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Ens trobem en un moment en el qual hi ha diferents 
espais oberts a la participació. En un moment, on el 
país ens té en compte, vol escoltar la veu del ciutadà 
per tal de dur a terme nous projectes, noves 
intervencions, plans, etc. En aquesta línia hem viscut 
espais com les consultes populars realitzades a molts 
municipis de Catalunya, entre d’altres. 

També, dins de les nostres opcions a decidir, trobem 
l’elaboració del nou Pla de Joventut de Catalunya 2010-
2020. Els joves des de diferents àmbits han pogut ser 
partícips, i per tant, dir el que pensen, fer sentir la seva 
veu sobre quines són les seves necessitats i què 
voldrien en aquests deu anys en matèria de joventut. 
Està clar que quan hem de decidir, a més,  en un futur 
de deu anys vista, cal ser realista i pragmàtic, malgrat 
que puguin sorgir factors que inicialment no haurem 
tingut en compte, com per exemple, mai ningú 
s’hagués plantejat la gran crisi que estem patint i que 
ens afecta a tots i a totes.   

Bé, des de Coordinació Rural hem treballat des de 
diferents espais en l’elaboració del nou Pla Nacional de 
Joventut perquè com a organització que vetlla pel 
desenvolupament del món rural, creiem que és del tot 
necessari implicar-nos-hi ja que posem les pautes de 
les noves polítiques de joventut. Però també hem fet 
una valoració del Pla Nacional de Joventut 2000-2010, 
si bé cal tenir en compte que fou el primer Pla en 
l’àmbit de la Joventut, cal entendre i valorar de forma 
constructiva què va anar bé i què no s’ha aconseguit i 
per què? 
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La joventut és un dels col·lectius més afectats per la crisi 
ja que les feines ja no només són precàries, sinó que hi ha 
molts joves a l’atur, l’emancipació és molt difícil en 
aquests moments però alhora, no hi ha suficients ajudes i 
recursos perquè els joves tinguin accés a un habitatge de 
condicions dignes. I tots aquests aspectes s’agreugen 
molt més quan ens adrecem a joves del món rural. Des de 
Coordinació defensem que des de l’administració es faci 
un procés per promoure els espais buits existents en el 
món rural com a habitatge pels joves per facilitar el retorn 
d’aquests al territori.  

A més, Coordinació treballa perquè els joves i entitats del 
món rural tinguin el reconeixement que es mereixen en el 
seu projecte i labor en pro del territori. Volem doncs, que 
el Pla contempli actuacions específiques necessàries en 
l’àmbit rural perquè cada jove pugui gaudir d’unes bones 
polítiques de joventut. I on es senti identificat i amb 
igualtat d’oportunitats ja que cal enfortir i donar valor als 
joves que volen viure i/o treballar des del i pel territori. 
Catalunya és plural i com a tal, tothom s’ha de poder 
sentir part d’aquest país i veure que no només es té en 
compte les quantitats i els números a l’hora  de decidir si 
cal apostar per un projecte o una intervenció sinó que es 
mesura la necessitat real de cada zona.   

Així doncs, cal participar activament dels espais que se’ns 
brinda en tots els àmbits  i entre tots cal que treballem 
per aconseguir el país que volem. Coordinació Rural 
treballa i treballarà per millorar la vida dels i de les joves 
dels àmbits rurals.  
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A vegades la lectura del diari et dóna sorpreses. Es 
tracta de notícies que no ocupen grans titulars i sí ho 
fan són només d’un dia. 
  
L’altre dia vaig llegir un article on explicava que la 
Universitat de Lleida havia realitzat un estudi titulat 
Mite i realitat de l’escola rural catalana, on la principal 
conclusió d’aquest estudi era que hi havia més qualitat 
en l’ensenyament de les escoles rurals, que no en les 
que no ho són. Els punts forts de l’escola rural són, 
segons l’estudi, l’atenció personalitzada, la relació amb 
els alumnes i que el fet d’agrupar els alumnes afavoreix 
l’aprenentatge. 
  
La veritat és que com a ex-alumne d’una escola rural, 
malauradament avui tancada, em vaig sentir molt 
orgullós que per fi la “gent externa a la educació rural” 
en comenci a veure els avantatges. Jo hi afegiria altres 
punts forts com són la solidaritat i cooperació entre els 
alumnes, l’autonomia que adquireix l’alumne per tal de 
fer el treball a l’aula, tenir una educació molt vivencial 
amb l’espai  més proper, ja que, l’entorn, tant pot fer 
d’aula de natura com de zona d’esbarjo i, a més a més, 
els resultats acadèmics són dels millors. 
  

Albert Solé i Casals 

President de Coordinació Rural  

de Catalunya 

LES ZER’S 
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Diuen que l’escola rural és l’escola de les tres pes 
(Pública, petita i de poble). Per mi aquestes tres pes són 
les que la fan molt gran ja que és l’escola de tots, és 
petita en espai i, massa vegades, en nombre d’alumnes. 
En contrapartida és molt gran en ganes i il·lusió i, sobre 
tot, és de poble, perquè treballa pel poble, no només 
educant els seus infants, sinó també fent d’autèntic 
dinamitzador sociocultural ja sigui fent de biblioteca, 
organitzant carnestoltes o caramelles,etc. Per tant, 
apostar per l’escola rural, és apostar pel territori  i pel seu 
futur, i això sempre és bo. 
  
El fet que els nens i nenes de pagès puguin estudiar al seu 
poble fins als dotze anys, és sense cap mena de dubte un 
fet molt important per l’arrelament de la gent al territori, 
essent un element d’equilibri territorial. És molt 
important per als nostres nens que els seus records 
d’infantesa estiguin vinculats al seu poble. 
  
Aquest any es celebra el vintè aniversari de la creació de 
les primeres ZERs a Catalunya. Vull felicitar a totes 
aquestes escoles, felicitar i agrair als mestres que han fet, 
fan i faran de l’escola rural el seu estil de vida i que moltes 
vegades no veuen reconeguda la tasca que duen a terme.  
  
I, finalment, dir als alumnes i ex-alumnes que sou i vàrem 
ser uns privilegiats per poder formar-nos a l’escola rural. 
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La Consulta sobre la Independència que el Poble Català 
celebra arreu el territori ha esdevingut una força social 
transformadora que ha posat en evidència molts 
prejudicis establerts i molta teòrica estancada. 

Desprès aquesta última onada del 25A la Consulta 
sobre la Independència llença xifres que ja no 
serveixen per defensar la imatge marginal que la 
societat Catalana tenía del seu independentisme. 

