa familiar. Passat
mig any, ens fa cinc cèntims del que
representa per a ell ser jardiner i què n’ha
tret de profit de Quintanes.

Per què has volgut continuar fent de
jardiner?

Creus que si un dia deixes d’estar amb
el teu pare, et serà fàcil trobar feina de
jardiner. Per què et sembla que és així?

crec, i vull pensar-ho així, que sí, que
trobaré feina de jardiner, ja que amb tot
el que he après a Quintanes i la contínua
formació que estic tenint actualment
treballant amb el meu pare, em veig amb
cor de muntar la meva pròpia petita
empresa. A més a més també ja seria
una mica conegut, quant a la manera de
treballar que tinc, als jardins de les cases
on anem treballant dia a dia.

He volgut continuar fent de jardiner ja

Si un dia deixo d’estar amb el meu pare,

Com veus el futur del sector?

que és una professió que es desenvolupa
a l’aire lliure i, tot i els diferents canvis
climatològics que ens trobem durant l’any,
fem tota diversitat de feines, fet que fa que
sigui una feina molt activa i que m’agrada
molt.
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El futur del sector el veig cada cop millor,
ja que el jardiner cada cop està molt
més format, es necessiten moltes més
titulacions per ser un bon jardiner, i gràcies

a això es valorarà més.

après aspectes diferents de la professió.

Consideres profitosa la formació que
t’ha donat Quintanes en relació a la
jardineria?

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles? A quin tipus de persona
recomanaries els estudis a Quintanes?

Sí que considero, en tots els aspectes,
molt profitosa la formació que m’ha donat
Quintanes en relació a la jardineria, ja que
he sortit amb una base i amb unes eines
d’ajuda aplicables al dia a dia en aquesta
professió. A més, gràcies a Quintanes, quan
vam fer el curs de grimpada en alçada, vaig
conèixer un dels professionals, amb qui
actualment m’estic formant, per poder
treure’m el títol d’arborista.

Crec que el que diferencia Quintanes de
la resta d’escoles és la bona relació que hi
ha entre professors i alumnes, i el fet que
hi hagi 15 dies d’estada a l’escola i 15 dies
de pràctiques, que fa que el curs sigui molt
dinàmic. Els estudis a Quintanes, en el cas
del cicle formatiu de jardineria que he fet,
li recomanaria a tot tipus de persona que
vulgui adquirir coneixements per ser un
bon jardiner.

Què t’ha ajudat més, del que vas
aprendre a l’escola a l’hora de fer de
jardiner?

Quins consells donaries als actuals
estudiants de jardineria de Quintanes?

He de dir que de tot el programa formatiu
de l’Escola de Quintanes, entre classes,
tertúlies, pràctiques, visites, viatges/estades,
etc., el que m’ha ajudat a l’hora de fer
de jardiner ha estat el conjunt de tota la
formació, ja que en cadascuna d’elles he
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Als actuals estudiants de jardineria de
Quintanes, els consells que els donaria
serien, que s’agafin seriosament els
estudis i facin cas als professors. Ja sé que
costa, però al nostre sector hi ha molta
competència i se n’ha d’aprendre i saber
molt.

Josep Bagaria
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Genís Rovira Tuneu. Tècnic en Aprofitament i
Conservació del Medi Natural
Com t’ha anat la teva inserció al món
laboral?
Bé, la meva introducció al món laboral
penso que ha estat molt positiva, ja que
considero que m’adapto fàcilment a canvis
importants i a noves tasques. Mai m’ha fet
por afrontar el món laboral, ja que per a
mi, treballar del que t’agrada és el tot.

Què has fet i què estàs fent des de que
vas deixar Quintanes?
Actualment estic fent de xofer de
maquinària agrícola en una empresa de
serveis agrícoles a tercers, de Folgueroles.
Fins no fa massa temps i des que vaig
acabar el grau mitjà a Quintanes, vaig estar
en una explotació agro-ramadera a Les
Masies de Voltregà, on combinava les feines
al camp (tractors i maquinària diversa) amb
el bestiar boví (tant de carn com de llet).

Què t’ha ajudat més del que
vas aprendre a l’escola a l’hora
d’incorporar-te al món laboral (classes,

pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)? Consideres profitosa la
formació que t’ha donat Quintanes
en relació al teu lloc de treball?

Tot i que jo vaig estudiar el Grau Mitjà
de Conservació i Aprofitament del
Medi Natural (forestal), des de sempre
m’havia apassionat el món agrícola.
Per tant, actualment no estic posant
en pràctica molts dels coneixements
tècnics que vaig adquirir durant el meu
pas per Quintanes. Tot i que sempre és
bo aprendre coses noves.

Què és el que més recordes del teu
pas per l’Escola?
De les coses que més em van agradar
durant el meu pas per l’escola, és tota la
gent que vaig arribar a conèixer (alumnes,
professors, professionals del sector, etc.).
Amb molts d’ells encara hi mantinc la
relació. De les altres coses que més em va
agradar va ser el viatge a la Vall d’Aran i el
viatge a França.

Com veus el futur del sector?
Ara per ara, és un sector que està fotut,
ja que vol molta inversió i és una feina en
general molt sacrificada i mal valorada per
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l’esforç que comporta. També s’ha de dir
que és un sector que si vols feina, l’oferta
és àmplia, ja que no hi ha molta gent
disposada a treballar moltes hores i molts
dies durant les èpoques fortes de feina al
camp.

Per què creus que tens més ofertes de
treball que altres nois de la teva edat,
tot i la crisi existent?
Perquè penso que hi ha poca gent
de la meva edat disposada a treballar
sense horaris de cap tipus i a fer feines
sacrificades com són les del camp.

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles, segons tu? A quin tipus
de persona li recomanaries els estudis
a Quintanes?
Es diferencia de les altres escoles ja que és
un tracte molt familiar amb el professorat
i els alumnes. A part d’això, la manera
d’enfocar els estudis en tots els sentits,
també és molt diferent (visites d’estudis,
tertúlies professionals, plans d’estudi,
combinar pràctiques en empreses amb
els estudis, etc.). Recomanaria el centre
a algú que vingui o no vingui del sector,

però sobretot amb ganes d’aprendre sobre
aquest món, ja que realment s’aprèn.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
Que sobretot aprofitin al màxim tots els
moments que són allà, ja que no tothom
es pot permetre els estudis que voldria i
que durant el seu pas per l’escola intentin
conèixer i explorar al màxim el sector que
estudien, ja que no saben què necessitaran
i què els demanaran quan es vulguin
introduir al món laboral.

Josep Bagaria
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Oriol Torrents Lladó. Tècnic en Producció
Agropecuària
Què t’ha ajudat més, del que
vas aprendre a l’Escola a l’hora
d’incorporar-te al món laboral
(classes, pràctiques, tertúlies,
visites, viatges/estada...)?
El que més m’ha ajudat han
estat les pràctiques, les dues
setmanes que estava a l’empresa,
pel fet que tens l’oportunitat de
començar a formar part d’una
empresa i posar en pràctica tota
la teòrica que s’aprèn a classe.
Penso que és la millor manera de
veure si realment el que estudies
t’agrada.

Com t’ha anat la teva inserció al món
laboral?
Molt bé, ja que he pogut treballar a una
empresa que es dedicava al que a mi més
m’apassionava.

Què has fet i què estàs fent des que vas
deixar Quintanes?
Quan vaig començar a Quintanes feia
pràctiques a una explotació agrícola on
tenien vaques de llet i maquinària agrícola.
A l’estiu del primer any que vaig estudiar
a l’escola, vaig treballar a la mateixa
explotació on havia fet pràctiques. A mig
curs del segon any del Grau Mitjà, vaig
decidir canviar d’empresa i començar a
fer pràctiques a una empresa de serveis
agrícoles a tercers, que és on actualment
treballo com a xofer.

Consideres profitosa la formació que
t’ha donat Quintanes en relació al teu
lloc de treball?
Si, ja que m’ha donat a conèixer una
formació necessària per entrar al món
laboral.

Com veus el futur del sector?
El percentatge de gent que es dedica a
aquet sector és molt petit. Tot i això no es
pot desvalorar el treball i la feina que es fa.
Si la cosa segueix anant com va, que la gent
que no és del sector no valora els esforços
que es fan per poder fer un producte o
una feina de molta qualitat, cada cop anirà
a pitjor.

Perquè creus que tens més ofertes de
treball que altres nois de la teva edat,

tot i la crisi existent?
Jo sempre penso que al món agrícola no
hi ha poques ofertes de treball, al revés,
n’hi ha moltes. El problema d’aquesta
feina és que és sacrificada. Molta gent no
està disposada a treballar un simple cap
de setmana per a poder solucionar algun
problema o entrebanc que hi hagi hagut a
la feina. Si la feina que fas t’agrada i estàs
a gust, compensa aquest petit extra de
sacrifici que comporta treballar al món
agrícola i ramader.

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles, segons tu? A quin tipus
de persona li recomanaries els estudis a
Quintanes?
La meva opinió: és un sistema
d’ensenyament totalment diferent. Està
pensat per entrar al món laboral d’una
manera ràpida i qualificada. Sobretot
permet posar la teòrica que s’aprèn a les
classes a la pràctica. També el tracte de
professors amb alumnes és molt familiar.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
El meu consell per la gent que estudia a
Quintanes seria que aprofitin els estudis a
l’escola per aprendre i treballar una mica
tots els temes que hi ha a l’agricultura
i ramaderia, ja que un cop acabes saps
exactament on i de què vols treballar i fent
això és de la manera que t’ho passes més
bé treballant.
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Lluís Fortuño

Joan Carré i Delgà. Tècnic Superior en Gestió
Forestal i del Medi Natural
Com t’ha anat la teva inserció al món
laboral?
Millor del que m’esperava. No em
pensava que quan em poses a buscar
feina, m’arribés just l’endemà d’enviar el
currículum.Vaig tenir molta sort d’entrar
en aquesta empresa, ja que és una empresa
familiar i això comporta tenir molt de
tracte amb totes les persones i relació amb
molta gent del sector tant de Catalunya,
d’Espanya, com de la resta del món.

Què has fet i què estàs fent des de que
vas deixar Quintanes?
L’any 2014 vaig acabar els meus estudis
a Quintanes. Des de llavors he estat
treballant de monitor esportiu en casals
de natació i lleure, de coordinador en
un campus de futbol i de monitor de
menjador en un centre d’educació primària
a la ciutat d’Olot. Com podeu veure, res
relacionat amb el sector forestal i medi
natural.
El setembre del 2016 vaig iniciar un curs
de guiatge, “Curs del Bon Coneixedor de
la Garrotxa”. Al mateix temps que estava
finalitzant aquest curs, al mes d’octubre
em va sortir l’oportunitat de la meva feina
actual, com a tècnic forestal en un viver

de la comarca de la Garrotxa (“Jardineria
i Vivers Sant Iscle” de Sant Feliu de
Pallerols).
Una altra gran sort, en aquest cas, va ser
tenir en Francesc com a responsable del
viver que va donar-me l’oportunitat de
treballar al sector forestal. Actualment, farà
quasi 6 mesos que estic treballant a la seva
empresa on la filosofia que la caracteritza
és que cada arbre té una història per
explicar...

