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Fomentant un altre model de pagesia  
 
A través de l’Escola es vol consolidar un nou model de pagesia que està produint 
canvis molt importants en el desenvolupament rural del nostre país. A través de la 
incorporació de noves generacions, molts cops alienes a una tradició familiar, es 
pretén demostrar que, la pagesia, per ella mateixa, és un sector viable econòmi-
cament. Aquesta pagesia porta a terme, familiarment o col·lectivament, una 

activitat professional rendible i viable. Produeix en ecològic, en una finca de talla 

humana, una alimentació sana i de qualitat, sense comprometre els recursos naturals 

del demà, fent realitat la sobirania alimentària. Una pagesia que, repartida per tot el 

territori, participa amb els seus veïns / es en el desenvolupament d'un medi rural viu 

apreciat per totes
1.  

 
Agroecologia*: L’agroecologia com a concepte engloba no només un tipus de producció determinada 
sinó una acció de transformació global vinculada principalment amb el treball de la terra i les seves 
relacions directes amb la societat, l’economia i el medi ambient. 

                                                      
1
 Ideari Conféderation Paysanne (sindicat de la pagesia familiar a França) 

L’Escola de Pastors de Catalunya, treballa la dinamització de la pagesia en l’àmbit 
rural. Aquesta impulsa accions que pretenen donar suport a la pagesia existent i 
aposta per una nova generació que basa en l’agroecologia* la seva manera 
d’entendre aquest ofici.  
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Qui Som? 
 
L’associació rurbans és una entitat de dinamització rural de muntanya que té la seva 
base a Rialp, Pallars Sobirà. Treballa a tot el territori rural Català. 

 
L’Escola de Pastors de Catalunya* neix al 2009 amb l’objectiu de garantir el relleu 
generacional de les mitjançant la incorporació de persones a l’activitat, la gestió 
sostenible de les finques i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament.  

 
Després de set edicions podem dir que el relleu existeix i que està protagonitzat per 
persones amb vocació, il·lusió i capacitat de treball. L’Escola amplia la seva missió 
intervenint en el debat de la incorporació d’aquesta nova pagesia al sector i activant 
mesures que aportin solucions: formació específica, accés a la terra, assessorament 
individualitzat per a projectes d’escala familiar i/o cooperatius, etc.   

 
L’associació és entitat assessora del Departament d’Agricultura. Aquesta compta amb 
un servei d’assessorament independent des de l’any 2013 per aquells/es alumnes 
que han passat per l’escola de pastors i s’ha iniciat o estan a punt d’iniciar-se a 
l’activitat. L’objectiu és acompanyar-los durant les fases inicials de la creació del seu 
projecte per tal que cometin els menys errors possibles.  
 
Amb tot això, el projecte pretén dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la 
seva organització i cooperació.  

 
L’Escola de Pastors de Catalunya  compta en aquesta 8ª. edició amb el suport del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Escola 
Agrària del Pallars en l’execució del bloc teòric de la formació. 
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L’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral (Escola de  
Pastors de Catalunya)  
 
L’Escola, en els seus inicis, pren el model de l’escola de pastors d’Astúries (Picos 
d’Europa) i de les escoles oficials del País Basc, Artzai Eskola i l’Escola de pastors 

d’Iparralde.  
Durant el desenvolupament de les set primeres edicions hem generat un nou model 
d’escola que ha anat complementant l’oferta formativa del país adaptant-se a les 
necessitats dels seus participants.  

 
 
Característiques 
 
Tipus de bestiar que tracta: L’escola està dirigida a tot el sector ramader. Per tant és 
una escola que vol formar persones pageses i pastores vinculades a tot tipus de 
bestiar: ovelles, cabres, vaques de carn i de llet, cavalls de carn, rucs per cria, etc.   

 
Duració del curs: Els alumnes rebran una formació teòrico-pràctica que durarà sis 
mesos. Un mes de formació teòrica intensiva; un més de teòrica en format seminaris 
d’una setmana, que es repartiran durant  el període de pràctiques (256 hores 
lectives), i quatre mesos de pràctica en finques en actiu.  

 
Calendari: La formació teòrica intensiva tindrà lloc entre el febrer i el març (del 22 de 
febrer al 18 de març de 2016). Els seminaris de formació tindran lloc el mes de maig, 
juny, setembre i octubre. 