Amb més de 55.000 voluntaris, 462 municipis, 
500.000 vots i milers d´actes, trobades, col·loquis i 
debats viscuts, la Consulta, ha desacomplexat el 
concepte de la Independència i la introduït en ben mig 
el debat quotidià de sobretaula, cafè o oficina, en 
l´àmbit familiar i també en el quasi infranquejable per 
molt temps àmbit professional i empresarial. 

El procés de la Consulta sobre la Independència ha 
resultat ser una eclosió democràtica, directa, sincera, 
pràctica, sobirana, aglutinadora, transversal, positiva i 
vinculant, excepcionalment vinculant. 

 

Anna Arqué 

Responsable Comissió 

Internacional de la Coordinadora de 

la Consulta sobre la Independència. 

LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA 
ENS VINCULA. 
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Cal dir que s´ha subratllat molt el fet jurídic, no vinculant, 
de la Consulta, però la excepcionalitat recau precisament 
en el fet que la vinculació més gran, i que és la que no es 
pot decidir sinó que succeeix espontàniament i per això 
és la més greu i important, és, aquesta que ens vincula 
amb la història de la nostra Nació, la seva política i amb la 
seva societat contemporània, i, aquests vincles són els 
que ha generat la Consulta, el fet jurídic, establerta 
aquesta vinculació historic-polític-social essencial, és petit 
i queda reduït a una execució formal que respondria a 
una voluntat política de canviar una llei, que ens limita i 
ens posa sota tutelatge, per una altra que ens dona la 
potestat jurídica,  com a poble sobirà que som, per 
convocar des del Parlament Català un referèndum oficial 
i, ara sí, vinculant, que pregunti obertament si volem o no 
la independència d´Espanya. Recordem i recordem-los-hi 
als polítics parlamentaris que: no són les lleis les que fan 
un Poble sinó el Poble el que fa les lleis, i la Consulta posa 
de manifest que el  Poble crida per un canvi de llei que 
ens possibiliti votar en un referèndum vinculant. 

Deia que les xifres que genera la Consulta sobre la 
Independència són indiscutiblement positives pel 
moviment independentista, però cal destacar la dimensió 
social i la cohesió de país com els dos grans èxits de la 
Consulta. Dos fets que són el reflex de la tan famosa i 
buscada transversalitat social, que sí és, i de manera 
definitòria, protagonista d´aquest procés d´autodeter-
minació. 

Aquesta ampla i generosa transversalitat l´aporten els 
milers de persones que fem la Consulta: nosaltres, els 
voluntaris, i és per això que podem afirmar que sense 
aquesta transversalitat no s’entén ni seria possible aquest 
procés d´Autodeterminació.  Els voluntaris no aportem 
solament, hores de feina executiva sinó que aportem la 
profunditat social, som la Consulta. 
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Sense aquest punt de trobada multi-ideològic i multi-
generacional que significa la Consulta als diferents 
municipis, gràcies sempre a l´auto-organització dels 
voluntaris, l´auto-organització de la societat civil, la 
Consulta no hauria adquirit el divers teixit social 
necessari per tirar endavant un projecte tan ambiciós i 
complex com és la Consulta. I és aquest aplegament 
que estem sent capaços de tirar endavant i durant tot 
el procés, el que i sense cap mena de dubte ens ha dut 
al tercer gran èxit de la Consulta sobre la 
Independència i és la també vinculació que hem 
establert amb la Comunitat Internacional. 

Com bé ens va comentar el Ministre d´Indústria, 
Energia i Turisme d´Escòcia Jim Mather durant una 
reunió al Parlament Escocès: ‘la Consulta sobre la 
Independència no només ha resultat ser contagiosa 
dins la vostra pròpia Nació sinó que ho està sent i de 
manera important internacionalment’. La consulta ha 
estat protagonista repetidament al Parlament Europeu, 
als Parlaments, Escocès, Gal·lès, … , és protagonista de 
notícies en multitud de mitjans de comunicació 
Internacionals, tan de premsa escrita com televisió, és 
subjecte de debat universitari i escolar als EEUU, i a 
molts països Europeus, la Consulta exporta el conflicte 
que vivim a Catalunya i ho ha fa mostrant que el Poble 
Català no solament té voluntat de ser sinó que la 
practica. Estem ensenyant al món, gràcies també a la 
gran quantitat d´Observadors Internacionals, fins ara 
més de 85, que han col·laborat i col·laboren amb la 
Consulta, que sí, que és possible una revolució social i 
pacífica en ple s.XXI, que al cor d´Europa hi ha un Poble 
que lluita i treballa per poder exercir el Dret Universal 
d´Autodeterminació, per otorgació internacional i per 
justícia natural. 
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Aquest passat 8 de Maig vàrem ser  davant l´ONU gràcies la 
iniciativa impulsada pel grup independentista 10Mil i 
moltes altres entitats. L´ONU té més de 50 resolucions on 
defensa el Dret Universal del pobles a l´Autodeterminació, 
voldria destacar una que penso cristal·litza un fet 
trascendental pel nostre procés i és la importància de 
reconèixer el Dret col·lectiu de les Nacions per sobre inclús 
que el individual. 

Resolució 637 A(VII) de la Organització de les Nacions 
Unides: ‘ El Dret de tots els Pobles i Nacions a disposar 
d´ells mateixos és condició prèvia a l´aplicació de tots els 
drets fonamentals de l´home’. 

Continuem tots plegats treballant per exercir el Dret 
Internacional d´Autodeterminació, no ens aturem, que ara 
ens sabem molts i com un bon amic em va dir el 13D, 
l´organització de la Consulta és la versió contemporània de 
la metàfora de la mata de jonc de Ramon Muntaner: 
‘separats és fàcil arrencar-nos, junts és del tot impossible!’ 

Moltes gràcies, endavant Poble Català! Endavant la 
Consulta sobre la Independència! 

 I Visca sempre Catalunya! 

El primer ministre 
escocès, Alex Salmond, 

amb l'Anna Arqué. 
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El nou PNJCat: una oportunitat de present i 
de futur! 
 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el 
marc de referència per definir, impulsar i coordinar les 
politiques de joventut al nostre país. La vigència del 
PNJCat 2000-2010 està a punt d’acabar, i des la 
Secretaria de Joventut hem posat el marxa el procés 
per avaluar-lo i elaborar el nou que l’haurà de 
substituir fins al 2020.  

Aquest procés no l’hem fet sols, sinó amb els membres 
del Consell Rector del PNJCat: el Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya. Hem dut a terme diverses accions en les 
que s’hi han implicat prop de 10.000 persones d’arreu 
del país, que ens han fet arribar 42.000 aportacions i 
propostes en el marc d’un procés de consulta que va 
culminar el passat 27 de febrer amb una Trobada a 
Manresa.  