Què t’ha ajudat més, del que
vas aprendre a l’escola, a l’hora
d’incorporar-te al món laboral (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)? Consideres profitosa la
formació que t’ha donat Quintanes en
relació al teu lloc de treball?
Podria dir que totes i cada una de les
coses que he viscut i après a Quintanes
m’ha servit i em serveix per al dia a dia,
però destaco les tertúlies i les visites
com experiències i aprenentatges de
coneixences laborals i professionals.
També, les pràctiques m’han ajudat i format
més directament en el món laboral i
professional del sector.

Què és el que més recordes del teu pas
per l’Escola?
Podria estar hores parlant d’anècdotes
del meu pas per Quintanes, però sense
cap dubte, el que més recordo són aquells
moments que vaig viure amb els meus
companys i actuals amics. Sempre que em
demanen una anècdota, explico la mateixa.
Recordo aquella classe de cinegètica amb
en Lluís on ens va venir un atac molt fort
de riure i no podíem parar fins que vam
acabar demanant per sortir de la classe
per no destorbar la dinàmica de la sessió.

Com veus el futur del sector?
Des del punt de vista del viverisme i
dels transplantaments, activitats de la
nostra empresa, estem en un moment
d’increment de feina i que sembla que la
cosa vagi a l’alça. El món forestal està en
un moment que, si es volen guanyar diners
i poder-ne viure, s’ha d’anar a explotar

els recursos que tens i de què disposes, i
sobretot no deixar un oferta per dolenta.
És un sector difícil, però molt gratificant al
mateix temps. Crec que té un futur més
clar que no pas negre.

Per què creus que tens més ofertes de
treball que altres nois de la teva edat,
tot i la crisi existent?
No crec que tingui més o menys ofertes
de treball que altres nois de la meva edat,
simplement que vaig estar en el moment i
al lloc oportú quan va sorgir l’oportunitat
d’entrar a treballar en aquesta empresa.
Però crec i penso que, qui vol, pot.

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles, segons tu? A quin tipus
de persona li recomanaries els estudis
a Quintanes?
No la puc comparar amb gaires escoles,
ja que tampoc n’he voltat moltes, però
des del meu punt de vista penso que com
Quintanes poques n’hi ha. Compaginar la
formació amb les pràctiques durant els 2
anys que dura el cicle, és un punt molt i
molt a favor i fort que té aquesta escola,
i crec que és un mètode que haurien de
potenciar i aplicar-ho molts altres centre
educatius.
Qualsevol persona que estigui interessada
en la formació forestal, agrícola o de
jardineria els hi recomanaria, sense
diferències en persones. Quintanes és com
una petita gran família, tothom s’hi sent a
gust.

Quins consells donaries als actuals
estudiants de Quintanes?
Com diríem els d’Olot: Nari, nari, nari.
Sense deixar res per demà. Portar tots
els treballs al dia i sense deixar que es
caduquin com un iogurt. El més important
és que si es fa amb il·lusió i ganes, no calen
més consells.
Penso que a la vida s’ha de lluitar. S’ha de
lluitar al màxim pel que estimem, pel que
ens apassiona. Pel que ens apassiona de
debò. Diuen que el millor es fa esperar. I,
de paciència, no me n’ha faltat, ni de ganes,
ni d’il·lusió i molt menys de passió.

34
Albert Bastida

ENTREVISTES - INSERCIÓ LABORAL

Gerard Soler Galobart. Tècnic en Gestió i
Organització d’Empreses Agropecuàries
vas aprendre a l’escola a l’hora
d’incorporar-te al món laboral (classes,
pràctiques, tertúlies, visites, viatges/
estada...)? Consideres profitosa la
formació que t’ha donat Quintanes en
relació al teu lloc de treball?
Amb el que vaig aprendre més és amb
les pràctiques i les visites a les diferents
explotacions, ja que pots veure els errors
i virtuts de cada explotació, i diferents
formes de treballar i enfocar aquest nou
futur que ens espera.
Sí, ja que ningú neix ensenyat i qualsevol
cosa nova que et puguin ensenyar sempre
és bo. “El saber no ocupa lloc” o almenys
això diuen.

Què és el que més recordes del teu pas
per l’escola?
Com t’ha anat la inserció al món
laboral?
Va ser una inserció al món laboral molt
ràpida, ja que des de que vaig acabar a
Quintanes em vaig incorporar a l’empresa
familiar.

Què has fet i què estàs fent des de que
vas deixar Quintanes?
Bàsicament gestió dels conreus i dels
diversos caps de bestiar presents a
l’explotació.

Què t’ha ajudat més, del que

Perquè creus que tens més ofertes de
treball que altres nois de la teva edat,
tot i la crisi existent?
En primera lloc, hi ha poc jovent que
vulgui fer aquesta feina, ja que no tens mai
horaris i per altres factors diversos, però
és una pena perquè és el sector primari
del nostre país. Responent a la pregunta,
gràcies a les pràctiques realitzades, hi ha
moltes empreses que et coneixen i ja
saben com treballes i per això juguem amb
avantatge.

En què es diferencia Quintanes de la
resta d’escoles, segons tu? A quin tipus
de persona li recomanaries els estudis a
Quintanes?
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Saló de l’Ensenyament (Recinte Montjuïc)
Entre els dies 9 i 13 de març vam estar al
Saló de l’Ensenyament, saló que se celebra
en el marc de la setmana de la formació
i el treball. A través del saló les persones
interessades podien consultar-nos les opcions formatives que s’adapten a les seves
preferències i aptituds després de cursar
l’ensenyament secundari obligatori o el batxillerat. Els cicles formatius que cursem a
l’escola són de Grau Mitjà i Superior.

Saló de l'Ensenyament (Re
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FESTA DEL CAMP
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Festa del Camp
A la Festa del Camp 2016 hi van assistir unes 400 persones. Vam
començar amb la final de futbol. Simultàniament es feia la gimcana
de tractors, en proves d’habilitat i rapidesa, organitzada per en Josep
Bagaria, professor de l’escola.
L’acte acadèmic el va presidir la Sra. Teresa Masjuan (Directora General d’Agricultura i Ramaderia) i la Sra. Rosa Ricart (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya). Van compartir taula presidencial amb
el Sr. Sergi Vilamala, Alcalde de Les Masies de Voltregà; el Sr. Miquel
Torrents, President de la Fundació Antiga Caixa Manlleu; i el Sr. Toni
Martorell, Director de l’Escola. Es va fer el lliurament de diplomes
als alumnes de segon curs dels diferents cicles que s’imparteixen
a l’escola. Alumnes i professors van fer uns parlaments sobre el
curs escolar. Durant l’acte acadèmic es van lliurar els premis “Q”,
que cada any s’atorguen a empreses i persones que fa anys que

col·laboren amb l’escola. Aquest curs s’ha premiat el Sr. Joan Baucells de BALSA, la Fundació MAP i ADEFFA (Associació de Defensa
de la Flora i Fauna Autòctona).
Vam fer un gran dinar preparat per les nostres cuineres. Vam dinar
fideuada i carn a la brasa. El dia es va tancar amb el concurs de
motoserres, organitzat pels professors de pràctiques de forestal, en
Carles Lorca i l’Albert Mas. El primer va ser en Nil Anselmo, el segon en Martí Esquís, tots dos alumnes de 2n de GM d’Aprofitament
i Conservació del Medi Natural, i en tercera posició va ser en David
Suriñach, alumne de 1r de GM d’Aprofitament i Conservació del
Medi Natural. La Festa ha estat possible gràcies a alumnes, antics
alumnes, professors, personal no docent, amics i col·laboradors de
l’Escola EFA Quintanes.

Guanyadors
del concurs de
motoserres

Fonaments agronòmics i zootècnics, taller
i equips de tracció, infraestructures i
instal·lacions agrícoles, principis de sanitat
vegetal, control fitosanitari, implantació de
cultius, producció agrícola, producció de llet,
ous i animals per a vida, producció de carn
i altres produccions ramaderes, formació
i orientació laboral, empresa i iniciativa
emprenedora, síntesi, idioma, formació en
centres de treball.

Principis de sanitat vegetal, fonaments
agronòmics, control fitosanitari, repoblacions
forestals i tractaments silvícoles, aprofitament
del medi natural, conservació de les espècies
cinegètiques i piscícoles, producció de planta
florestal en viver, prevenció d’incendis
forestals, maquinària i instal·lacions forestals,
ús públic en espais naturals, formació i
orientació laboral, empresa i iniciativa
emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació
en centres de treball.

Fonaments agronòmics, taller i equips de
tracció, infraestructures i instal·lacions agrícoles,
control fitosanitari, implantació de jardins i
zones verdes, manteniment i millora de jardins
i zones verdes, producció de plantes i pans
d’herba en viver, composicions florals i amb
plantes, establiments de floristeria, tècniques
de venda en jardineria i floristeria, formació
i orientació laboral, empresa i iniciativa
emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en
centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

- Treballador/a qualificat/da en cultius i ramaderia.
- Agricultor/a.
- Horticultor/a.
- Fructicultor/a.
- Floricultor/a.
- Criador/a de bestiar.
- Avicultor/a.
- Apicultor/a.
- Productor/a de llet i/o d’ous.
- Operador/a de maquinària agrícola i ramadera.

- Maquinista de processadora forestal.
- Tractorista.
- Podador/a.
- Pelador/a de suro.
- Especialista en treballs d’altura en els arbres.
- Treballs de repoblació i tractaments silvícoles.
- Planterista
- Aplicador/a de productes fitosanitaris.
- Empeltador/a.
- Treballdor/a qualificat/ada en activitats forestals.
- Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro
i llenyes.

- Treballador/a d’hortes,
vivers i jardins.
- Jardiner/a, en general.
- Jardiner/a i cuidador/a de
camps d’esport.
- Treballador/a de parcs
urbans i de jardins
històrics i/o botànics.
- Treballador/a qualificat/da
en la instal·lació de jardins
i zones verdes.
- Treballador/a qualificat/da
en manteniment i imillora
de jardins i zones verdes.
- Treballador/a qualificat/da
d’una empresa de
jardineria per compte
propi.
- Planterista.

- Treballador/a en vivers, en
general.
- Treballador/a qualificat/da
en propagació de plantes
en vivers.
- Treballador/a qualificat/da
en cultiu de plantes en
vivers.
- Treballador/a qualificat/da
en recollida de llavors i
fruits en alçada.
- Treballador/a qualificat/da
en producció de llavors.
- Empeltador/a.
- Treballador/a qualificat/da
en vivers.
- Florista per compte propi
o aliè.
- Oficial/a de floristeria.
- Venedor/a de floristeria.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN
PAISATGISME I MEDI RURAL

TÈCNIC/A SUPERIOR EN
RAMADERIA I ASSISTÈNCIA
EN SANITAT ANIMAL

Botànica
agronómica,
Botànica
agronòmica,gestió
gestiói iorganització
organitzaciódel
del viver,
fitopatologia,
topografia
agrària,
viver,
ﬁtopatologia,
topograﬁa
agrària,
maquinària
i instal·lacions
agroforestals,
maquinària
i instal·lacions
agroforestals,
planificació de cultius, gestió de cultius,
planiﬁcació de cultius, gestió de cultius, disseny
disseny de jardins i restauració del paisatge,
de jardins i restauració del paisatge, conservació
conservació de jardins i gespes esportives,
deprojecte
jardins ide
gespes
esportives,
de
paisatgisme
i mediprojecte
rural, formació
paisatgisme
medi rural,
formació
i orientació
i orientaciói laboral,
empresa
i iniciativa
emprenedora,
enemprenedora,
centres de treball.
laboral,
empresaformació
i iniciativa
formació en centres de treball.

