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alPRESENTACIÓ

Les Jornades Rurals sobre la joventut ja han arribat a la 
seva sisena edició, i des de Coordinació Rural de Catalunya 
no podem més que felicitar-nos per aquesta fita.

Això ens demostra que quan fa sis anys ens proposa-
rem crear un  espai de treball i reflexió en el món rural, vam 
encertar en crear les Jornades Rurals.

Són moltes ja les persones que han passat durant 
aquests anys per les jornades. Segons ells l’èxit d’aquestes 
rau sens dubte, en el fet que els participants són els prota-
gonistes directes, poden intervenir, participar... en definitiva 
fer sentir la seva veu. I per això existeixen les jornades, per 
fer sentir la veu del món rural en una societat que a vega-
des sembla que només vol ser “urbanita”. Un participant 
em comentava que el llibret que ara teniu entre les mans 
eren la veu de la consciència del nostre món, i que l’havíem 
d’utilitzar per fer-nos sentir a tot arreu on calgués. Per això 
existeixen les Jornades Rurals sobre la joventut, per això 
existeix CRUC, per fer sentir la veu del món rural.

Gràcies a totes els que feu possible cada any les          
Jornades.

Albert Solé i Casals
President de Coordinació Rural de Catalunya
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BENVINGUDA

Bon dia,

Benvinguts a les sisenes Jornades de Coordinació Rural 
de Catalunya, primer de tot agrair-vos la vostra presencia: Sr. 
Joan Salvador Minguet, cap de servei de formació agrària del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,  mem-
bres de l’Ajuntament d’Odèn, mestres, directors,  tècnics, 
coordinadors, dinamitzadors, estudiants, Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya, COCAT, ACEFIR, AFRUC, JARC, 
moderadors els quals us espera un mati força entretingut, 
voluntaris del Camp de Treball que han estat preparant i 
membres de Coordinació. 

Essent conscient que són unes dates complicades per 
trobar-se enmig de les vacances d’estiu que tots anhelem 
que arribin.

Un any més, Coordinació Rural de Catalunya realitza les 
Jornades Rurals de la Joventut, aquest any sota la temàtica 
“L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ EN L’ÀMBIT RURAL”.

Entenem educació com a un concepte ampli i global on 
l’escola rural  i el seu model inclusiu té gran importància 
en l’educació dels infants i joves de les zones rurals.  Des 
de  Coordinació treballem per potenciar la formació 
integral i integradora dels infants i joves en totes les seves 
etapes de desenvolupament. Ja que som conscients de 
la responsabilitat compartida en les etapes de formació 
oferint a tots ells igualtat real d’oportunitats. Volem treballar 
la formació des de tots els àmbits i punts de vista, per això 
la participació de cadascú de vosaltres és fonamental.
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alAquesta és la nostra realitat, el dia a dia del qual en som 
fills i del la qual ens sentim orgullosos. Les Jornades són un 
espai de reflexió, debat i diàleg adreçat a tècnics, dirigents, 
polítics, associacions i  joves d’arreu del món. 

De la feina feta al llarg del dia d’avui  s’editaran unes 
conclusions en format llibre que es farà arribar a tots els 
participants, institucions, administracions i departaments.

Nosaltres seguirem reivindicant la necessitat de fer 
arribar als infants, joves i professionals del món rural totes 
les eines educatives perquè pugin gaudir de les diverses 
possibilitats que el món ens brinda. Des de Coordinació 
seguirem trencant fronteres per obrir nous horitzons.

És per aquest motiu que hem cregut oportú dedicar 
aquestes Jornades Rurals de la Joventut a “L’EDUCACIÓ 
I LA FORMACIÓ EN L’ÀMBIT RURAL, la necessitat de 
poder-hi accedir i fer del nostre dia a dia un món millor.

Esperem que les Jornades us siguin profitoses i des 
de Coordinació Rural us volem agrair la vostra presència 
avui aquí aportant el vostre granet de sorra. Moltes gràcies 
a tots/es.

                                     Rosamaria Reig i Ramellat
Vicepresidenta de Coordinació Rural de Catalunya
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alPONÈNCIA
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AGRÀRIA  

DIRIGIDA AL MÓN RURAL 

La ponència va anar a càrrec del Sr. Joan Salvador Min-
guet Pla, Cap de Servei de Formació Agrària, Subdirecció 
General d’Innovació Rural del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

“Bon dia  a tothom, 

En la intervenció faré una exposició de l’escoles i cen-
tres de formació agrària, així com els cursos i les modalitats 
formatives que utilitzem. 

Pel que fa el nombre d’alumnes i cicles, la majoria fan 
referència l’any 2008. 

A Catalunya, hi ha 21 Escoles i centres de formació 
agrària i agroalimentària ( 14 del Departament d’Agricultura 
(Servei Formació Agrària; 1 del  Departament d’Agricultura 
(INCAVI) i   6 del Departament Educació). 