Àngels Piédrola i Gómez 
Coordinadora del Pla Nacional de  

Joventut de Catalunya 
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Durant aquest procés s’han dut a terme 152 espais de 
debat i treball a instituts, universitats, per territoris i per 
eixos de treball, amb joves d’origen immigrat, amb 
regidors, tècnics i altres professionals de joventut, amb 
entitats juvenils... Un treball exhaustiu per comptar amb 
les opinions del màxim nombre de joves i agents 
implicats en les polítiques de joventut d’arreu del 
territori. 

I tot això per què? Perquè creiem en la capacitat 
transformadora de les polítiques de joventut, doncs 
actuar amb i per la joventut representa una oportunitat 
per la lluita contra la reproducció de les desigualtats. I 
generant oportunitats per la igualtat estem transformant 
la societat d’ara i també la del futur. 

Avui dia la societat és més incerta, complexa i dinàmica 
que mai, però això no li resta sentit al Pla, sinó que en 
justifica la seva existència. Només amb l’acció 
coordinada, agosarada i decidida de tots els agents serem 
capaços de construir respostes i generar oportunitats per 
al canvi, per minsa que sigui la oportunitat o per petit 
que sigui el canvi (des de l’acció de cada ajuntament, des 
del treball de les entitats juvenils, des de l’acció del 
Govern...).  

Volem donar resposta al repte de l’emancipació de la 
gent jove, de la realització del seu projecte de vida i del 
seu accés a la plena ciutadania (oferint una millor 
formació, millorant les seves condicions laborals, 
facilitant l’accés a l’habitatge,...etc). Per això, conscients 
de l’abast i de la dimensió dels reptes a assolir, el PNJCat 
2010-2020 planteja una acció transformadora, 
constructiva, creativa i ambiciosa, que ens permeti 
generar canvis en el present, però també en la societat 
del futur. 
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El tram final de l’adolescència és un moment vital on es 
comencen a plantejar qüestions estratègiques que 
requereixen prendre una decisió. Ja no es tracta de decidir 
sobre temes banals, sinó que s’obren interrogants que 
marcaran decisivament el futur immediat. D’acord amb això, 
l’Administració ha de facilitar als joves la realització dels 
projectes professionals i vitals. Afortunadament, hem 
superat plantejaments del passat que únicament situaven 
en l’àmbit juvenil temes de lleure. Avui dia, les polítiques 
públiques de joventut són transversals i contemplen 
diverses problemàtiques com l’habitatge o l’ocupació. En 
aquest sentit, els ajuntaments som molts conscients 
d’aquesta nova realitat. Lluny queda l’època en la que el 
regidor de joventut  s’encarregava exclusivament de la 
preparació de la Festa Major. La globalització ha transformat 
el funcionament de la societat configurant realitats 
quotidianes més complexes. En aquest context, cada vegada 
es fa més necessària la participació de nous actors amb 
noves solucions i, generalment, aquesta renovació 
l’encarnen els joves. Estic convençut que el Pla Nacional de 
Joventut 2010-2020 esdevindrà un element estimulador de 
la participació dels joves en els afers públics. Això ha de ser 
un objectiu prioritari perquè no ens podem permetre el luxe 
de perdre el seu dinamisme i inconformisme.  

Hem preguntat al president del Fòrum de Joves Regidors(FJR) 
de l'Associació Catalana de Municipis, al president de la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i al president del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) què 
pensen sobre el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya. 

MIQUEL BUCH 

Alcalde de Premià de Mar i 

president del FJR 

MÉS IMPLICACIÓ DELS JOVES 
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Catalunya tindrà en marxa, ben aviat, el nou Pla Nacional de 
Joventut (PNJCat), que haurà d’abordar els reptes de la 
joventut d’ara fins al 2020. El Pla ha estat impulsat per la 
Secretaria de Joventut, el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i per 
l’Associació Catalana de Municipis, i aquest no és un tema 
menor. Que el govern de la Generalitat hagi comptat amb el 
món local per establir les estratègies de la joventut al nostre 
país és una gran declaració d’intencions, i una excel·lent 
lectura de la realitat. 

De fet, no podia ser d’una altra manera. Els municipis som, 
com sempre ho hem estat, l’epicentre de la societat, i per tant 
hem de ser presents en l’activació i implementació de les 
polítiques nacionals, especialment aquelles que influeixen 
directament les persones.  

No m’agrada dir que els joves són els ciutadans dels futur, 
perquè els joves són ciutadans avui, i ho són de ple dret. Són 
ciutadans que comencen la seva vida participativa, i comencen 
la seva participació activa en la construcció de la societat. Per 
això és tant important escoltar-los, integrar-los en la 
maquinària de la societat, i ajudar-los a encarar els reptes de 
futur endreçadament i estratègicament. Per això, també, 
aplaudeixo la iniciativa de la Secretaria de Joventut que per a la 
redacció del nou PNJCat 2010-2020 ha donat veu als 
protagonistes del pla: els joves. Són ciutadans de ple dret ja 
ara, i seran els responsables d’impulsar la societat en el futur.  

Les ciutats és on passen les coses, i hem de fer el possible 
perquè els joves les protagonitzin. 

Manuel Bustos 
President de l’FMC i alcalde de 

Sabadell 

POLÍTIQUES DE PRESENT,  
JOVES AMB FUTUR 
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Estem a la recta final de l’elaboració del Pla Nacional de la 
Joventut 2010-2020, un document que ha de marcar les 
línies estratègiques de les polítiques de joventut per a la 
propera dècada. El Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC), com a plataforma que agrupa les 
principals entitats juvenils del país, ha estat present en tot 
el procés, aportant la veu dels i les joves organitzats com a 
membre del Consell Rector, l’òrgan encarregat d’elaborar el 
Pla.  

En primer lloc, creiem que el Pla ha de consolidar 
l’emancipació com  un element clau i central de les 
polítiques de joventut. Creiem que ha de marcar les 
estratègies a seguir per dibuixar un futur en què els i les 
joves puguin triar el seu projecte vital en igualtat de 
condicions. En aquest sentit, el Pla ha de promoure totes 
aquelles mesures que ajudin a posar fi a la precarietat 
laboral, el fracàs escolar o les dificultats d’accés a 
l’habitatge.  

En segon lloc, volem que el Pla faci una aposta decidida per 
l’associacionisme i la participació juvenil, amb l’objectiu de 
contribuir a la millora del nostre sistema democràtic i 
construir, així, una societat activa i organitzada. Creiem, 
doncs, que el Pla ha de contemplar un seguit d’accions que 
condueixin a la promoció de la participació organitzada dels 
i les joves.   