Organització
control de
dela
lareproducció
reproducciói i cria,
Organització ii control
cria, gestió
la producció
animal,
gestió
de
gestió
de lade
producció
animal,
gestió
de la
la recria
cavalls,
organitzaciói supervisió
i supervisióde
recria
dede
cavalls,
organització
de la doma i maneig d’èquids, maquinària
la doma i maneig d’èquids, maquinària i
i instal·lacions ramaderes, sanejament
instal·lacions ramaderes, sanejament ramader,
ramader, assistència a l’atenció veterinària,
assistència
a l’atenció
biosegurebioseguretat,
gestió deveterinària,
centres veterinaris,
tat,
gestió
centres veterinaris,
de
projecte
dede
ramaderia
i assistènciaprojecte
en sanitat
animal, formació
i orientació
laboral,
empresa
ramaderia
i assistència
en sanitat
animal,
i iniciativai emprenedora,
formació
en centres
formació
orientació laboral,
empresa
i
de treball.
iniciativa emprenedora, formació en centres
de treball.

Botànica agronòmica, fitopatologia,
topografia agrària, maquinària i instal·lacions
agroforestals, tècniques d’educació ambiental,
gestió dels aprofitaments del medi forestal,
gestió i organització del viver forestal, gestió
cinegètica, gestió de la pesca continental,
gestió forestal, gestió de la conservació del
medi natural, defensa contra incendis forestals,
projecte de gestió forestal i conservació del
medi, formació i orientació laboral, empresa i
iniciativa emprenedora, formació en centres de
treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

Encarregat/da d’explotació ramadera, en general, responsable
de la producció
en cooperatives,
en en
societats
Encarregat/da
d'explotació
ramadera,
general,agràries
responsable de la
de transformació o d’altres associacions de ramaders,
producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o
responsable de la producció en explotacions o empreses
d'altres associacions de ramaders, responsable de la producció en
ramaderes, responsable en empreses de serveis relacionats
explotacions o empreses ramaderes, responsable en empreses de serveis
amb la producció ramadera, encarregat/da de màquines
relacionats amb la producció ramadera, encarregat/da de màquines i
i equips ramaders, responsable i gestor/a de ramaderies
equips ramaders, responsable i gestor/a de ramaderies equines,
equines, assessor/a i supervisor/a per a la planificació,
assessor/a
per ad’empreses
la planiﬁcació,
muntatge
i funcionament
muntatgei isupervisor/a
funcionament
i entitas
associades
d'empreses
i entitats
associades
a esdeveniments,
espectacles,
a esdeveniments,
espectacles,
demostracions
eqüestres,
demostracions
eqüestres,
activitats
recreatives,
esportives
i terapèutiactivitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia),
ques
(hipoteràpia),
responsable
del
maneig
i
de
les
cures
del
responsable del maneig i de les cures del bestiar i de bestiar i de
les
enen
centres
d'ensinistrament,
doma
i entrenament
de
les instal·lacions
instal·lacions
centres
d’ensinistrament,
doma
i
bestiar
equí, de de
les bestiar
cures i de
l'administració
teràpies
en centres de
entrenament
equí,
de les curesdei de
l’administració
pupil·latge,
i recuperació
de bestiar
ajudant/a de
de teràpiesdescans
en centres
de pupil·latge,
descansequí,
i recuperació
de bestiaren
equí,
ajudant/a
de veterinària
en animal,
facultats
i centresde
veterinària
facultats
i centres
d'investigació
visitador/a
d’investigació
animal, visitador/a
deveterinària
productes
veterinària,
productes
de veterinària,
ajudant/a de
ende
equips
veterinaris
ajudant/a deenveterinària
equips
veterinaris
especialitzats
especialitzats
animals de en
granja
i producció,
ajudant/a
de veterinària
en
animals
de
granja
i
producció,
ajudant/a
de
veterinària
en explotacions ramaderes, ajudant/a de veterinària en empreses del
en explotacions
ramaderes,
ajudant/a
dea veterinària
sector
agroalimentari
i d’empreses
de serveis
la ramaderia.en
empreses del sector agroalimentari i d’empreses de serveis a
la ramaderia.

- Coordinador/a d’unitats
de prevenció i d’extinció
d’incendis forestals.
- Encarregat/da d’empreses
que facin tasques de lluita
contra plagues i malalties
forestals.
- Pràctic/a en treballs de
topografia.
- Encarregat/da o capatàs/ssa
forestal.
- Encarregat/da de vivers, en
general.
- Encarregat/da de
repoblacions cinegètiques,
piscícoles i astacícoles.

SORTIDES PROFESSIONALS
- Tècnic/a en jardineria.
- Dissenyador/a de zones enjardinades que no requereixin la
- Tècnic
o tècnica
jardinería.
redacció
d’unenprojecte.
- Dissenyador
o dissenyadora
de zonesde
enjardinades
que no
requereixin la
- Encarregat/da
de la instal·lació
parcs, jardins
i àrees
redacció
d'un
projecte.
recreatives urbanes i periurbanes.
- Encarregat
o encarregada
de la instal·lació
de parcs, jardins
i àrees
- Encarregat/da
del manteniment,
conservació
i restauració
recreatives
urbanes
i periurbanes.
de jardins
i parcs
(àrees recreatives urbanes i periurbanes i
- Encarregat
o encarregada del manteniment, conservació i restauració de
medi natural).
- Treballador/a
compte urbanes
propi en
empresa de
jardineria
i
jardins
i parcs (àreesper
recreatives
i periurbanes
i medi
natural).
restauració
del paisatge.
- Treballador
o treballadora
per compte propi en empresa de jardineria i
Encarregat/da
d’obres
de
jardineria
i
restauració
del
restauració del paisatge.
paisatge.
- Encarregat
o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge.
- Encarregat/da
de podes
i operacions
de cirurgia
arbòria.
- Encarregat
o encarregada
de podes
i operacions
de cirurgia
arbòria.
- Encarregat/da
o capatàs
agrícola.
- Encarregat
o encarregada
o capatàs
agrícola.
- Encarregat/da o capatàs agrícola d’horts, planters i jardins.
- Encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins.
- Encarregat/da de planters en general, convencionals o
- Encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o
ecològics.
ecològics.
- Encarregat/da de producció de llavors i pans d’herba.
- Encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba.

- Encarregat/da de treballs
d’adequació de l’hàbitat
aqüícola continental i de
les espècies cinegètiques.
- Treballador/a especialitzat/
da en activitats de control
legal de depredadors o
espècies invasores.
- Gestor/a cinegètic/a.
- Coordinador/a de feines
de vigilància rural.
- Encarregat/da d’empreses
de turisme cinegètic i
piscícola.
- Agent forestal o similar.
- Guarda d’espais naturals.
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Grups que ens visiten
ESTADA D’ALUMNES FRANCESOS
DEL 13 D’ABRIL AL 6 DE MAIG EN
EXPLOTACIONS CATALANES

Com cada any Quintanes i l’escola MFR
Bourgognague mantenim un intercanvi
d’alumnes, que fan una estada en explotacions agrícoles i ramaderes. L’any 2016, els
alumnes francesos van estar repartits per
diferents comarques de Catalunya, el Garraf, Osona, el Bages, l’Alt Empordà… Les
explotacions van ser variades: horta, vaques
de llet, vaques de carn, cereals, farratges i
agricultura ecològica. Agraïm a tots els responsables de pràctiques, a les famílies per
l’acolliment i la feina de tots els professors
que van fer possible l’estada.

ESTADA D’ALUMNES FRANCESOS DE
L’ESCOLA CFA SAINTE LIVRADE

La Cavalleria de Manlleu, una granja de vaques amb història; l’empresa Treballs Agrícoles Àngel; l’explotació d’en Josep Garriga,
especialitzada en BIO i situada a Castellterçol; la granja de porcs de Malla Mas Torremagra i l’empresa Casa Riera Ordeix dedicada a l’elaboració artesanal d’embotit des
de l’any 1852. El dimecres van aprofitar tot
el dia per conèixer la ciutat de Barcelona.
Aprofitem per agrair a totes les empreses
que han col·laborat per fer possible aquesta
estada, per la seva disponibilitat i atenció.

na (l’associació d’empresaris majoristes de
fruites i verdures), l’oficina de turisme de
Calella on els esperaven per informar-los
de zones d’interès properes a Calella i de
la Costa Brava. El dissabte tornaven cap a
França.
Aprofitem per agrair a totes les empreses
que han col·laborat per fer possible aquesta
estada, per la seva disponibilitat i atenció.

ESTADA DE PRÀCTIQUES
D’ALUMNES FRANCESOS DE
L’ESCOLA MFR DE LESNEVEN

Una nova escola francesa va fer el seu viatge
a les nostres terres. Aquests van haver de
posposar el seu viatge degut als atemptats
de París i van venir la setmana del 7 a l’11 de
març. Els alumnes es van allotjar a l’alberg
de joventut de Vic. Van visitar la Cooperativa de Vic, una explotació porcina de Manlleu, una explotació de vaques de carn, vaques de llet i visita turística a Barcelona.
Aquest viatge no hagués estat possible sense la col·laboració dels antics alumnes. Mil
gràcies a tots i per molts anys!

Dos alumnes francesos de l’escola de MFR
de Lesneven de la regió de la Bretagne, van
demanar fer la seva estada de pràctiques
en explotacions porcines catalanes. Hi van
estar des del 6 fins al 2 de juliol. Aquesta
estada va ser molt positiva per totes dues
parts. Les explotacions col·laboradores van
ser: Ramadera Montbri SAT de Vilarrodona
(Tarragona) i Franquim s.c.p. de Vic. Aquestes pràctiques van ser possibles gràcies a
la col·laboració d’alumnes i ex-alumnes de
l’escola, un gran agraïment per a ells.

