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Escola de Pastors

De Catalunya
2009 - 2013

I Seminario de Dinamización 

Local Agroecológica

Associació Rurbans + Obrador Xisqueta  + 
mOntanyanes

Associació rurbans (ong) 2004 = mOntanyanes SLL (2006)

=> 2009: Associació rurbans + Obrador Xisqueta (ong)

Necessitat = Dinamització local + Economia social

Pallars Sobirà => Pirineu => Món rural Català

potenciació dels propis recursos: vinculats a la pagesia i a l’agroecologia

2 treballadores mOntanyanes

2 treballadores Associació rurbans

Sessions a Obrador Xisqueta[         ]

Objectius

El Projecte Grípia té com a objectiu 

garantir el relleu generacional 
de les explotacions ramaderes 

de muntanya mitjançant la 
incorporació de joves a l’activitat, la 

gestió sostenible de les explotacions i la 
dinamització del sector fent-lo viable 

econòmicament.

L’agroecologia com a model i metàfora de treball

Engloba no només un tipus de producció determinada sinó una concepció de transformació 

global vinculada principalment amb el treball de la terra i les seves relacions directes amb la 

societat, l’economia i el mediambient.

Per nosaltres és una bona metàfora del treball que fem, dels projectes globals, enllançant 

els diferents factors essencials que fan que es produeixi una transformació.

Un  nou 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 el sector primari, per si mateix, és un sector viable 
econòmicament.

Amb una aposta per una producció a petita escala de base familiar i/o cooperativa; 

sostenible amb l’entorn i amb el sector. Es busca potenciar els productes naturals i la seva 

forma original respectant les llavors locals i les races autòctones. I tot això, un producte de 

qualitat a través de la venta directa entre productor i consumidor dins d’un mercat local i de 

proximitat. A la vegada, el projecte reivindica la dignificació i normalització d’aquest ofici.

Escola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes

Línies de treball
Recurs local (=pagesia)
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Àrees de treball

1. Escola de Pagesia i activitat pastoral

2. Banc de finques agràries

3. Comercialització de llana

5. Sensibilizació joves 

Funcionament de 
l’Escola: les bases

El model

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. 

En els darrers anys han sorgit noves 
iniciatives a Andalusia i molt recentment

al territori “País Románico” (Castella Lleó i 

Cantabria).
Format de l’Escola

Orientada 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, eqües, rucs, etc.

Escola, no oficial

Vinculada a l’ECA Pallars i reconeguda 

pel DAR

Funcionament de 
l’Escola

1 mes de teòrica (128 hores lectives) del 

4 al 29 de març de 2013

4 mesos de pràctiques

Escola a dos temps (temporades)

Les “aules”: les explotacions

Intercanvi: de treball i coneixement. NO 
hi ha remuneració econòmica

El ramader es fa càrrec de l’allotjament 
i de la manutenció

Qui serà un aspirant a 
fer de pagès?!

Una persona que tingui la 

convicció que vol dedicar-se a 
aquest ofici i que tingui pugui acreditar 

un mínim d’experiència en el sector

El procés de selecció consta amb 2 
parts: una primera via la sol�licitud; una 

segona via, una entrevista personal



24/12/2012

3

El pagès…

Fer-se càrrec de l’allotjament i la manutenció

Garantir una bona formació

Tenir unes correctes instal�lacions

Treballar d’una determinada manera Altres coses a tenir
en compte

Localització del curs: Pallars (=teòrica). 

Les pràctiques diferents explotacions que 

es troben a les delegacions de l’Escola

Inscripció: 500 € de matrícula + 300 €

Titulació obtinguda Convalidació amb 220 

hores del bloc de formació específica dins 

l’itinerari formatiu de nova incorporació. 

Escola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes

Escola de Pastors
Quantitativa i qualitativa:

72 + 81 + 40 Mapa d’implantació i 
resultats reals

Escola de pastors (numèricament)

Sol·licituds 136

Alumnes 72
58 nois i 14 noies

Mitjana d’edat 31

Procedència 54% rural
46% urbà

Estudis Univ. 47%
Batx – graus 49%
EGB 4 %

Professió 38,5% atur
20,25% s.p.
41,25% altres

Finalizen el curs 62

Explotacions participants 81 explotacions

Alumnes que continuen 40 (17 tenen explotació pròpia – 3 en horta -; 16 persones 
treballen com assalariades – on 6 fan de pastors de muntanya -; 7 
estan mirant d’instal·lar-se)

Incidència de l’Escola 67,5% de les persones que han finalitzat l’Escola
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Escola 2009 Escola 2010 Escola 2011 Escola 2012 Escola 2013 TOTAL

Sol·licituds 43 46 27 26 55 197

Alumnes
25 23 11 13

? 72
20 nois i 5 noies 18 nois i 5 noies 9 nois i 2 noies 11 nois i 2 noies 

Mitjana d’edat 31 31 30 31 33

Procedència
71% rural 61% rural 27% rural 58% rural 58% rural

29% urbà 39% urbà 63% urbà 42% urbà 42% urbà 

Estudis

Univ. 40% Univ. 48% Univ. 54% Univ. 46% Univ. 28%

Batx – graus 56% Batx – graus 52% Batx – graus 46% Batx – graus 42% Batx – graus 45%