Així doncs, des del Consell treballarem perquè en la 
redacció final s’incorporin totes aquelles propostes que 
vagin encaminades a l’assoliment d’aquests objectius, amb 
la intenció de configurar un Pla que respongui a les 
necessitats dels joves però que no renunciï a dissenyar un 
futur marcat per la igualtat d’oportunitats i la plena 
ciutadania de la població juvenil del nostre país. 

VíCTOR ALBERT 

President del CNJC 

El CNJC davant el Pla Nacional 
de la Joventut 
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“AQUEST ESTIU, LA RU I EL RAL ET PORTEN DE CAMPAMENTS I DE 
COLÒNIES” 

Coordinació Rural de Catalunya ha engegat la campanya “Aquest estiu, la Ru i el 
Ral et porten de campaments i de colònies” dirigida a tots els membres del 
carnet RuRal.  

La finalitat de la campanya és que els nens i les nenes del carnet RuRal tinguin 
l’oportunitat de participar d’activitats educatives i lúdiques a l’estiu, de forma 
gratuïta. 

Per això, sortegem places de campaments i de colònies d’entitats membres de 
Coordinació Rural de Catalunya a la comarca del Solsonès i de la Selva.  

Més informació de com participar i més 
detalls de les activitats a la pàgina web 
(www.carnetrural.cat) a l’apartat de 
passatemps i concursos. Els interessats 
hauran d’omplir el formulari i 
automàticament rebran un mail amb el 
número del sorteig.  

El sorteig es realitzarà l’11 de juny de 2010 i 
es contactarà amb els afortunats/des via mail 
i per telèfon. 

  
CONCLUSIONS V EDICIÓ JORNADES RURALS SOBRE LA JOVENTUT 

Coordinació Rural de Catalunya va celebrar la V edició de les Jornades Rurals 
sobre la Joventut per debatre i reflexionar sobre “les noves tecnologies 
aplicades al món rural i als seus joves”. Les noves tecnologies són un gran avenç 
i poden facilitar processos de retorn al territori però cal garantir  el seu ús a tot 
el territori català per tal de facilitar el teletreball, els estudis a distància, la 
formació en aquest àmbit  i un llarg etcètera.  Ja s’ha publicat les Conclusions de 
la V edició, fruit de les aportacions i reflexions dels participants. Aquesta 
publicació es fa arribar a tots els departaments, administracions i col·lectius que 
poden afavorir la situació actual.  

 La VI edició se celebrarà el 31de juliol a Cambrils dels Pirineus. L’ edició 
d’enguany amb el lema “l’educació i la formació en l’àmbit rural” vol reflexionar 
sobre les necessitats formatives del territori, la formació que es realitza és 
satisfactòria? i les escoles rurals, cal impulsar-les, si és així, de quina manera?  

Aquestes Jornades s’adrecen a responsables de telecentres, escola agrària, 
escola d’adults, mestres d’escoles rurals, exalumnes,..., i sobretot a aquella 
persona interessada a aportar el seu granet de sorra per millorar el món rural en 
l’àmbit de l’educació i la formació.  

Per veure les Conclusions o per obtenir més informació: www.cruc.info 

http://www.carnetrural.cat/
http://www.carnetrural.cat/
http://www.carnetrural.cat/
http://www.carnetrural.cat/
http://www.carnetrural.cat/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
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“Get in the train of Europe” a Olot i Seu d’Urgell 

Coordinació Rural de Catalunya ha realitzat diferents 
xerrades, durant l’abril, a alumnes de 1r i 2n de 
Batxillerat de l’IES Bosc de la Coma i IES-SEP la Garrotxa 
d’Olot. La xerrada, en anglès, serví per donar-los a 
conèixer el Programa Joventut en Acció de la Comissió 
Europea, en especial, el Servei de Voluntariat Europeu. 
Els informadors de la xerrada van ser dos joves d’Hongria 
que participen del Servei de Voluntariat Europeu (SVE) a 
Catalunya, en concret, a Coordinació Rural de Catalunya 
per un període de sis mesos.  

A més, se’ls informà d’altres possibilitats a nivell europeu 
així com del programa Erasmus, Au-pair i dels camps de 
treball internacionals, que són projectes en el qual es 
poden implicar durant l’estiu i conèixer joves d’arreu del 
món i de noves cultures, i d’altres opcions i instruments 
que tenen per estar informats d’Europa.  
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Xerrada sobre el Servei de Voluntariat Europeu a la 
Seu d’Urgell 

COCAT i Coordinació Rural de Catalunya van encetar el cicle 
de xerrades de treball, “Enfeina’t” de l’Oficina Jove de l’Alt 
Urgell.  

Aquest cicle sobre treball dividit en quatre blocs, es va 
estrenar amb la primera xerrada el dimarts 30 de març. La 
xerrada s’incloïa dins el primer bloc, treball a 
l’estranger/treballar en el lleure, per aquest motiu es va 
presentar al públic assistent què és un camp de treball i tota 
la informació necessària per fer-ne un i què és el Servei de 
Voluntariat Europeu (SVE) de la Comissió Europea.  

L’explicació del camp de treball anà a càrrec de Cristina de 
COCAT i Coordinació Rural de Catalunya presentà el Servei 
de Voluntariat Europeu i una experiència concreta, per això,  
dos joves d’Hongria participants del SVE per un període de 
sis mesos a CRUC van exposar i  van motivar a participar 
d’aquest projecte als joves ja que aquest beneficia  a nivell 
personal, cultural i té molts altres avantatges. 
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ECOMUSEU FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
 

Informació institucional 

El concepte d’ecomuseu engloba 
“una museografia del temps i de 
l’espai, amb el desenvolupament com 
a objectiu, la interdisciplinarietat 
com a eina i la participació com a 
motor”. Jean-Claude Duclos 

L’ecomuseu-Farinera neix amb aquest objectiu: conservar i 
enriquir el patrimoni de la Farinera i el seu entorn, promoure’n 
l’ús social i convertir-lo en una eina dinamitzadora de la vida 
social, econòmica i de promoció cultural de la vila de Castelló 
d’Empúries i de la comarca de l’Alt Empordà. 
 

Objectius de l’Ecomuseu  

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries té com a objectiu 
l’estudi del territori i les relacions entre aquest i les societats que 
hi han habitat, essent un element dinamitzador del municipi i el 
seu entorn.  