VIATGE DE L’ESCOLA CFFPP DE
CARMEJANE

SINERGIES DE COMUNICACIÓ
I RELACIÓ AMB UNA ESCOLA
FRANCESA DE PERPINYÀ

ESTADA D’ALUMNES FRANCESOS DE
L’ESCOLA MFR DE MORLAIX
La setmana del 4 d’abril van venir els alumnes de l’escola CFA Sainte Livrade, de la
població Sainte-Léocadie, de la regió de
Llenguadoc-Rosselló. És el primer cop que
ens visita aquesta escola i hem establert les
bases per col·laboracions futures, gràcies
a la feina feta per en Franky, un professor
d’aquest centre que ja coneixia Quintanes.
Van arribar el dilluns a la tarda i durant tota
la setmana van realitzar visites tècniques a
empreses del sector agrícola ramader com:

Entre els dies 15 i 23 d’abril van venir els
alumnes de l’escola MFR de Morlaix. Van
arribar el divendres al vespre i durant tota
la setmana van realitzar visites tècniques
a empreses del sector agrícola-ramader
i també van fer turisme. El dissabte, visita
a la ciutat de Barcelona i el diumenge assistien al partit de futbol Barça-València.
Durant la setmana van realitzar visites
professionals: Cooperativa Agrària Torelló,
unes caves, granges de vaques, MercaGiro-

Durant la primavera del 2016 un grup de
professors de l’escola va establir comunicació amb l’escola francesa de Perpinyà. La
comunicació és per crear futurs intercanvis
i establir sinergies de comunicació. Per ferho, nosaltres els vàrem anar a visitar i vàrem
poder visualitzar el seu funcionament com
escola. Més endavant, també van venir-nos
a visitar per veure el funcionament de la
nostra.
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VISITA DE L’ESCOLA BTS AP - CFA
DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Una altra escola francesa que també va contactar amb nosaltres per primer cop va ser
BTS AP-CFA des Pyrénées Orientales. Els

alumnes de l’equivalent GS de Paisatgisme
ens van contactar per si podíem organitzarlos alguna visita sobre el tema. Van quedar
directament a l’empresa de jardins verticals
Green Wall, de Vic. Durant el seu viatge van
visitar diferents escoles de jardineria de Ca-

talunya, però per qüestió de temps no van
poder pujar a Quintanes.
Agraïm moltíssim la col·laboració de
l’empresa; ja que era un dia plujós i tot i
així va ser una bona visita i els alumnes van
marxar súper-contents.

Jordi González

NOTÍCIES

Altres visites
VISITEN QUINTANES PROFESSORS
D’UNA ESCOLA DE GUATEMALA

diferents projectes amb aquesta escola i en
Pere Puig, Secretari General de l’AIMFR. El
Director els va explicar el funcionament
i organització de l’escola i van visitar les
instal·lacions.

VISITA D’UN PROFESSOR BRASILER A
QUINTANES

El divendres 15 d’abril de 2016 van visitar
l’escola Quintanes la Mónica, el Julio Edelso
i l’Ivan, professors de l’escola de formació
professional agrària que hi ha al poble de
San Pablo Toacà, al departament de San
Marcos, a Guatemala. Els van acompanyar el
Carles de la Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges que col·laboren amb

d’una escola que forma joves del medi rural
amb el mateix sistema pedagògic que Quintanes: la Pedagogia de l’Alternança.
Durant els dies que va estar a Quintanes,
en Pitagoras va poder integrar-se en la dinàmica de l’escola assistint a algunes visites
d’estudis, classes, reunions, vetllades amb
els alumnes, etc. També va visitar alguns
racons d’Osona i Vic, així com la ciutat de
Barcelona.
Per a nosaltres, rebre aquesta visita va ser
una experiència, com sempre, magnífica. Ens
va aportar aire fresc i la visió en perspectiva
d’una persona que fa la mateixa feina que
nosaltres.

La setmana del 28 de març al 2 d’abril, a
Quintanes vam rebre la visita del professor
Pitagoras Silva da Souza, que treballa a l’EFA
de Jaru (Estat de Rondonia, Brasil). Es tracta

Jordi Rosell

NOTÍCIES

Activitat extraescolar de Bonsais
EL BONSAI ÉS UN ART QUE
COMBINA BELLESA ESTÈTICA I
TÈCNIQUES D’HORTICULTURA.
L’art dels bonsais es va originar a l’Imperi
Xinès, creant arbres en miniatura i la reproducció de paisatges en petits espais. Com
més petit era el paisatge reproduït més
atractiu tenia.
Més tard, els japonesos van copiar i adaptar
l’art dels bonsais, donant-los un caire molt
més particular. En comptes de simular paisatges sencers els japonesos van començar
a cultivar arbres individuals, donant molta
més importància a l’arbre en sí. De fet, la
paraula, “Bon-sai”, prové del terme japonès
que traduït significa, planta sobre test.

Des de l’escola de Quintanes hem cregut
que l’activitat d’extraescolars de bonsais
pot ser una bona activitat pels alumnes.
L’extraescolar es porta a terme un cop acabades les classes, amb l’horari de 6 a 7 de

la tarda, un cop per setmana i al llarg del
curs escolar.
Les classes són impartides pel professor
Josep Santacreu que compta amb una gran
experiència i professionalitat en el món de
la jardineria i l’art dels bonsais.
Els temes més importants tractats a classe
són: què és un bonsai, nomenclatura de l’art
del bonsai, tipus segons la seva forma, clima, eines per treballar els bonsais, substrats
adients, recipients pels bonsais, poda, elecció de la planta, qualitat i necessitats d’aigua,
feines de formació dels bonsais i molts més
que s’aniran portant a terme durant el
transcurs de les classes.
Durant els anys que s’ha impartit l’activitat
hem constatat i reafirmat la bona resposta i
motivació per part dels alumnes.
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Josep Bagaria

Visita d’Estudis a l’empresa HONDA GREENS
EL DIA 9 DE NOVEMBRE, AMB ELS ALUMNES DE PRIMER
DE JARDINERIA,VAM ANAR A VISITAR L’EMPRESA HONDA
GREENS DE LA GARRIGA.
Aquesta empresa és la que s’encarrega de subministrar totes les
màquines de jardineria de les marques Honda, Echo i Silky arreu de
l’Estat Espanyol. El Sr. Pedro Sillero ens va fer tota l’explicació de
l’empresa i vam poder veure totes les màquines i instal·lacions de la
casa. Al final de la visita també ens va fer una demostració de tot un
seguit de màquines, per així poder veure les diferències que hi ha
entre elles, avantatges, inconvenients, etc

NOTÍCIES

Núria Saus

Argentina - Exitosa Jornada sobre Sistemas de
Producción Porcina
Organizada por la Cátedra de Sistemas de Producción Animal, el pasado 11 de mayo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), la “III Jornada sobre
Sistemas de Producción Porcina”.
La misma se realizó en el marco de las XIII Jornadas Agrícola Ganadera que llevó por lema “Producir con-ciencia” y fue organizada
por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Agrupación de Estudiantes Independientes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario.
El centro de atención de la Jornada estuvo en las ponencias del Dr.
Marco Antonio Jacho López, Director del departamento de I+D+i,
Inti Veterinaris, Profesor de la EFA Quintanes, Asesor en Producción
Porcina y Bienestar Animal.
El Dr. Jacho López expuso sobre “La Producción Porcina en la Unión
Europea y América Latina” y “Producción Porcina Sostenible”.
Estas III Jornadas culminaron con un recorrido guiado por el Módulo de Producción Porcina de la institución organizadora, donde
el equipo técnico de especialistas de la casa de altos estudios dio
detalles sobre este sistema productivo.
Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias, UNR.
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Patrícia Verdaguer

NOTÍCIES

Primer jardí urbà de Montornès dinamitzat i
dirigit per la nostra tècnica Laia Grifell
La passada primavera es va realitzar el primer jardí urbà de Montornès dirigit i dinamitzat per la tècnica Laia Grifell. El manteniment del jardí el fa el propi veïnat. Es va
habilitar als darreres del Carrer del Nou
d’Abril, entre el Centre Juvenil Satèl·lit i el
bloc 10. El projecte responia al treball realitzat conjuntament pel veïnat, l’Oficina del
barri i l’equip urbanístic del Pla Estel, amb
qui també s’han desenvolupat processos
participatius per a la remodelació d’altres
espais del municipi com la plaça de Joan
Miró. Us adjuntem el link que redirigeix al
Time Lapse de la plantada realitzada el passat 4 d’abril de 2016.

https://youtu.be/NUp8SGMYcoU

Josep Bagaria
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Curs de mecànica a Honda Echo de La Garriga
El passat dijous dia 26 de gener, en Josep Bagaria i l’Albert Crosas vam assistir a un curs de novetats en maquinària de bateria per
a jardinera. També es van tocar altres temes sobre normatives en
contaminació, soroll i vibracions de les màquines i motors de 4 i 2
temps.
Va ser una jornada molt intensa i productiva ja que, a més d’aprendre
i posar-nos al dia dels temes abans esmentats, també vam poder
parlar amb els altres 20 professors de mecànica de les diferents
escoles de Catalunya que fan les branques agrícoles, jardineria i forestal com nosaltres.
Des d’aquí volem agrair molt sincerament la predisposició i dedicació que ens va oferir l’empresa Honda Greens i molt especialment
el Sr. Pere Cañizares i el Sr. Pedro Sillero.

FIRES

Patrícia Verdaguer

Assistència al Saló de l’Ensenyament del Ripollès
Assistència al Saló de l’E

El dimarts 1 de març de 2016, vam assistir a la 2a edició del Saló
de l’Ensenyament del Ripollès, organitzat per l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura i l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del programa ODISSEU de retorn i inserció laboral dels joves al medi rural, amb la col·laboració del Centre de
Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Ripollès. El Saló de
l’Ensenyament comptava amb un espai cedit per l’Ajuntament de
Ripoll, on orientaven els joves per decidir el seu futur acadèmic i
laboral. Aquest any ens hi podreu tornar a trobar el proper dia 14
de març de 2017.

nsenyament del Ripollès
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Realització dels treballs de millora de l’estany
de l’escola
El curs 2015-2016 amb els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria es van començar els treballs de
millora de l’estany de l’Escola Familiar Agrària de Quintanes.
Es va definir el projecte de la restauració de l’estany de l’escola. La
intenció era restaurar paisatgísticament i millorar-lo ambientalment.
La coordinació del projecte la va dur a terme el nostre tècnic Jordi
Rosell.
Les actuacions van ser les següents:
1. Moviment de terres i impermeabilització
2. Definició estructural dels marges
3. La instauració d’illes flotants
4. Millora de l’equipament del funcionament de l’estany
5. Acabats finals
L’estany portava uns anys sense aigua degut a problemes
d’impermeabilització. Els alumnes, després de fer un petit avantprojecte van ajudar a impermeabilitzar l’estany, fent una nova instal·lació
i filtratge d’aigua per portar-la a una nova cascada. També van fer la
instal·lació d’il·luminació de l’estany al vespre i a la nit.
Aquest curs 2016-2017 hem seguit els treballs de millora amb els
alumnes de segon del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria.
Després de treballar el tema a classe, han fet una proposta per
l’arranjament dels exteriors de l’estany. Aquests consisteixen en realitzar una nova distribució dels espais exteriors, millorant la zona
de gespa, instal·lant i anul·lant una zona de reg, implantant noves
espècies vegetals i fent un paviment exterior.
Aquests treballs es realitzen amb la finalitat de poder posar a la
pràctica diferents continguts donats a l’aula i poder així donar un
entorn de benvinguda a l’escola visualment molt més atractiu i enriquidor per als alumnes.

Jordi Rosell
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Jordi Rosell

CATSKILLS. Campionat de Catalunya d’FP
Els dies 19 i 20 de març del 2016, tres alumnes de l’especialitat de
CFGM de Jardineria i Floristeria, van representar Quintanes participant al Campionat de CATSkILLS que es va fer a Mollerussa coincidint amb la fira agrícola de Sant Josep. CATSKILLS és un campionat,
en aquest cas, relacionat amb la professió de jardineria en què als
alumnes se’ls proporciona un plànol d’un jardí i els materials. Ells
han d’arribar a construir el jardí dissenyat. Aquest any el campionat
va comptar amb 6 escoles de jardineria del territori català. Vam
aconseguir la 4a posició al campionat!
Els alumnes van treballar amb dedicació, entusiasme i fent una molt
bona feina. Moltes gràcies!