EGB 4 % EGB 12% EGB 16%

Altres 6%

Graduat esc 6%

Professió actual

41% atur 52% atur 36% atur 25% atur 49% atur

22% s.p. 17% s.p. 36% s.p. 6 % s.p. 45 % treballa

36% altres 31% altres 28% altres 69% altres 6% altres 

Finalizen el curs 21 21 9 11 ?? 62

Resum 4 edicions

Escola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes

Les delegacions
L’Escola de Pastors del 

Pallars esdevé l’Escola de 

Pastors de Catalunya
el territori

[l’escola de pastors del “Pallars” 2009]

L’Escola no comptava amb cap delegació:

Seu central: Pallars Sobirà

[comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i 
Alta Ribagorça,]: 

25 places (equí, oví, boví

i pastor de muntanya)

[les delegacions de l’escola 2010]

Seu Garrotxa – Ripollès: CST: 5 places 
(equí, oví i boví)

Seu Montseny: Ajuntament del Montsent : 3
places (oví i cabrum de llet)

L’Escola comptà amb 2 noves 
delegacions i la seu central:

Seu central: Pallars Sobirà

[comarques del Pallars Jussà, Alta Ribagorça, 
Vall d’Aran i la Segarra]: 

15 places (equí, oví, boví

i pastor de muntanya)
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[les delegacions de l’escola 2011]

Seu Garrotxa – Ripollès: CST: 1 places 
(oví-cabrum)

Seu Montseny: Ajuntament del Montsent : 3
places (oví i cabrum de llet)

Seu central: Pallars Sobirà

[comarques del Pallars Jussà, Alta Ribagorça, 
Vall d’Aran, la Noguera, la Segarra i Empordà]: 

7 places (equí, oví, boví)

[les delegacions de l’escola 2012]

Seu Ripollès – Garrotxa – Vall del Ges: 

Associació Leader Ripollès, Vall del Ges i Bisaura

i Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès

[comarques del Ripollès, Garrotxa i Osona]

3 places  (equí, oví i boví)

Seu Lluçanès i Moianès: Consorci del Lluçanès i Consorci del 
Moianès [comarques Bages i Berguedà]

3 places (oví i cabrum de llet)

L’Escola comptà amb 3 noves delegacions
i la seu central:

Seu central: Pallars Sobirà

[comarques del Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, 
l’Alt Urgell, Cerdanya i la Segarra]: 

7 places (equí, oví, boví

i pastor de muntanya)

[les delegacions de l’escola 2012]

Seu Ripollès – Garrotxa – Vall del Ges: 

Associació Leader Ripollès, Vall del Ges i Bisaura

i Consorci de Promoció Econòmica del Ripollès

Seu Lluçanès i Moianès: 

Consorci del Lluçanès i Consorci del Moianès

Seu Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Conca de Barberà i 
Priorat: GEPEC - EdC

L’Escola comptà amb 4 noves delegacions
i la seu central:

Seu central: Pallars Sobirà

Associació Rurbans

Altres serveis de l’edició 
2013

Formació 
especialitzada

Un cop s’ha acabat la formació a l’Escola 

de Pagesia i Activitat Pastoral

i es vulgui ampliar la formació professional, 

l’Escola té un conveni amb el Curs en 
Gestió i maneig per a emprenedors del 

sector oví que es realitza al castell de 

Montesquiu, organitzat pel grup Leader 

Ripollès, Vall del Ges i Bisaura. 

T

ots els alumnes que hagin realitzat el curs 

tindran la matrícula gratuïta.
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Garantir el relleu
generacional

Borsa de treball Aquesta està dirigida als 

pagesos i pageses del territori que busquen 

persones per a treballar. 

Banc de finques agràries De la mateixa 

manera, si un propietari disposa de terres 

tan per a desenvolupar-hi una activitat 

agrícola com ramadera i vol posar-les en 

lloguer o venda, el Projecte Grípia farà de 

mitjancer.

Altres coses a tenir
en compte

Assegurança Els alumnes participants a 

l’escola tindran una assegurança de 

cobertura d’accidents.

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

Novetats 2013 Novetats edició 2013

Com a novetat d’aquest curs 2012 

s’incorpora el GEPEC - EdC que col�laborarà 

amb la cerca de pagesos i seguiment de les 

pràctiques de la zona de Terres de l’Ebre i Camp 

de Tarragona.

Alhora treballarem amb l’Escola de 
Pastors del País Basc amb la que 

recentment s’ha signat un conveni de 

col�laboració. Això permetrà tenir un alumne en 

pràctiques 2 mesos a Guipúscoa

www.projectegripia.cat
info@rurbans.org

www.obradorxisqueta.cat
www.xisqueta.cat

info@obradorxisqueta.cat

www.montanyanes.net
info@montanyanes.net