S’ha desenvolupat la 1a fase del projecte que afecta a l’edifici de 
la Farinera pròpiament dita. El 24 de juliol de 2004 s’inaugurava 
el nou espai museogràfic, que suposa la museïtzació de l’espai 
productiu d’una fàbrica de farina de finals del s. XIX.  També s’ha 
desenvolupat la 2a fase del projecte que afecta a l’Edifici del 
Casal. S’ha adequat l’espai amb recepció, sala polivalent i botiga.  
Actualment, estem pendents d’iniciar la 3a fase de rehabilitació 
que permetrà concloure el projecte del museu amb una nova sala 
d’exposicions temporals, adequar els espais de tallers i 
implementar el Centre Interpretatiu de l’Ecomusue-Farinera de 
Castelló d’Empúries . 

El museu forma part des de 1997 del SISTEMA TERRITORIAL DEL 
MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA, Un 
museu nacional estès per tot el país. Actualment n’és museu 
secció. 
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Informació de cares al públic visitant 
 

Un museu per viure’l, un museu per conèixer, un museu per 
compartir 

La història de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries és la 
història dels homes i les dones que vivien i que encara viuen en 
aquests paratges... Vine a conèixer la seva història de la mà del gra 
de blat. La presència dels molins fariners ens parla d’un passat 
medieval i ens condueix a l’època de la industrialització per endinsar-
nos en la realitat cultural actual. L’Ecomuseu Farinera de Castelló 
d’Empúries descobreix el que amaga la Farinera, t’apropa el territori i 
els seus habitants i et fa viure la seva cultura i l’àmplia oferta de 
gaudi que posa al teu abast. Conèixer el passat per entendre el 
present i afrontar el futur: aquest és el nostre repte. T’hi apuntes? 

Des de final del segle XIX els impressionants molins vermells i la resta 
de maquinària han transformat el blat en farina a través d’un continu 
pujar i baixar de pisos gràcies al batec constant de la turbina Francis. 
Imagina’t el camí del gra dins del bosc d’estructures de fusta... 
L’impacte visual i estètic del conjunt, la netedat de la fàbrica i 
l’autenticitat d’allò que veus fan de la visita una experiència única. 
Entra, olora, prepara els sentits i comprendràs com s’ha transformat, 
quina energia l’ha mogut, quin és el procés de transformació del blat 
en farina i qui va dirigir la producció industrial. 

 
HORARI 
de 16 de setembre a 14 de juny 
dimarts a divendres: 10 a 13 h 
dissabtes: 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
diumenges: 10.30 a 13.30 h 
dilluns tancat, excepte festius i vigílies de festiu 
  
de 15 de juny a 15 de setembre 
dimarts a diumenge: 10 a 14 h i de 17  a 20 h 
dilluns tancat, excepte festius, vigílies de festius i els dilluns del mes 
d’agost 
 
COM ARRIBAR-HI 
Autopista AP-7, Barcelona-França, sortida Figueres-Roses, amb connexió 
amb la carretera C-260 direcció Roses.  
RENFE: línia Barcelona-França, estació de Figueres. 
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Agenda d’activitats mes d’abril i maig 
 
Què fem aquest mes de maig a l’Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries? 
 

2 de maig: Ecomercat de Castelló d’Empúries 
Mercat de producte ecològic, local i de qualitat 
Horari: 9-14h.  
Lloc: Llotja (al costat de la Basílica) 
  
Taller: Formatgeria ecològica  Horari: 11h. 
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries Activitat 
gratuïta 
  
Visita guiada al museu 
Horari: 13h. 
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 
Activitat gratuïta amb l’entrada del museu 
 
14 de maig: Diàlegs Fractals “Paraula i  terra” amb la sra. 
MªÀngela Vilallonga, Catedràtica de Filologia Llatina, 
Directora de la Càtedra Mª Àngels Anglada, UdG i el sr. Jordi 
Muntaner, geòleg. 
Horari: 20h. 
Lloc: Sala Polivalent Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 
Activitat de l’exposició itinerant: Armonía Fractal.  
Del 7 de maig al 30 de juny al Cortalet del P.N. dels Aiguamolls 
de l’Empordà . 
 
 15 de maig: Nit Europea dels Museus 
Visita guiada nocturna.  
Acabarem amb un copa de cava i un tast  
Horari: 22:30h. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció, màxim 20 persones 
  
16 de maig: Ecomercat de Castelló d’Empúries 
Mercat de producte ecològic, local i de qualitat 
Horari: 9-14h.  
Lloc: Llotja (al costat de la Basílica) 
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18 de maig. Dia Internacional dels Museus 
Matinal de portes obertes  
Horari: 10-13h. 
  
Descobreix la joia del museu Horari: 10-13h. 
Concurs de fotografies Horari: 10-13h. 
  
Presentació del projecte: Una comarca de museu. Itinerari 
escolar per gaudir de l'Alt Empordà a través dels seus museus 
Horari: 18h. 
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
  
21 de maig: Diàlegs Fractals “Música de les esferes” amb el sr. 
David Fernández, físic astrònom i el sr. Marc Timón, compositor 
Horari: 20h. 
Lloc: Sala Polivalent Ecomuseu-Farinera  
de Castelló d’Empúries 
Activitat de l’exposició itinerant: Armonía Fractal.  
          Del 7 de maig al 30 de juny al Cortalet del P.N. dels      
          Aiguamolls de l’Empordà 
  
22 de maig: TramunTEC. Mostra de Projectes de Tecnologia 
Presentació del Taller: El petit moliner 
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
  
23 de maig: 13a. Fira del pa, la farina i el blat 
Horari: Tot el dia 
Lloc: Ecomuseu-Farinera i Plaça Joan Alsina 
         Consulteu programa a www.ecomuseu-farinera.org 

http://www.ecomuseu-farinera.org/
http://www.ecomuseu-farinera.org/
http://www.ecomuseu-farinera.org/
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Joc virtual: www.elpaísdelsfarinon.cat 
 
El país dels Farinons: Un espai de l’Ecomuseu- Farinera per jugar 
i aprendre 
 

“El Pais dels farinons” Joc online construït sobre la base d’una 
plataforma didàctica amb el domini virtual específic  
www.elpaisdelsfarinons.cat orientat a donar a conèixer 
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries i el seu entorn. 
  
Ha estat finançat pel Pla de Dinamització del Producte Turístic 
Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya i realitzat per 
l’empresa Cromlec Digital.  
  
El seu objectiu: 
• Presentar de manera interactiva, lúdica i didàctica els 

continguts que es tracten a l’ecomuseu, contextualitzat en 
el ric patrimoni cultural i natural del nostre municipi. 

• Esdevenir una eina de difusió a través d’Internet, element 
de descoberta de l’entitat i del seu entorn patrimonial i 
natural. 