NOTÍCIES

Col·laboració amb l’empresa VICREU
L’EMPRESA VICREU, DES DE FA MOLTS ANYS, COL·LABORA AMB
L’ESCOLA QUINTANES AMB XERRADES TÈCNIQUES, ASSESSORAMENT
ALS SEUS PROFESSORS, APORTACIÓ DE MAQUINÀRIA, DESCOMPTES
EN LA COMPRA DE MATERIAL...
Aquest curs, conjuntament amb la marca Stihl, ens ha proporcionat un retallatanques amb acumulador elèctric i tots els seus accessoris, una màquina última generació que servirà per formar molts futurs professionals. Agraïm un cop més a VICREU
el seu suport i ajuda que de manera constant proporciona a l’escola.

Toni Martorell
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Marco A. Jacho

La importància del consum d’aigua en els godalls.
L’aigua, un nutrient vital
L’aigua és el nutrient que els animals necessiten en grans quantitats, en comparació amb els altres nutrients subministrats per
l’alimentació. Tot i això, és el nutrient que amb major freqüència es
subministra malament.
Entenent-se per necessitats o requeriments d’aigua, la quantitat
d’aigua que el porc ha d’ingerir o consumir amb l’única finalitat
de mantenir un adequat equilibri hídric (diferència neta entre el
subministrament i la pèrdua d’aigua). S’ha de tenir en compte el
gran nombre de factors que influeixen en aquest equilibri hídric.
Així, segons la fase de producció considerada, l’aigua en el porc
intervindrà en major o menor grau en una sèrie de funcions fisiològiques directament relacionades amb la producció, com ara el
manteniment dels teixits, el creixement, la gestació, la lactació. I en
altres indirectament relacionades amb ella, com ara la síntesi de la
proteïna, el manteniment de la homeòstasi intra i extracel·lular, les
reaccions enzimàtiques, la pressió osmòtica, l’equilibri àcid-base, la
termoregulació, la remoció de productes de rebuig fisiològics, el
transport de nutrients i hormones.
L’aigua funciona a l’organisme com un solvent en el que es transporten els nutrients per tot el cos i en el que s’excreten els productes
de rebuig. La majoria de les reaccions químiques en les que intervenen els enzims, tenen lloc en solució i són processos hidrolítics.
Degut a l’alta calor específica de l’aigua, poden tenir lloc grans canvis en la producció de calor en l’animal, sense que s’alteri de forma
apreciable la temperatura corporal. Així mateix, l’aigua té una alta
calor latent d’evaporació, de manera que l’evaporació als pulmons
i a la pell li permeten intervenir en la regulació de la temperatura
corporal.
L’aigua te uns rols molt especials, formant part del líquid sinovial
lubrica les articulacions, i com a fluid cerebro-espinal, actua com
esmorteïdor líquid del sistema nerviós. A l’oïda transmet el so i a
l’ull es troba implicada en el complicat mecanisme de la visió.
La ingesta directa d’aigua representa entre el 77 y el 86 % de les
aportacions totals d’aigua. La resta es deriva principalment dels processos metabòlics nets de l’11 al 19% i de la humitat en l’alimentació.
L’aigua s’elimina al voltant del 40 al 56% per l’orina, en un 30% per la
respiració i en un 5% per les femtes, retenint-se del 9 al 14% per a
les necessitats de creixement. Per tant, està molt clar que és un nutrient i a més a més té un gran impacte en la conversió alimentària,

en el guany mitjà diari de pes i evidentment en la salut de l’animal i
en el rendiment econòmic de l’explotació.
Vies d’entrada i sortida de l’aigua de l’organisme
Encara que la set pot ser estimulada per influències de comportament, la regulació fisiològica de la ingesta d’aigua s’aconsegueix
mitjançant una interacció entre senyals osmòtics, iònics, hormonals
i nerviosos, tots dirigits a una resposta del sistema nerviós central
d’acord a les necessitats diàries dels porcs.
El balanç hídric a l’organisme s’estableix gràcies a les entrades i
sortides d’aigua per les diferents vies. La contribució relativa de
cadascuna de les entrades és variable i depèn de diferents factors.
Hi ha dues fonts principals que contribueixen a l’entrada d’aigua a
l’organisme: l’aigua de beguda juntament amb l’aigua continguda als
ingredients i, per suposat, a nivell intern s’ha de considerar l’aigua
provinent del metabolisme dels greixos, carbohidrats i proteïnes
(aigua metabòlica).
D’altra banda, l’aigua continguda i disponible a nivell de l’organisme
pot perdre’s per quatre vies principals:
1. A través de l’orina. Aquesta és la via principal d’excreció d’aigua
en el porc, encara que la quantitat d’aigua excretada varia àmpliament degut a que, els ronyons tenen la funció de regular
el volum i composició dels fluids corporals, i excreten més o
menys aigua segons la seva ingestió i excreció a través d’altres
vies.
2. A través de les femtes. La producció diària d’excrements en els
porcs constitueix el 8 - 9% del seu pes viu, amb un contingut
d’aigua entre el 62 i el 79%.
3. Durant el procés de la respiració. El fet d’humitejar i portar a
la temperatura corporal l’aire respirat fa que durant el cicle de
la inspiració-espiració es produeixi una pèrdua d’humitat continua. L’aire s’expulsa amb una saturació aproximada del 90%.
4. Evaporació (pell): transpiració i calor insensible. Les pèrdues
per suor i calor insensible no són importants ja que en el porc,
la majoria de glàndules sudorípares es troben inactives.
M.A. JACHO LÓPEZ
Veterinari
Professor producció porcina.
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Anna Bach

Com evitar la paranfistomosi bovina?
Text adaptat de la notícia publicada a la Revista Veterinària Albéitar nº
200, pp.20-21, el dijous 17 de novembre de 2016.
Encara que a Europa la paranfistomosi s’ha considerat una malaltia
d’escassa entitat patogènica, estudis recents apunten que les infeccions poden repercutir de manera significativa en la salut i el rendiment productiu dels animals infectats.
Díaz [1], En Fariñas [2], A. Pérez-Crec [1], E. Cabanelas [1], S. Remesar [1], E. Navarro
[1], A. Prieto [1], JM . Díaz-Cao [1], G. López [1], CM. López [1], R. Forner [1], G. Fernández [1], P. Morrondo [1] i P. Díez-Banys [1]
[1] Recerca en Sanidade Animal: Galícia (Grup Invegasa). Dpt. Patoloxía Animal. Facultade de Veterinària de Lugo, USC
[2] ADSG Gandeiros d’O Corgo
Imatges cedides pels autors

Els paranfistòmids són paràsits del tracte gastrointestinal dels remugants domèstics i silvestres, encara que afecten especialment al
bestiar boví. Les formes juvenils, que es desenvolupen en els primers trams de l’intestí prim, són les principals responsables de les
manifestacions clíniques de la paranfistomosi; per contra, els adults,
que es localitzen al rumen i al reticle, s’han considerat tradicionalment com menys patògens.
Les infeccions per aquests trematodes són especialment freqüents
en zones tropicals i subtropicals, on són responsables d’importants
pèrdues en les produccions, de vegades amb elevats índexs de mortalitat. Per contra, a Europa aquest paràsit ha rebut menys atenció
en comparació amb altres paràsits més freqüents, com Fasciola hepatica o els nematodes gastrointestinals. No obstant això, el notable increment de la incidència de la paranfistomosi bovina detectat
en els últims anys en diversos països europeus, inclòs Espanya, l’ha
situat actualment com una parasitosi emergent a Europa. A més,
l’aparició cada vegada més freqüent de brots clínics amb taxes de
mortalitat significatives ha conduït al fet que es reconsideri el seu
potencial patogen i la seva influència sobre el rendiment productiu
de les granges.
Desenvolupament del paràsit i contaminació de l’ambient
Els paranfistòmids són trematodes amb més de 20 espècies, encara
que la majoria dels estudis assenyalen a Calicophoron daubneyi com
la més comuna en remugants a Europa.
El cicle biològic dels paranfistòmids és similar al de Fasciola hepatica,
ja que per poder completar-lo necessiten la intervenció de cargols
de zones humides. El cicle comença amb l’eliminació d’ous a la femta dels remugants infectats; si les condicions ambientals són adequades, dels ous emergeixen larves que busquen i envaeixen cargols
en els quals es multipliquen i evolucionen fins a la fase de cercària,
que abandona el caragol. Posteriorment, s’enquisten a la vegetació o
a l’aigua, formant la fase de resistència (metacercària). Els remugants
s’infecten en ingerir les metacercàries amb la pastura o l’aigua i en
el seu intestí prim emergeix la fase juvenil, que es fixa fermament a
la mucosa intestinal (principalment duodè) on s’alimenta. Finalment,
aquests paràsits immadurs migren cap al rumen i en menor mesura
al reticle, on passen a adults (figura 1) i comencen a eliminar ous,
morfològicament similars als de Fasciola hepatica, que s’excreten per
la femta i contaminen les pastures.
La distribució del paràsit està lligada a la presència de caragols, hos-

tes intermedis (HI), al medi. A causa de què la climatologia exerceix
una gran influència sobre el desenvolupament i supervivència
d’aquests HI, així com sobre les fases externes del paràsit, hi ha
grans diferències en la prevalença en considerar la zona o l’estació
de l’any. Les precipitacions són un dels factors més influents sobre
la infecció, que sol incrementar-se després de períodes plujosos
i amb embassament de les pastures. La probabilitat d’infecció es
redueix amb temperatures elevades, ja que s’interromp l’emissió de
cercàries i es redueix la seva supervivència. Així, a Galícia, Díaz i col.
(2007) van assenyalar com a períodes de major risc d’infecció els
mesos de maig-juny i novembre-desembre.
Totes les pautes de maneig que impliquin major contacte dels animals amb les metacercàries, com el pasturatge extensiu o semi extensiu, incrementen el risc d’infecció.