 
La formació pràctica tindrà dos períodes. Les pràctiques s’iniciaran o bé a la 
primavera-estiu que comprendrà des del mes d’abril fins a finals de juliol; o bé a la 
tardor-hivern que comprendrà des del mes de setembre fins al desembre. Aquest 
calendari vol respondre a les necessitats del calendari pagès.  

 
Existeix la possibilitat de fer les pràctiques partides seguint els següents períodes: 1r. 
torn maig – juny; 2n. torn setembre-octubre (aquestes dates no podran patir canvis). 
 

 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Formació 
teòrica intensiva 
(1 mes) 

           

Seminaris (1 
setmana c/u) 

           

Pràctiques (4 
mesos) 

        

 
Remuneració:  Els alumnes no rebran cap remuneració per a fer el curs. S’entén que 
l’objectiu és formar a persones perquè puguin realitzar aquest ofici.  
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Per aquest motiu es proposa com un intercanvi on les cases de pagès ofereixen la 

seva experiència, formació i instal·lacions i l’alumne ofereix el seu treball.  

 
Per altra banda l’alumne tindrà cobert durant tot el període del curs l’allotjament i 
manutenció durant les hores lectives. No estarà cobert durant les vacances o el 
període on no es faci activitat.  

 
Si el pagès/a no pogués complir aquesta part, es faria càrrec de part del lloguer de 
l’allotjament —pis a compartir— així com del desplaçament comptabilitzat a 
0,19=C/quilòmetre.  

 
En el cas que l’explotació pugui acollir a l’alumne/a en règim de manutenció i 
allotjament i és l’alumne/a qui decideix dormir fora d’aquesta, no serà obligatori per 
part del pagès/a i/o de l’organització d’abonar aquest quilometratge.  

 
Localització del curs teòric: La formació teòrica s’impartirà a Montenartró (Pallars 
Sobirà).  

 
Localització de les pràctiques: En aquesta setena edició mirarem de donar  servei 
arreu de Catalunya gràcies a la col·laboració dels voluntaris inscrits a la Xarxa de 
Suport de l’Escola de Pastors de Catalunya que està formada, entre d’altres, per 
antics alumnes de l’Escola de Pastors. Alhora comptarem com en les darreres 
edicions amb la col·laboració del Consorci del Lluçanès l’Associació la Gaiata (Anoia), 
l’Escola Agrària d’Amposta, el Consorci de la Serra de Llaberia i l’Associació per a la 
gestió del programa LEADER Ripollès Ges Bisaura.  
 
Inscripció: Els alumnes participants hauran de fer efectiu el pagament de 500 euros 
en concepte de matrícula abans de l’1 de febrer de 2016. 

 
Titulació obtinguda: El curs té el reconeixement i l’homologació del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
L’escola ofereix una formació teòrica-pràctica per aquelles persones que tinguin la 
intenció de fer una incorporació oficial i serà convalidada amb 220 hores del bloc de 
formació específica dins l’itinerari formatiu de nova incorporació. També s’oferiran 
altres cursos del bloc de formació específica, per completar la formació, a través del 
Pla de Transferència Tecnològica (PATT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

és important 

tenir en compte 

que no sempre 

es podran fer les 

pràctiques en la 

localització 

geogràfica que 

es desitgi. 

L’Escola 

prioritza la 

qualitat del 

projecte 

ramader abans 

que la zona 

geogràfica que 

es demani 



 
 
 
 
 
 
 

Descripció de matèries durant la formació 
 
Matèries del bloc teòric formatiu (període febrer – març 2016) 
 

• Prototip animal 
Les principals races autòctones productives: bovines, ovines i de cabrum. 
   

• Reproducció  
Fisiologia de la reproducció; Selecció dels reproductors; Paràmetres productius; 
Diagnòstic de la gestació; Problemes reproductius; Part i l’atenció a les cries. 
 

• Sanitat 
Malalties dels animals i tractaments veterinaris convencionals; Homeopatia i 
veterinària natural. 
 

• Producció vegetal  
Gestió de pastures; Cultius extensius; Propietat de la terra; Fertilitat i fertilització 
de sòls. 
 

• Alimentació   
Fisiologia de l’aparell, conceptes, nutrició, racions; Silvopastura. 
 

• Producció  Agrària Ecològica (PAE)  
Tècniques per a la producció ecològica, normativa que la regula, qualitat dels 
aliments, mites i realitats dels aliments ecològics i el consum dels aliments 
ecològics. 
 