  
Com a plataforma didàctica  
• S’adreça als alumnes de primària i secundària. A la vegada 

el caràcter lúdic i rigorós del producte en facilita un ús 
familiar inter generacional, de forma que infants i adults 
comparteixin l’experiència divertida a través del qual uns i 
altres poden aprendre moltes coses relacionades amb el 
món de la farina i el seu entorn. 

• Ha de ser un recurs didàctic per al professorat que els 
permeti donar a conèixer el procés del blat, de l’elaboració 
de la farina i l’obtenció de productes transformats.  

 
Visites guiades pel públic general  
 

L’Ecomuseu-Farinera ofereix la possibilitat de fer una visita guiada 
d’una hora de durada aproximadament, que permet la 
descoberta de l’espai de la fàbrica i el coneixement de les 
varietats de blat, dels sistemes utilitzats per l’home per a 
moldre’l, les fases del procés industrial i la font d’energia que fa 
funcionar la maquinaria.  

 

http://www.elpaísdelsfarinon.cat/
http://www.elpaísdelsfarinon.cat/
http://www.elpaísdelsfarinon.cat/
http://www.elpaísdelsfarinon.cat/
http://www.elpaísdelsfarinon.cat/
http://www.elpaisdelsfarinons.cat/
http://www.elpaisdelsfarinons.cat/
http://www.elpaisdelsfarinons.cat/
http://www.elpaisdelsfarinons.cat/
http://www.elpaisdelsfarinons.cat/
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Modalitats de visites 
  
Visites guiades individuals. Calendari 2010: 
• Ecomercat, 2 de maig Gratuïta amb l'entrada al museu, 

màxim 30 persones prèvia inscripció.  
• Fira del pa, la farina i el blat, 23 de maig.  Visita guiada 

màxim 30 persones, prèvia inscripció.  A les 11h i ales 18h. 
• Ecomercat, 6 de juny Gratuïta amb l'entrada al museu, màxim 

30 persones prèvia inscripció.  
• Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, 24,25 i 26 de 

Setembre. GRATUÏTES. Visita guiada màxim 30 persones, 
prèvia inscripció. Horari: 11h. 

• Setmana de la Ciència, Novembre 2010. GRATUÏTA. Visita 
guiada màxim 30 persones, prèvia inscripció.  

 
Visites guiades grups no escolars. 
• Horari: Imprescindible concertació prèvia al telèfon 972 25 05 

12.  
• Durada visita: 1 hora. Cada hora s’atén a un sol grup.   
• Grups: màxim 30 persones.  
• Preu: La taxa l’any 2010 és de 40,00 € per grup. El pagament 

el podeu efectuar el mateix dia de la visita.  
 
Oferta educativa del museu 
  
En aquest fulletó hi trobareu descrites les activitats i tallers que 
l’Ecomuseu-Farinera ofereix als centres escolars, adreçats als 
diferents nivells educatius i pensats com un complement per a 
l’educació formal. 
 

Des del Museu es vol col·laborar de manera activa en el procés 
d’adquisició de coneixements que es duu a terme en els centres, 
atès que el patrimoni industrial com a testimoni d’una activitat 
productiva és un recurs didàctic que permet assolir coneixements 
mitjançant l’experimentació i observar in situ les aplicacions de la 
ciència i de la tècnica.  
 
Les visites guiades i els tallers ens apropen a la indústria farinera, a 
la molineria tradicional, al blat com a matèria primera, al pa com a 
producte alimentari i a l’energia hidràulica. 
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Competències bàsiques: 
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
• Competències artística i cultural 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència d'aprendre a aprendre 
• Competència d'autonomia i iniciativa personal 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el 

món físic 
• Competència social i ciutadana 

 
Visites guiades 
 

Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació 
Professional i Universitat 
A través de la visita guiada es fa un recorregut al llarg de la 
fàbrica, en el qual es tracten quatre temes bàsics: l’evolució 
de la mòlta, el procés productiu, el blat, la farina i el pa i  la 
font d’energia.  
Els elements interpretatius que trobem durant la visita 
permeten als alumnes adquirir i reforçar coneixements 
cientificotècnics. 
  

Taller: El pa, de l’obrador a la taula 
 

Educació Infantil i Primària 
El taller s’estructura en tres parts: visionat d’un vídeo sobre 
el procés d’elaboració del pa, descripció i observació dels 
ingredients i de les diferents varietats de pa, i finalment els 
alumnes donen forma a un pa que podran coure a casa. 

  
Taller: A ritme de plansichter 
 

Educació Infantil i Primària 
Taller en què a partir de sedassos de diferents dimensions, 
materials i de blat mòlt es treballa la classificació i s’observa 
com gradualment es va obtenint la farina i els diversos tipus 
de despulla (segó, segones, segonet, quartes, etc.). 
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Taller: El petit moliner 
Educació Primària i Secundària 
  
Taller que consisteix en la construcció d’una maqueta d’un molí 
fariner amb roda hidràulica horitzontal, fent esment a la seva 
estructura, les característiques de les seves parts i el seu 
funcionament. Els alumnes rebran un diploma acreditatiu de 
petits moliners de la Farinera. 
  
  
Més informació:  
tel. 972 25 05 12 
fax 972 15 81 49 
a/e: informacio@ecomuseu-farinera.org 
www.ecomuseu-farinera.org 

 

mailto:informacio@ecomuseu-farinera.org
mailto:informacio@ecomuseu-farinera.org
mailto:informacio@ecomuseu-farinera.org
http://www.ecomuseu-farinera.org/
http://www.ecomuseu-farinera.org/
http://www.ecomuseu-farinera.org/
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Amb el lema “ no siguis estruç, si vols veure món... surt 
de l’ou!”  s’ha editat online el nou número, el 6è, del 
magazine Proeurope1.  Un missatge impactant i  fàcil 
d’entendre, dirigit als i les joves, i amb el qual es vol que 
es motivin i s’animin a participar del munt de possibilitats 
que Europa els ofereix en tots els àmbits. Està clar que cal 
sortir de casa per aprendre, enriquir-se, compartir i 
conèixer de noves cultures, situacions, indrets, ... 

Magazine Proeurope1 
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Una molt bona opció per estudiar, treballar, fer esport, fer 
voluntariat,..., a qualsevol país europeu o del món és a 
partir d’un viatge. Un viatge per recorre nous paratges, 
per tenir noves coneixences, per viure albes i matinades, 
per omplir la maleta o motxilla d’inoblidables experiències 
i aventures i tot allò que un haurà viscut, el vestirà com a 
persona i l’enriquirà a molts nivells tenint una visió més 
àmplia i amb una consciència més europea. Aquell jove 
que comença aquest viatge mai troba el destí per 
finalitzar, sempre queda pendent un nou repte o viatge. 
Així, ja té despert un intens entusiasme de descoberta, 
gaudeix-ho. 