Acció patògena dels paranfistòmids
Encara que a Europa la paranfistomosi s’ha considerat una malaltia
d’escassa entitat patogènica, estudis recents apunten que les infeccions poden repercutir de manera significativa en la salut i el rendiment productiu dels animals infectats.
Les fases immadures es consideren responsables dels efectes patògens, de manera que la paranfistomosi clínica és més evident
després de la ingestió de nombroses metacercàries en poc temps;
la intensitat dels signes clínics dependrà del nombre de paranfistòmids immadurs presents i de l’edat i estat immunitari de l’hoste
(els remugants en aquest cas), sent més freqüents en joves i immunodeprimits. Les fases juvenils es fixen i erosionen la mucosa
intestinal, causant petèquies i atròfia de les vellositats intestinals i
fins i tot úlceres, la qual cosa repercuteix en la digestió i absorció
dels nutrients, traduint-se en debilitat, anorèxia, diarrea, deshidratació, edemes en zones declivis i minva del rendiment. En infeccions
intenses, l’enteritis hemorràgica (diarrea sanguinolenta) i anèmia
poden resultar fatals.
Els adults del paràsit solen ser millor tolerats, fins i tot quan hi ha
altes càrregues parasitàries. No obstant això, s’ha demostrat que les
infeccions intenses poden provocar danys intensos amb inflamació
crònica de la mucosa del rumen i reticle. Els adults es fixen fortament a la paret del rumen atrapant un fragment de mucosa amb la
seva potent ventosa ventral, causant deformació i cornificació de les
papil·les ruminals; l’estrangulament de la mucosa on es fixa el paràsit
pot donar lloc a necrosi amb pèrdua focal de papil·les ruminals, amb
la consegüent alteració de la digestió.
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Com sospitar i demostrar la presència de paranfistòmids
Tenint en compte l’increment assenyalat dels percentatges d’infecció,
fins i tot amb casos clínics, la paranfistomosi s’hauria d’incloure en
el diagnòstic diferencial dels processos gastroentèrics del bestiar
boví, sobretot en animals que aprofiten pastures en zones molt humides; això s’ha de confirmar al laboratori mitjançant coprologia
(anàlisis de femtes) per detectar ous (figura 2); però, s’ha de contemplar l’aparició de resultats falsos negatius i també que la gran
semblança dels ous de paranfistòmids i de F. hepatica pot induir
errors de diagnòstic.
L’examen post mortem és especialment útil en casos aguts; les formes juvenils són de color rosat, d’1-2 mm i es troben principalment al duodè. L’aplicació de diversos mètodes immunològics ha
de contribuir a millorar el diagnòstic, però han de millorar la seva
sensibilitat.
Mesures de control
Després del diagnòstic, el millor control de la paranfistomosi s’ha
de fer amb mesures de control integrat; és a dir, amb tractaments
estratègics eficaços en els períodes de major risc, complementat
amb adequades mesures de maneig de pastures. Un bon coneixement del cicle del paràsit és essencial per actuar davant de les diferents fases del cicle i reduir el risc d’infecció.

Cal tenir en compte que els antiparasitaris més comuns, com
l’albendazol o la ivermectina, no eliminen els paranfistòmids; per
això, és normal que després d’una desparasitació rutinària els animals infectats continuïn contaminant el medi. La oxiclozanida és el
fàrmac d’elecció per al tractament de la paranfistomosi per la seva
eficàcia davant formes adultes i immadures. Arias i col. (2013) van
observar una reducció de l’excreció d’ous del 98-99% a la setmana
del tractament. Aquest fàrmac compta amb l’avantatge del reduït
període de supressió en llet (3 dies).
En qualsevol cas, si la desparasitació no s’acompanya de mesures
sobre el medi, els animals es reinfectaran a mantenir-los en pastures
contaminades amb metacercàries. Aquestes mesures inclourien:
1. Reduir les poblacions d’hostes intermediaris, modificant
l’hàbitat amb el drenat de zones embassades o l’emblanquinat
de pastures.
2. Impedir que els animals ingereixin les metacercàries amb la
pastura mitjançant correctes tècniques de pasturatge i rotació de
pastures, i evitant portar-los a les zones humides de major risc
d’infecció.
3. Reconèixer les àrees i períodes amb major risc d’infecció per
actuar més directament.
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Neus Montllor

Mas l’Illa: carn de poltre, una joia d’omega-3
Text adaptat de la notícia publicada a ets el que menges.cat.
Autora Neus Montllor
Heu menjat mai carn de poltre? Sabeu que és rica en vitamina B12,
ferro i omega-3? Teniu curiositat per saber quin és el cicle de producció d’aquesta carn tan saludable? Avui ens ho explica en Joan
Moret a Llanars, un poble petit de la Vall de Camprodon, al Ripollès.
Arribo a la granja d’engreix on cada dia en Joan dóna menjar als
poltres que engreixa al Mas l’Illa. Són animals de la raça autòctona
Cavall Pirinenc Català, que es crien arreu del Pirineu, sobretot a
la Cerdanya, al Pallars Sobirà i al Ripollès. El seu cicle productiu
necessita un entorn d’alta muntanya per poder desenvolupar-se en
condicions òptimes i és per aquest motiu que, quan ens acostem

cap a la frontera francesa, el paisatge dibuixa escamots de cavalls i
poltres. “Són animals que necessiten el contacte directe amb la natura, no els pots estacar”. Les pastures naturals són l’essència
d’aquest sistema de maneig que garanteix una carn molt
rica i nutritiva, són la base per gaudir d’una carn estretament
lligada al paisatge que l’envolta.
En Joan és fill de Llanars i sempre ha viscut a la vora dels animals
i les pastures. Des de ben jovenet la vida de pagès l’ha cridat cada
vegada més, tot i que els seus pares no es dedicaven a l’activitat
agrària familiar. Després de cursar els estudis de formació professional agrària, treballa a l’escorxador de Camprodon, sempre vinculat al seu petit ramat de cavalls, que cada vegada es va fent més
gran. Els anys passen i, cansat de veure com per la Tria de Mulats
d’Espinavell els marxants s’emportaven
els poltres que baixaven de la muntanya cada vegada més barats, decideix
avançar i fer tot el cicle, des de la producció fins al consum.Va ser llavors quan
en Joan, conjuntament amb altres ramaders de la comarca, van decidir tancar
el cercle i començar a fer l’engreix dels
seus poltres. Van crear la Federació
de Cavall Pirinenc i es van posar a
treballar per millorar la qualitat de
la carn i per fer tot el possible per
retenir el valor afegit de la producció al territori. “Havíem de començar
a vendre les bondats d’una carn que
passa sis mesos a l’alta muntanya bevent
aigua més que pura i menjant només de
les pastures… allà on no arriba l’oscura
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mano negra del hombre”.
La carn de poltre és d’una qualitat excel·lent. És una carn vermella
amb un contingut baix d’omega-6 i molt alt d’omega-3. El fet que
l’animal hagi menjat pastura natural és el motiu pel qual
els continguts en greixos omega-3 són elevats. A més, també presenta quantitats molt notables de ferro i vitamina B12, trets
diferencials d’altres tipus de carn. Al paladar és dolça i molt tendra,
realment sorprèn per la seva delicadesa. També és important saber
que, comparada amb altres carns, conté força aigua, un 70%, fet que
facilita l’assimilació de les molècules solubles. I pels que estigueu
cercant aliments afrodisíacs, heu de tenir en compte que la carn de
poltre és rica en zinc, element estimulant per a l’organisme. En Joan
està convençut que aquesta carn ha d’arribar a moltes més llars per
poder compartir la salut que aporta; “és una carn saníssima que tant
de bo més persones en poguessin gaudir”.
Per acostar la carn de poltre a la ciutadania, en Joan va obrir la
seva pròpia carnisseria a Llanars, l’Agrobotiga de la Carn,
per facilitar la compra de carn directament al taulell. Si hi
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aneu, trobareu carn fresca i també elaborats com croquetes, fuets i
hamburgueses. Quan m’acosto al taulell llegeixo un cartell que diu
“Les hamburgueses es fan al moment perquè no porten conservants
ni colorants”. En Joan m’explica que s’ha trobat gent que no acaba
d’entendre que es puguin fer hamburgueses sense additius. “M’he
trobat alguna persona que em demana si la carn sense conservants és
bona; es pensen que els farà mal, els neix el dubte perquè pensen que
tant sí com no ha de portar polvos”. Aquest fet mostra com el menjar
natural encara crea confusió i posa de manifest la necessitat de fer
pedagogia sobre el menjar saludable a cada moment.
Als que encara no conegueu la carn de poltre, us recomano que
la tasteu. Això sí, demaneu que sigui ecològica i que us n’assegurin
l’origen. La trobareu a moltes de les carnisseries de les comarques
de muntanya; i, si us acosteu al Ripollès, podeu consultar el web de
Producte del Ripollès per saber on es compra i on es degusta. Si
voleu que us la serveixen a taula, la trobareu a molts dels
restaurants en plats tan diferents com un carpaccio, un estofat o uns canalons. Us encantarà!

Anna Jordà

La recria de cavalls

Dins del món de la ramaderia hi trobem la cria de cavalls, que forma
part d’un sector paral·lel de la pagesia ja que la majoria són criats
per objectius esportius i no per producció de carn o per fer feines
al camp, com antigament havia estat la seva funció al món rural.
Avui en dia trobem diferents explotacions ramaderes que es dediquen a la cria exclusiva de cavalls de competició: raid, salt, concurs

morfològic, doma, etc. El creixement d’aquest sector en les últimes
dècades obre un ventall de possibilitats laborals que cal tenir en
compte en les sortides professionals en aquest sector.
Al CFGS Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal es toquen tots
els aspectes relacionats amb la gestió d’aquestes explotacions, des
del moment del deslletament del poltre fins a la seva doma i les
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diferents disciplines hípiques.
El cavall és un animal amb unes necessites i unes atencions diferents a la resta d’espècies del món de la ramaderia. En aquest grau
s’estudien aspectes com la seva alimentació, el maneig, el comportament i també les principals patologies que afecten tant la seva salut
com el seu futur esportiu.
S’estudien els diferents tipus de deslletament segons les instal·lacions
i el maneig de cada explotació. La importància del maneig d’aquests
animals en un dels moments més estressants de la seva vida és
primordial de cara a la posterior doma. Molts dels problemes de
comportament que es desenvolupen poden tenir el seu origen en
aquest procés, així com també el desenvolupament d’estereotípies
(coneguts com a vicis de quadra).
S’observa la gran rellevància que té la gestió d’una bona alimentació
en aquests animals ja que no només pot repercutir en el seu creixement, sinó que pot afectar la seva salut causant còlics, i també el
seu futur esportiu, ja que moltes patologies de creixement dels poltres tenen com a font principal una incorrecta alimentació que pot
provocar que no siguin aptes per l’objectiu de la seva cria. També
es remarca la importància de la figura del ferrador que, juntament
amb el veterinari, han de vetllar perquè els poltres tinguin uns bons

aploms de les seves extremitats i, si no és així, corregir-los mentre
sigui possible per garantir uns animals sans per la seva doma.
Un cop es coneix tot el procés de la recria de cavalls, arriba el
moment de la doma. Per poder entendre aquests animals és imprescindible conèixer la seva etologia, només així podem ser capaços
de treballar amb ells. També s’observen les principals races i les
diferents disciplines per les quals són criats.

Toni Martorell

NOTÍCIES

El Departament d’Ensenyament lliura un diploma
de qualitat a l’Escola EFA Quintanes
El Departament d’Ensenyament lliura un diploma a l’Escola EFA Quintanes, i a altres
9 centres de Catalunya, per la seva contribució a la millora de la qualitat a l’Educació
que com a centre ha certificat el seu sistema de gestió per a tots els seus ensenyaments. Aquesta entrega es va realitzar a la
XIVa Jornada de Qualitat a l’Ensenyament,
on van participar 330 centres educatius públics i privats de Catalunya, a més de 800
participants. L’acte va tenir lloc a l’Hotel
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les ponències de la jornada van anar

a càrrec del Director de Polítiques Educatives de la UNESCO, Francesc Pedró, amb
el tema “El professorat i la qualitat educativa:
què ens diu la recerca internacional?”; de la
Presidenta executiva de l’empresa Sellbytel
(amb més de 3000 treballadors), Sra. Helena Guardans, que va tractar sobre “Què
esperem les empreses i organitzacions del
sistema educatiu?”; i, finalment, el President
del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font,
que va parlar sobre “Les famílies i el sistema
educatiu”. Aquesta jornada també va incloure un “Work-café” amb una presentació si-

FIRES

multània de 50
temes de bones pràctiques
educatives i de
la gestió. Des
de la direcció
de l’escola, felicitem a tot
l’equip de professors i el personal no docent per la feina
de cada dia per fer de Quintanes una escola
de qualitat al servei dels seus alumnes, famílies i de tot el medi rural.