• Sistemes de producció 
Sistemes productius de muntanya, moviments del bestiar, com incorporar el 
pastoreig a les explotacions.  
 

• Gossos d’atura  
Conceptes bàsics per guiar els gossos de ramat, principals races canines, i 
pràctica de conducció de gossos. 
 

• Joves i Pagesia 
Descripció de la situació actual dels joves pagesos, relleu generacional, i definició 
de la nova pagesia nouvinguda; Trobada joves ramaders. 
 

• Energies Renovables 
Descripció dels diferents sistemes d’estalvi energètic que es poden aplicar en una 
explotació i pràctiques d’instal·lació 
 

• Elaboració de formatges 
Conceptes bàsics d’elaboració de formatges, processos i pràctiques de fabricació 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
• Organització  

Formes jurídiques i organització del sector; Normativa i Ajudes.  
 

• Resolució de conflictes  
Com treballar amb cooperació, com estructurar i organitzar el treball en grup, 
com emprendre col·lectivament amb garanties de continuïtat.  
 

• Comercialització  
Pla de màrqueting, comercialització, comunicació, viabilitat del negoci i 
experiències de comercialització. 
 

• Pràctiques 
Pràctica de xolla amb màquina, pràctica de manegar un ganxo i explicació del 
patoreig tradicional. Pràctiques a una finca: immobilització dels animals, 
observació de la fisiologia i morfologia dels animals. 
 

• Visites a projectes  
 

 
Matèries del bloc teòric formatiu – seminari d’especialització (1 setmana cadascun, 
durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre) 
 

• Seminari Alimentació 
Ampliació dels conceptes iniciats durant el mes de formació: pastura, sembra, 
rostoll, sotabosc, etc. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
• Seminari Sanitat 

Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació d’homeopatia i 
fitoteràpia. 

• Seminari Producció càrnia i lletera 
Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació i pràctiques més 
dilatades tant amb el sector carni com lleter (munyida i formatges). 

• Seminari Pla d’empresa, legalització i ajudes 
Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació i treball específic amb el 
pla d’empresa. 
 
 

 
Sobre el relleu generacional i l’accés a la Terra  
 
L’escola de Pastors pretén ajudar a garantir el relleu generacional i facilitar les noves 
incorporacions a les nostres comarques. Per això l’Associació vol ajudar en la seva 
dinamització establint-se com a punt de contacte entre els pagesos i els joves 
interessats en desenvolupar l’activitat agrària.  

 
Relleu generacional i accés a la terra: Amb la finalitat de poder facilitar la 
incorporació de persones a la professió, l’escola vol treballar el relleu dins del mateix 
sector. Possiblement alguna de les explotacions existents a Catalunya li agradaria, 
abans de finalitzar la seva activitat, que la seva explotació continuï en mans d’una 
persona que se’n faci càrrec; o bé, explotacions ja tancades, voldrien que s’hi puguin 
instal·lar un nou pagès/a. 

 
D’aquesta manera volem aconseguir que no es perdin definitivament ni terres ni 
ramats. L’escola treballa colze a colze amb l’entitat Terra Franca que actua com a 
mitjancera buscant terres per a instal·lar-hi la persona o persones que, amb 
garanties, se’n vulguin fer càrrec. D’aquesta manera la finca o les terres no quedaran 
abandonades i es donarà l’oportunitat a que una persona pugui viure d’aquesta 
activitat.  

 
Borsa de treball: Aquesta està dirigida als pagesos i pageses del territori que busquen 
persones per a treballar. Els propietaris es posen en contacte amb l’associació, 
descriuen l’oferta de treball i l’Escola la posa a disposició dels antics alumnes per tal 
de ser coberta.  
 
Xarxa de suport de l’Escola de Pastors: Aquesta aglutina un grup creixent de 
voluntaris vinculats directament o no a l’Escola de Pastors que porten a terme les 
següents tasques:  el seguiment de les pràctiques dels alumnes,  cerca de nous 
pagesos/es col·laboradors, ajudar en la difusió de l’escola participant a xerrades 
arreu del territori i sent socis fent aportacions econòmiques estables. 
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Com ser aspirant a l’Escola de Pastors de Catalunya  
“Sí, vull ser pagès/a!”. Qui pot ser aspirant?  
 