I en aquest número, també, trobaràs el que implica el 
procés Bolonya, EURES, tot sobre el Tractat de Lisboa, BTT 
i trekking a Astúries i molt més...   

Així, per tot el que necessitis saber sobre Europa consulta-
ho al magazine Proeurope1: www.proeurope1.net  

 

http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
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La campanya de camps de treball ja ha començat. Un 
estiu més, els joves tenen una gran varietat de projectes 
de diferent tipologia i arreu del món per participar-hi. 
Coordinació Rural realitza dos camps de treball 
internacionals adreçats a joves de 18 a 30 d’arreu del 
món.  Els camps de treball són una eina educativa per 
conscienciar i, en el nostre cas, ensenyar als joves la 
ruralitat i estimar l’entorn natural i social que ens envolta. 
La facilitat a la mobilitat permet que els estius els joves 
viatgin arreu d’Europa i /o del món. Doncs bé, per 
aquesta raó joves d’altres països també aterren a les 
nostres terres per tal de contribuir de forma altruista per 
un bé comunitari o social de la zona.  

En ambdós camps de Coordinació Rural es combina les 
hores de feina amb les hores de lleure, un lleure que se’ls 
hi planteja diverses activitats com rutes, descobertes 
amb l’objectiu de facilitar l’entesa sobre el món rural als 
joves que, en la gran majoria dels casos, vénen de grans 
ciutats i per ells és tot un contrast viure durat 15 dies en 
un indret tan rural.  
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L’experiència, és molt positiva pels participants però 
també per la població local ja que són uns dies 
d’intercanvi a molts nivells ( cultural, social, gastronòmic i 
lingüístic) , són projectes que eduquen. Sens dubte, és 
passar un estiu ple de noves vivències i coneixences. I, és 
del tot recomanable per a qualsevol jove que vulgui 
participar en un projecte per un bé comunitari i amb 
ganes d’aprendre i  intercanviar experiències.   

Enguany, Coordinació Rural amb la campanya “aquest 
estiu, viu el teu voluntariat” adreçada als membres de la 
xarxa Joves.net/Youth.net, sorteja 4 places per anar a un 
camp de treball internacional. La finalitat és promoure 
aquesta activitat entre els joves i que puguin gaudir d’una 
experiència internacional, practicar l’anglès, enriquir-se i 
sobretot que gaudeixin de les possibilitats que tenen al 
seu abast. Tot esperant que aquesta activitat sigui, tan 
sols, el seu punt de partida cap a un trajecte de moltes 
experiències europees i internacionals en diferents 
projectes i activitats.  

No perdis l’oportunitat i viu l’estiu!   
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1.- Com nasqué el projecte? 

El projecte nasqué d’una manera molt senzilla i lògica. 
Fruit d’un treball previ que des de l’Associació rurbans 
portàvem realitzant al voltant de la dinamització de la 
ramaderia a través de la llana, es van organitzar unes 
jornades on l’eix fou “la llana com a element per a la 
dinamització local”. Es van convidar experiències d’arreu 
d’Europa on es tenia la llana com a element principal o 
coma pretext per dinamitzar zones rurals.  

Les jornades anaven dirigides a un públic tècnic, però 
també als ramaders del territori amb la voluntat de 
mostrar-los-hi les potencialitats d’aquest materials, que 
es presentava com una metàfora de les possibilitats que 
ofereix el seu sector. Ja que els ramaders, per l’horari 
que tenen, no podien participar a les jornades, vam 
organitzar un sopar on vam convidar al sector oví de la 
comarca del Pallars Sobirà i a tots els ponents. L’objectiu 
fou que aquests coneguessin les experiències de la mà 
dels seus protagonistes. Una d’aquestes experiències 
era l’Escola de Pastors d’Astúries.  

Entrevista a Vanesa Freixa, 
Coordinadora de l'Escola de Pastors 

“El que hem de treballar és el relleu. El relleu ha de ser 
format, informat i amb una visió que respecti les 
lògiques de la natura, sense deixar de pensar amb que 
la rendibilitat econòmica ha d’existir.” 

“Tots destaquen per la seva vocacionalitat que la 
demostren amb incursions prèvies a l’ofici abans 
d’entrar a l’escola.” 
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Un cop fetes les presentacions, de la mà dels mateixos 
ramaders va sorgir la demanda que es portés a terme una 
escola a la comarca. D’aquí sorgeix el Projecte Grípia i l’Escola 
de Pastors, fruit de captar la necessitat d’un territori en 
concret. 

2.- Quins continguts s’imparteixen a l’Escola de Pastors?  

L’Escola vol donar en un mes, els coneixements mínims 
que ha de tenir una persona abans d’iniciar la seva 
activitat de pràctiques en una explotació. Per això els 
continguts són diversos i se centren en:  

 Bloc Introductori entorn a l’entorn: medi, flora, 
fauna... vinculat a l’activitat agrària. 

 Sistemes d’Explotació: intensiu, extensiu, ramaderia 
ecològica, agricultura integrada, biodinàmica, etc. 

 Orientació productiva: llet, carn, transformació de 
productes 

 Reproducció animal 
 Alimentació 
 Sanitat Animal 
 Instal·lacions i maquinària 
 Gestió de l’explotació 
 Experiències pràctiques 

L’objectiu d’aquesta segona edició de l’Escola de Pagesia i 
Activitat Pastoral ha estat aportar uns coneixements que 
s’adeqüin a la filosofia i finalitats del projecte: fomentar 

explotacions petites i mitjanes en extensiu, de cicle tancat 
i de producció natural i/o ecològica, inspirades en els 
coneixements tradicionals; tot això aportant un seguit de 
coneixements, experiències i sessions pràctiques, que 
aportessin als/les alumnes, la informació bàsica abans 
d’entrar a treballar a les explotacions que participen al 
projecte. 
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3.- La pagesia està en crisi?  

Com et dirien els mateixos pagesos la pagesia fa més 
de trenta anys que està en crisi, o fins i tot, alguns 
d’ells, et dirien que es troba en una crisi perpètua. Jo 
penso que és un tema de gestió d’oportunitats. El que 
sí que podem dir és que la pagesia s’ha fet gran, les 
persones que hi ha al darrera fa molts anys que hi són i 
hi ha poca renovació. Això ha estat causat pel poc valor 
que s’ha donat a aquest ofici i fins i tot pel menyspreu 
que durant anys ha tingut per part de la societat. La 
gent jove no s’ha interessat per un ofici que no 
“donava” i que a sobre era menys valorat.  

Actualment, el canvi entorn la concepció de la pagesia 
és que el substantiu de “menyspreu” ha passat a ser 
“folklore”.  