Patrícia Verdaguer

Jornades CÀPSULA
Les jornades CÀPSULA d’orientació acadèmica i professional es van fer els dies 6, 7 i 8
d’abril durant tot el dia a l’edifici del Sucre.
Aquestes jornades es proposen com un espai destinat a l’orientació educativa i laboral que fan visible, per una banda, l’oferta
formativa i les sortides professionals a
la comarca d’Osona, un cop finalitzada
l’Educació secundària obligatòria (ESO); i
per altra banda, aquells recursos i informa-

cions innovadores i rellevants en l’àmbit de
l’orientació acadèmica i laboral.
L’objectiu és el de dotar als joves, a la
comunitat educativa i als agents socials
d’informació d’abast comarcal útil per a la
presa de decisions en l’itinerari formatiu
i laboral. Al matí la programació va dirigida a alumnes de 4t d’ESO de la comarca
d’Osona i estructurada en breus xerrades.
També s’ofereix un servei d’orientació indi-

vidualitzat i un espai d’esbarjo, amb diverses
activitats per a conèixer de forma pràctica
alguns dels oficis i professions dels Cicles
Formatius de Grau Mitjà que s’imparteixen
a la comarca.
Aquest tipus de xerrades ens van molt bé
com a centre per a promocionar-nos i poder oferir la nostra formació.
Aquest any ens hi trobareu entre els dies
26, 27 i 28 d’abril de 2017. Us hi esperem!
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Vicreu

Val la pena invertir en EPIs?
Treballar sota els criteris de prevenció és fonamental per evitar
accidents en el treballs forestals i de jardineria. La prevenció en
seguretat passa, en primer lloc, per avaluar i ser conscients dels
riscos que existeixen al nostre entorn de treball. Després de ser
conscients del que ens pots passar, és de vital importància tenir una
bona formació, escollir les màquines amb criteris basats en la tècnica de treball, i finalment, escollir els EPIs necessaris i imprescindibles
per evitar danys en qualsevol accident que puguem tenir.

La roba antitall es caracteritza per portar materials i teixits especials, com la Dyneema, una fibra de polietilè d’alt rendiment que
es fabrica mitjançant un procés de bobinat amb gel, que ofereix la
màxima força amb un pes mínim i una resistència 15 vegades
superior a la de l’acer. Es altament resistent a l’aigua, suor, olors i
substàncies químiques, proporcionant una major vida útil al producte final. És el material de fibra més valent del món i s’utilitza per les
armilles antibales. En funció de les capes de fibra antitall, distingirem
la roba de la següent manera:

Els accidents que es produeixen en el sector forestal responen
generalment a vàries causes que tenen relació amb els següents
aspectes:
- Seguretat passiva: que engloba tots els elements de seguretat de la
pròpia màquina i els equips de protecció individual (EPIs).
- Seguretat activa: que depèn de l’organització, prevenció i tècniques de treball, el manteniment que fem dels equips de treball i la
formació.
Quan treballem amb una motoserra estem exposats a diferents riscos com: contactes tèrmics, inhalació de fums, contactes elèctrics,
exposició al soroll, exposició a les vibracions, caigudes, cops varis,
talls amb objectes o eines, càrrega física, exposició a temperatures
ambientals extremes, etc...
Un estudi recent realitzat per ANDREAS STIHL AG &Co.KG ens
revela que les lesions per accidents forestals més freqüents
es produeixen en un 29% a les cames, un 19% a les mans,
un 19% a la zona del cap, un 14% als peus, un 12% al tronc,
i un 7% als braços.

Val la pena invertir en EPIs? Nosaltres estem segurs que sí, perquè
invertir en EPIs vol dir invertir en seguretat i prevenció. Vols veure
què passa quan una motoserra impacta amb uns pantalons anti tall?
Aquí tens la prova.

https://youtu.be/myalyyP81zE

A l’hora d’escollir els EPIs més adequats, ens hem de fixar que compleixin les normatives europees i que s’ajustin a les nostres necessitats de treball. Així, un bon equip de protecció ha de tenir un teixit
innovador, un disseny atractiu i funcional, la roba ha de ser robusta i
resistent, els materials, lleugers i transpirables a la pell.
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Josep Bagaria

6a Mostra ramadera de Casserres
Un any més, el dia 5 de gener, s’ha celebrat la tradicional Fira Ramadera de Casserres.
Aquest és el tercer any consecutiu que Quintanes hi participa amb
un petit estand i amb la presència de dos monitors.
Aquest esdeveniment es porta a terme gràcies a l’empenta de dos
dels nostres ex alumnes, en Josep Llorens i en Joan Torner.
Enguany a la fira s’hi ha pogut veure diferents tipus de bestiar com:
conills, gallines, cabres nanes, porcs, xais, mules i cavalls, vedells “mamons” creuats de frisones i brunes amb blanc-blau-belga, i llemosins.
També hi ha hagut exposició de tractors de la marca John Deere i
un Valtra amb una biotrituradora d’estella, de l’empresa de treballs
forestals Serra del Teix.
A partir de les 11 del matí i fins a la fi de la fira, en Nil Anselmo, ex
alumne de Quintanes ha estat fent demostracions de treballs amb
motoserra, una bona atracció per a petits i grans.
A més de tot això, també hi participen un bon nombre de parades
de productes artesanals, típics de la zona i molt vinculats al món
de pagès.
De cara a properes edicions, en Josep i en Joan ens comenten que
els agradaria augmentar en diversitat de bestiar i en demostracions
de treballs forestals, com per exemple veure treballar la gran bio-

trituradora d’estella.
A aquesta diada tenen calculat que hi assisteixen unes 600 persones.
Durant el fi de festa han fet el sorteig d’una panera i un pernil per a
finançar despeses de la fira.
Des d’aquí agraïm la invitació que ens fan a l’escola i sobretot el bon
tracte dispensat.

PAISATGISME I MEDI RURAL

Jordi Rosell

Les parets verdes, una bona solució per a
espais urbans
Segurament molts de nosaltres, caminant per zones verdes o diferents espais de la ciutat hem vist alguna vegada una paret amb gran
quantitat de plantes. I ens hem preguntat, què és? Com poden viure
les plantes aquí? I per què?
Donant resposta a alguna d’aquestes preguntes podem dir que una
paret verda és un element arquitectònic vertical adaptat perquè les
plantes s’hi puguin desenvolupar, viure i donar un valor visual molt
més atractiu. A les parets verticals les plantes hi poden viure perquè
s’han creat elements per poder contenir substrat amb nutrients. En
molts casos hi trobem un sistema d’instal·lació d’aigua i la utilització
de plantes que s’adapten bé a les característiques concretes del lloc
i zona.
Podem trobar diferents estudis que afirmen que els jardins, els
parcs, les zones verdes i l’arbrat són elements claus per mantenir
una bona qualitat de vida a les ciutats i afavoreix el benestar de les
persones. Quan les persones entren en contacte amb les zones
verdes de la ciutat els permet reflexionar, sentir-se més lliures, més
relaxades i reduir l’estrès.
Les parets verdes són una bona solució a la falta d’espai a les grans
ciutats. Avui en dia, quan trobem espais urbans amb una gran pressió urbanística, podem instal·lar una paret vegetal aprofitant la paret
existent d’un edifici i sense la necessitat d’ocupar un espai horitzontal.
També trobem altres avantatges:
La construcció de parets verdes pot ajudar a reduir els índex de

pol·lució. Més quantitat d’arbres i altres tipus de vegetació a nivell
de carrer pot netejar l’aire en àrees que normalment estan exposades a alts nivells de contaminació.
Ens dóna l’oportunitat d’estalviar energia, ja que aquest tipus de
paret ajuda a disminuir la temperatura al voltant d’uns 5 graus. Contribueix a reduir el soroll dins dels edificis, provinent de l’exterior.
Ajuda a millorar el valor estètic, creant espais innovadors i agradables per la vista.
Tenint en compte els múltiples beneficis que ens poden aportar les
parets verdes, esperem que en els pròxims anys en puguem veure
més per les nostres ciutats.
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Manel Vicente

Breu reflexió sobre el paisatge: el paisatge est-ètic
No voldria entrar a definir què és el paisatge, ja que tenim una llarga
llista de filòsofs, artistes i professionals de variadíssimes especialitats
que han proposat la seva definició. Animo a llegir en aquest sentit
‘El Arte del Paisaje’ de Raffaele Milani que l’analitza com a experiència
estètica i veureu que portem segles donant-li voltes al tema.
Simplement voldria parar-me a reflexionar sobre dos tipus de situacions relacionades amb el paisatge que sempre m’han cridat
l’atenció i que han motivat que, des del punt de vista professional i
humà, aquest tema m’atregui tant.
Un d’aquests punts és la pregunta sobre què hi ha en aquells indrets
que es descobreixen per atzar, com per exemple, en una caminada
per la muntanya,
o en una platja
en la que es pon
el sòl, o en un
bosc vestit de
tardor, o en unes
roques abruptes
que
amaguen
una cascada o
en uns camps
en els que la recent nevada ha
ocultat els límits
i els camins. Emana
d’aquestes
escenes
una
mena d’esperit o
d’aura que ens fa
callar, que d’una
manera inesperada ens predisposa a obrir-nos
a quelcom que
està fora de nosaltres i que ens
agradaria retenir o saber explicar. Per què ens provoquen aquesta
reflexió o tenen aquest poder?
L’altre punt que m’ha admirat sempre és l’atractiu d’aquelles intervencions que, des del passat i la tradició d’una manera de viure els
nostres avantpassats, han anat realitzant sobre el paisatge. La transformació i humanització del paisatge on vivim, orienta també així la
nostra cultura i forma de ser. El paisatge passa a ser una complexa
realitat on l’autor és tot un poble i s’escenifica la seva manera que
té d’entendre la vida. Basti recordar amb la memòria i repassar amb
la imaginació aquells paisatges de la Toscana o de la Provença, les feixes de fruiters de Las Hurdes, els camps d’ametllers del Somontano
o les masies agrícoles de les comarques de la Catalunya central.
Com a expressió més extrema d’aquest procés cito les suggeridores intervencions artístiques en consonància amb la natura que
potencien el valor espiritual de l’home en unió amb el de la natura.
Darrerament he pogut gaudir de la Pinta del Vent de Chillida o del
bosc d’Oma de l’Agustí Ibarrola.
Sobre aquests llocs que ens admiren, l’Alain Roger, seguint a l’Agustí
Berque, proposa que és ‘l’artealització’ la que provoca aquestes re-