L’Escola acollirà a totes aquelles persones que desitgin aprendre l’ofici de pagès/a i 
pastor/a amb decisió de portar a terme aquest ofici.  

 
 
Coses a tenir en compte  
 
Assegurança: Els alumnes participants a l’escola tindran una assegurança de 
cobertura d’accidents durant tota la durada del curs.  

 
Edat dels participants: L’edat mínima per accedir a l’escola és de 18 anys.  

 
Carnet de conduir: Els alumnes han de disposar de carnet de conduir B1 per tal de 
poder moure’s durant les pràctiques i utilitzar la maquinària i vehicles de les 
explotacions. 
 
Matrícula: 500 euros. La matrícula inclou els costos de manutenció i allotjament 
durant l’estada del bloc teòric a Montenartró.   
 
Fiança: L’alumnat deixarà en dipòsit a l’Associació rurbans una fiança de 300 euros, a 
banda de la matrícula de 500 euros. Aquesta fiança té com a finalitat garantir el 
compromís de l’alumne amb l’escola i les pràctiques i que l’alumne/a complirà amb 
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els seus deures. Darrere de l’escola hi ha una gestió i organització que comporta una 
despesa que no ha de ser malbaratada.  
Un cop finalitzin el curs la fiança es retornarà. Si l’alumne/a no compleix amb els 
acords, la fiança s’haurà de dipositar en la seva totalitat.  

 
Sortida laboral: Aquest fet dependrà de cada aspirant i de la necessitat que tinguin 
les cases de pagès de contractar algú.  

 
Si l’alumne/a realitza unes bones pràctiques podria tenir més possibilitats de ser 
contractat durant el temps que es determini. Per altra banda l’alumne, si ho desitja, 
podrà realitzar una nova incorporació i en aquest cas dependrà de la seva capacitat 
per tirar endavant el negoci.  

 
L’Associació rurbans li realitzarà un acompanyament del seu projecte però en cap cas 
li garanteix la seva sortida professional. Així ni l’escola ni l’associació garanteixen la 
incorporació de l’alumnat al mercat laboral tot i que sí treballen per aconseguir-la.  

 
Alhora el projecte compta amb una Borsa de Treball, dirigida als pagesos i pageses 
del territori que busquen persones per a treballar i que tenen la necessitat de 
contractar. Aquestes ofertes es distribueixen només als antics alumnes de l’Escola, en 
cas que aquesta no sigui coberta per un ex-alumne s’obriran al públic general. 
També la vinculació amb l’entitat Terra Franca pretén posar en contacte pagesos/es 
i/o propietaris que tenen finques o instal·lacions en desús, amb persones 
interessades en iniciar-se en l’activitat agrària.  
 
 

En vols formar part?  
 
Només heu de dirigir-vos a la web de l’Escola de Pastors de Catalunya a partir del 30 
d’octubre de 2015 on trobareu una fitxa que haureu d’omplir amb les vostres dades i 
interessos. Un cop rebudes totes les sol·licituds es farà una selecció tenint en compte 
els criteris abans esmentats i es procedirà a programar una entrevista personal. 

 
Les sol·licituds s’ompliran via web en base d’aquest formulari. És molt important 
omplir-la a consciència i explicar en l’espai que es facilita tota la informació 
necessària per tal que el jurat es faci una idea clara de la idea dels aspirants.  

 
La comissió avaluadora de les entrevistes estarà formada per pagesos participants a 
l’Escola, equip tècnic de l’Escola Agrària del Pallars, membres de les delegacions de 
l’Escola, de la Xarxa de Suport i Voluntariat i l’equip tècnic de l’Escola de Pastors de 
Catalunya.  
 
Límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2015  
* L’organització es reserva la modificació d’aquestes dates 
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Enllaços 
www.escoladepastorsdecatalunya.cat   
 
Altres enllaços d’interès 
http://refugimontenartro.blogspot.com.es/  
www.terafranca.cat  
www.itsasmendikoi.net/itsasmendikoi/centros/arantzazu.asp?id=es 
 
Les nostres delegacions 
www.ripollesgesbisaura.org  
http://consorci.llucanes.cat  
http://www.ramatsalbosc.org/ 
http://www.serrallaberia.cat/  
 

 
 
ORGANITZA        DELEGACIONS                        ENS DONEN SUPORT 

 