Si volem sortir de la crisis, el que hem de fer és el 
mateix que en qualsevol negoci. Si tenim persones 
emprenedores, grans o joves, el “negoci” funciona 
millor, o com a mínim es treballen alternatives que 
sempre han estat allí i que fins al moment no s’han 
plantejat. És una readaptació d’allò que és fa per mirar 
de ser més rendibles, rentables i alhora intentar 
mantenir la coherència amb una manera d’entendre la 
producció alimentària i el què significa ser pagès/a. 

El que hem de treballar és el relleu. El relleu ha de ser 
format, informat i amb una visió que respecti les 
lògiques de la natura, sense deixar de pensar amb que 
la rendibilitat econòmica ha d’existir. Sinó el somni 
també desapareix. 

4.-  Com és ben conegut la ramaderia , des de sempre, 
ha estat clau per mantenir els sotaboscos nets. 
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Tanmateix, les ajudes per aquest sector són insuficients i 
la gent deixa aquesta feina per la duresa i la dedicació 
diària, sota qualsevol condició meteorològica.  Per 
contra, la gent jove vol continuar amb aquesta 
professió?  

És clar. La pagesia és una forma d’entendre la vida, una 
filosofia de vida per ella mateixa. No només és voler fer 
l’ofici, sinó fer allò que t’omple i que està vinculat amb els 
teus principis més primaris. La voluntat de ser 
autosuficient, d’estar més vinculat al que ens dona la 
mare terra i alhora fer-ho recuperant el saber tradicional. 
Aquestes són unes de les principals motivacions 
d’aquesta nova pagesia. 

El que ha de fer aquesta nova generació és fer que aquest 
“fruit” sigui més estable, aconseguint fer que el cicle de 
l’alimentació sigui de bona producció alimentària, sana i 
econòmicament i socialment justa. És cap aquí on s’ha 
d’anar.   

5.- Enguany realitzeu el segon curs, felicitats, aquest fet 
constata que hi ha estima vers el territori però els 
estudiants de l’Escola quin futur els espera?  

La gran pregunta. Tenim problemes estructurals en el 
nostre país que agreugen aquesta situació i fan que 
aquesta resposta sigui difícil. L’accés a la terra per un 
ramader és una feina gairebé titànica. Si tens la sort de 
ser fill de pagès, un cop acabis l’escola tens el patrimoni a 
casa, que en principi t’espera; sinó ets fill de pagès, que 
és la majoria de casos que ens trobem, tens diverses 
opcions: la 1a. es buscar feina com a assalariat – l’escola 
ofereix una borsa de treball destinada a pagesos que 
busquen reforços puntuals; la 2a. és accedir al banc 
d’explotacions que també estem organitzant.  
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Aquesta vol oferir explotacions que se cedeixen o 
traspassen per a nous pagesos – just fa un mes hem 
ofert la primera explotació als ex-alumnes de l’escola; 
la 3a. és buscar per un/a mateix/a terres i finques en 
lloguer, un tema que en determinats territoris és feina 
impossible. L’accés a la terra és molt complicat i no es 
desenvolupen els mecanismes per a poder-ho 
desencallar, tal i com es treballa a França. És necessari 
la creació d’un banc de terres per a noves 
incorporacions. 

6.-  Quin és el perfil de l’estudiant de la vostra escola?   

Els dos any ha coincidit. Jove, d’una mitjana entre els 
26 – 32 anys. Amb estudis universitaris o mòduls 
formatius de diverses especialitats: agrícoles, 
agrònoms, educadors socials, biòlegs, però també gent 
que ve directament del món laboral: jardiners, forners i 
fins i tot gent que és pagesa. Tots destaquen per la 
seva vocacionalitat que la demostren amb incursions 
prèvies a l’ofici abans d’entrar a l’escola. Molts d’ells 
provenen d’àmbits metropolitans, tot i que en la 
majoria de casos viuen en pobles petits.  

7.- Des de l’Escola feu un seguiment dels alumnes en 
la incorporació en el món laboral?  

El seguiment és parcial. Tenim contacte amb els 
alumnes i sabem de la majoria el que estan fent. En 
alguns casos els hi donem un cop de mà en els seus 
projectes perquè els puguin orientar correctament. 

8.- Reben ajudes els alumnes per iniciar el seu negoci?  

Qualsevol persona que vulgui fer una incorporació i 
tingui menys de 40 anys pot accedir als ajuts que el 
DAR treu anualment.  
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Pel fet de ser jove i presentar un projecte que sigui viable 
econòmicament pel Departament es té dret a un ajut de 
30.000 euros i si es viu en zona de muntanya, d’un 10% 
més. El problema és justament la viabilitat que demana el 
departament que molts cops demana fer inversions 
desproporcionades a les necessitats reals d’aquests joves.  

9.- Des de l’Escola comercialitzeu i doneu a conèixer 
productes realitzats al món rural? 

I tant! La nostra llana fantàstica de raça xisqueta. 
Trobareu més informació a la web 
www.obradorxisqueta.cat Aquest projecte neix de la 
necessitat de pagar un preu just al pastor per la seva 
llana, per tal que es pugui costejar la xollada. Actualment 
la llana no té cap valor. El que hem fet des de l’Associació 
és pagar-la 10 vegades més del preu convencional i iniciar 
un procés de tancament de cicle productiu, transformant-
la a la mateixa comarca i comercialitzant-la. Per a assolir 
això des de fa dos anys es va començar un programa de 
formació a artesanes locals que s’ha transformat en 
veritables artistes de la llana. Alhora, i amb l’ajut 
d’Artesania de Catalunya aquest projecte ha entrat a 
formar part del programa Oficis Singulars que 
proporciona al projecte un dissenyadors, en aquest cas, 
en Gerard Moliné, que és l’encarregat de dissenyar 
productes amb les nostres artesanes.  

10.- Quins són els vostres reptes pel 2010? 

De moment, un de molt senzill... consolidar el que ja hem 
iniciat i que sigui una oferta i servei que es pugui 
mantenir a llarg termini. I si podem demanar més, 
continuar pujant l’amor propi dels nostres pagesos i que 
n’apareguin més amb voluntat de cooperar entre ells i 
millorar les seves condicions de vida. Només això.  

http://www.obradorxisqueta.cat/
http://www.obradorxisqueta.cat/
http://www.obradorxisqueta.cat/
http://www.obradorxisqueta.cat/
http://www.obradorxisqueta.cat/
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Escola de pastors (Finca Bon Repós) 
 

Fent pràctiques 
 

Matalassos 
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Mostra de treballs artesanals 
 

La llana Xisqueta 
 

Alumnes de l'escola de pastors. 
 