flexions i sobre aquest esperit o geni que tenen, diu: ‘proposaré més
aviat una hipòtesi profana: aquests bons genis no són ni naturals ni sobrenaturals, sinó culturals. Si volten per aquests llocs és perquè viuen en
la nostra mirada, i si viuen en la nostra mirada, és perquè l’art ens els ha
fet arribar. L’esperit que batega en aquests indrets i el que els “inspira” no
és altre que l’esperit de l’art, que a través de la nostra mirada, ‘artealitza’
la terra en paisatge’.
Tant si es tracta d’entorns sense la nostra intervenció, com de paisatges treballats per l’home, aquells llocs ens porten a la contemplació, a sortir de nosaltres mateixos, a inquirir-nos sobre el que hi
ha en aquests indrets. Són qüestions que surten empeses pel conjunt natura-espai,
persona-estat
d’ànim o cultura. Estic d’acord
que per valorar
aquests entorns
haig d’estar predisposat o educat, però també
que si no hi ha
una realitat a la
que
obrir-me
o
transcendir,
aquesta contemplació o neguit
no es dispara,
aquesta reflexió
sobre la força o
esperit que amaguen no es produeix.
Per això salto
per sobre de la
discussió
que
des de la filosofia
s’ha plantejat de si el paisatge pot ser bell o no, si té o no entitat
sense l’observador. Si és l’home qui ‘l’artelitza’ i és a través de la
seva mirada que el converteix en bell o no.
Passo directament a admirar-me per la possibilitat de fer-nos aquesta pregunta. L’existència i la discussió de la qüestió em condueix a
saber-me lligat a aquesta mateixa naturalesa a la que amb les meves actuacions puc degradar, conservar, transformar, o millorar. Soc
capaç d’arribar a les claus que regeixen els seus valors; perquè els
comparteixo, d’alguna manera també em pertanyen i hi arribo apartant un vel, observant, reflexionant a l’apropar-me a una realitat que
sempre ens ha precedit i que ens superarà. M’astora la capacitat
que tenim de plantejar-nos aquestes qüestions i la responsabilitat
que se’n deriva.
Serveixi aquesta reflexió per animar a molta gent a mirar la naturalesa sense domesticar i també la transformada en un paisatge
humanitzat d’una altra manera, i a aquells que poden tenir vocació de ser milloradors dels seus valors a endinsar-se dins d’aquesta
emocionant i interessant professió que té sempre connotacions
estètiques i ètiques.
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Patrícia Verdaguer i Manel Vicente

Jornada d’exposició oral dels 10 finalistes i
Acte de lliurament de la 1a edició del Premi
Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’Entorn Rural

El dia 7 d’octubre de 2016, a l’escola EFA Quintanes, es van fer les
presentacions orals de les 10 empreses finalistes del Premi Emprenedoria de l’Entorn Rural. Totes les exposicions i defenses de les
iniciatives van ser alliçonadores i enriquidores.
En aquesta 1a edició del premi es van presentar més d’un centenar d’empreses provinents de les quatre províncies catalanes i
dels diferents sectors, agricultura, ramaderia, forestal i jardineria.
Els 10 finalistes que optaven al Premi eren les següents empreses: 1.
Naturalea Conservació S.L., restauració ambiental, sector jardineria, Castellar del Vallés; 2. Agropecuaria Mas Bes, S.L., agrícola ramadera, sector agro-ramader, Salitja; 3. Francesc Serrano
Vancell, jardineria i forestal, sector jardineria, Berga; 4. Sargaire
S.L., producció i elaboració de carn de vedella, sector agro-ramader, Almacelles; 5. Joan Puigcorbé, ramaderia agroalimentària,
sector agro-ramader, Les Llosses; 6. El Serradet de Barneres,
ramat d’ovelles lleteres amb producció de formatge, sector agroramader, Sant Martí Sescorts; 7. Formatges Mas El Garet, S.L.,
producció de formatges i derivats làctics, sector agro-ramader,Tona;
8. Can Garús. S.L.U., productes frescos per a la restauració, sector agro-ramader, Llers; 9. Carme Llimona, mel i derivats, sector
agro-ramader, La Vall de Bianya; 10. Idària Empresa d’Inserció,
S.C.C.L., forestal-social-carbó, sector forestal, Llagostera.
El jurat estava format per professionals de renom, vinculats al món
rural del país: la Presidenta del jurat, Elisenda Tarrats, Directora
d’Economia i Empresa de la UVic – UCC; Albert Castells, Enginyer
de Monts per la Universitat de Lleida; Álvaro Aunós, Catedràtic de

l’Escola Universitària (Universitat de Lleida); Jaume
Sió, Sotsdirector General
de Transferència i Innovació
Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya; Miquel
Rusiñol, Enginyer tècnic agrícola i professor a l’Escola
de Campjoliu; Marco Antonio Jacho, Director I+D+i
i professor de l’Escola EFA
Quintanes; Joan Pujol, Doctor enginyer agrònom a la
Universitat de Girona. A més
de tres representants de les
entitats col·laboradores: Joan
Contijoch, per Fundació Antiga Caixa Manlleu; Miquelina
Saborit, per Casa Tarradellas; i
Joan Font, per BBVA CX.
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El dia 23 de novembre de 2016 es va celebrar l’acte de lliurament de
la 1a edició del Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’Entorn
Rural. L’acte es va celebrar a Vic, a l’auditori Marià Vila d’Abadal de
l’edifici del Sucre. L’acte va comptar amb una interessant conferència sobre l’optimisme i els valors humans en un cas d’emprenedoria,
a càrrec del Sr Pere Meya de Casa Ametller, qui va parlar de la seva
visió com a emprenedor en primera persona.
L’empresa Can Garús, de Llers, va guanyar la 1a Edició del Premi
Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’entorn rural i Mas el Lladré,
de les Llosses, en va guanyar l’accèssit, convocat per l’Escola EFA
Quintanes, la Fundació Antiga Caixa Manlleu, BBVA CX i Casa Tarradellas. El Premi, dotat amb 15.000 euros i l’accèssit amb 5.000.
Can Garús, empresa establerta a Llers, és una explotació agrícola
de caràcter familiar que l’any 2002 es va especialitzar en productes
de l’hort per al sector gourmet. Són pioners en cultivar microbrots
i microverdures (herbes, tops, flors, fulles...).El jurat va premiar Can
Garús “per la innovació en el procediment de producció i la seva complexitat. A més, l’activitat presentada era una de les primeres iniciatives
d’aquest tipus arreu de la península”.
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negoci familiar”. Imma Puigcorbé, en un moment molt emotiu, va
dedicar el premi al seu pare, en posar en valor tota la seva feina.

D’esquerra a dreta, Marina i Joan Puigcorbé (propietaris de Mas el
Lladré) i Imma Puigcorbé (gerent de Mas el Lladré).
El Premi Emprenedoria BBVA/Quintanes de l’Entorn Rural vol posar en valor els negocis i activitats agràries i reconèixer la feina dels
emprenedors. El premi permet a l’escola de créixer i consolidar
la tasca que fem vers el món rural. Ha estat un èxit de tots. Volem
transmetre el nostre agraïment a tots els que ho heu fet possible.
Gràcies pel suport i col·laboració. Fins la propera edició!
Podeu visualitzar les defenses al següent link:
http://www.quintanes.com/main.asp?opc=2&ctg=7&idi=cat

D’esquerra a dreta, Eudald Sellarès (Regidor de Promoció Econòmica i Joventut de l’Ajuntament de Manlleu) i Aleix Dalmau (propietari de Can Garús).
En el cas de l’accèssit, per a Mas el Lladré, de les Llosses, una petita explotació agro-ramadera, la qual alterna l’activitat ramadera
de producció de llet amb l’elaboració artesanal dels derivats de la
llet, en especial formatges. Sobre Mas el Lladré, el jurat va destacar
els “aspectes com la sostenibilitat i la vinculació al territori. S’ha tingut
en compte la presència de les noves generacions en la continuïtat de
l’empresa, especialment la presència de la dona com a impulsora del
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Patrícia Verdaguer

Neix el Projecte de l’Ecomuseu del Blat “Xarxa
de Patrimoni Rural”, amb l’Escola EFA Quintanes
com a impulsors

L’Ecomuseu del Blat tenia com a eix únic el blat, però a partir d’ara
engloba tot el món rural de la comarca d’Osona i per això passa a
anomenar-se Xarxa de Patrimoni Rural .

NOTÍCIES

El dia 7 de febrer es va fer la signatura de l’acta fundacional de
l’associació sense ànim de lucre que neix per iniciativa d’un conjunt d’institucions, entitats i persones que vetllen “per la recuperació,
l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni rural”.
L’associació neix impulsada pels ajuntaments de Taradell,Tona, Malla,
i Santa Eulàlia de Riuprimer, l’associació Tonis de Taradell, la Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles, el Mas El Colomer de Taradell,
el Museu del Pa de Tona, El Camp de les Lloses de Tona, el Molí de
la Calvaria de Calldetenes, l’Escola de Formació Professional Quintanes de Les Masies de Voltregà i la Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya. Està obert a tothom que vulgui recuperar,
preservar i divulgar el patrimoni rural.
Els primers objectius de la Xarxa de Patrimoni Rural seran la consolidació, difusió i generació de projectes que vetllin per la memòria
del patrimoni rural i que contribueixin al desenvolupament sostenible del territori. Santi Ponce, secretari de l’associació, destaca la
importància de compartir projectes en xarxa que relacionin iniciatives a escala local amb projectes d’un abast territorial més ampli.

Patrícia Verdaguer

Andreu Gutiérrez viatja a Riyadh per iniciar un
projecte a l’Aràbia Saudita
Andreu Gutiérrez, ex alumne i ex professor de l’escola, el setembre
del 2015 es va traslladar a Riyadh (KSA) per dirigir un nou projecte
per a l’empresa Ennessi Farms, empresa especialitzada en la producció hortícola. En aquest viatge també el va acompanyar la seva
dona, la Montse Nogué, també enginyera agrícola, i treballen tots
dos junts en el projecte.
El projecte a desenvolupar té dues vessants: una part productiva
que va rebre la certificació orgànica ara farà tot just un any seguint
els estàndards europeus i una altra part educativa i de divulgació.

El Ministeri d’Educació els ha aprovat el currículum per fer cursos
de formació professional en agricultura ecològica per tal de formar tècnics en producció ecològica. També imparteixen cursos per
a escoles per acostar el món agrícola als infants així com també
fomentar el respecte pel medi ambient. Entre altres activitats de
divulgació, imparteixen tallers per a famílies.
Andreu Gutiérrez i
Montse Nogué
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OPTUM CVX
LA SOLUCIÓ ÒPTIMA
Els nous Optum 270 CVX i Optum 300 CVX ofereixen:
• Nou i versàtil disseny amb una excel·lent relació potència-pes
• CVX – La més avançada tecnologia en transmissió continua
• Millor precisió amb els sistemes de guiat AFS – AccuGuide
• Optimitzat sistema de gestió de capçalera HMC II i ISOBUS Classe III
• Eficiència provada - Excel·lents resultats obtinguts a la prova PowerMix*
amb un consum específic de combustible de només 249 g/kWh

VISITA AVUI EL TEU CONCESSIONARI CASE IH

A G R I C AT S . L
TEL. 938 895 500 • 609 313 860 • VIC
w w w. g r u p c a s a c u b e r t a . c o m

*Proves realitzades de manera independent per la DLG (Societat Alemanya d’Agricultura)

Eficiència provada - 249 g/kWh