Formació inicial / reglada: número d’alumnes – Curs 
2007/2008

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL

Dep. 
Agricultura

Dep. 
Educació

Altres 
Centres

Total

Activitats agràries 437 417 415 1.269

Indústries alimentàries 137 228 15 380

Activitats físiques 
i esportives

58 644 232 934

Química 14 154 117 285

TOTAL 646 (22,5%) 1.443 (50,3%) 779 (27,2%) 2.868



10

L’educació i la form
ació en l’àm

bit rural

● A nivell de la 
població ocupada 
a tot Catalunya, la 
meitat d’aquesta té 
estudis superiors 
a l’educació se-
cundària, en con-
cret un 49,46% del 
total. La resta té 
una formació de 
primària, ESO, o EGB (un 45,44%), i tant solament es pot 
comptar un 4,46% sense estudis i un 0,64% d’analfabets

● Si mirem el sector agrari, podem dir que només el 
22,07% té una formació superior a l’educació secundària 
(menys de la meitat que en tots els sectors junts), A més, 
dins el sector agrari a Catalunya hi havia el 2001 un 2,66% 
d’analfabets, un 9,28% sense estudis, i un 65,46% de per-
sones amb formació primària, EGB o ESO.

● Si mirem la distribució per províncies, trobem a Barce-
lona i Lleida amb un percentatge gairebé igual amb estudis 
superiors a secundària (24,81% i 24,52% respectivament). 
Després segueixen Girona, amb un 19,93% i Tarragona, 
amb un 16,88%.

Quins són els inicis de la Formació Professional (FP) 
agrària a Catalunya?

 
● S’inicia l’any 1953 la FP agrària, amb un intent 

d’institucionalitzar la FP en el Ministeri d’Agricultura, i es 
divideix en: 

- FP agrària de cicle curt, amb 25 modalitats de cursets 
breus i intensius per a obrers agrícoles; 
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al- FP agrària de cicle llarg, amb cursos de més llarga 
durada, amb els que es formen els capatassos agrícoles. 
Aquesta darrera formació s’impartia en les escoles de ca-
patassos agrícoles en dotze especialitats diferents: capatàs 
agrícola general, hortofructicultura, forestal, mecànica agrí-
cola, ramaderia, plagues, bodeguer, viticultor, indústries de 
llet, conserveria, industries de l’oli i diplomats rurals. 

 
- Aquesta formació tenia una durada de 400 dies lec-

tius per al capatàs agrícola, i diferents durades segons 
l’especialització. Es portava a terme en les escoles de 
capacitació agrària de la època, en règim d’internat i amb 
beca, s’havia de demostrar que l’alumne aspirant sabia llegir 
i escriure correctament i posseir coneixements bàsics de 
cultura, agricultura i ramaderia. 

● Resulta evident el canvi sociològic que va crear aquest 
tipus de formació en el món del camp d’aquella època, en la 
que el 60% de la PA treballava en el món rural. 

● Aquesta formació fins a l’any 1971 es desenvolupa 
en forma de cursets, i com a formació professional agrària 
contínua.

● A partir de la regulació de les escoles de capacitació 
agrària a tot l’estat, l’any 1971, s’incorpora la formació pro-
fessional agrària reglada, amb la formació de capatassos 
agrícoles i forestals.

● A Catalunya no tenim la primera escola de capacitació 
agrària (l’ECA d’Alfarràs) fins a l’any 1972, escola que des-
prés amb els traspassos de competències a les autonomies, 
quedarà integrada en el Servei de Capacitació Agrària de la 
Generalitat de Catalunya, a l’igual que s’hi aniran incorporant 
els Centres de Capacitació Agrària que tenien les diferents 
Agències del Servei d’Extensió Agrària.
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● El SEA crea, a partir de l’any 1964 els “planters 
d’extensió agrària”, que eren grups de joves als que 
s’invitava a capacitar-se en les tasques agropecuàries per a 
les seves explotacions, amb els anomenats ensenyaments 
d’aprenentatge agrari, que no eren altra cosa que cursets 
més o menys metoditzats que s’impartien fora de les hores 
de treball (normalment als vespres), donat que tots els joves 
treballaven a les seves explotacions

És important remarcar que la creació de les ECAS (Es-
coles de Capacitació Agrària), ha estat un pas important. I 
posteriorment es va crear  el Servei de Formació Agrària 
(SFA) que és una unitat creada com a continuació del Servei 
de Capacitació Agrària. 

 ● En l’actualitat, la principal missió d’aquest Servei 
és programar, coordinar, supervisar i avaluar les actuacions 
en matèria de formació agrària que duen a terme les escoles 
i centres del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural,  tot controlant la seva gestió, per tal de millorar la 
qualificació professional dels agricultors i del món rural, 
tant en l’àmbit de la formació inicial com del reciclatge de 
coneixements i la formació permanent. 

 ● Per assolir-ho compta amb una xarxa de 14 escoles 
i centres de capacitació agrària;121 tècnics professors, pro-
fessionals i qualificats; instal·lacions i equipaments adequats 
i col·laboració d’empreses del sector

Aquí tenim les especialitzacions dels diferents centres 
o escoles:
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al

ESCOLA O CENTRE
ESPECIALITZACIÓ O 

ORIENTACIÓ

ECA d’Amposta Jardineria – Conreus d’horta – 
Recursos naturals

ECA d’Alfarràs
Fructicultura – Mecanització explotaci-

ons agràries

ECA de Borges Blanques
Fruita seca – Olivicultura – Conreus 

extensius
ECA de l’Empordà Indústria agroalimentària

ECA Eqüestre de l’Hospitalet Món del cavall

ECA de Gandesa Producció de vins

ECA de Manresa
Producció ecològica agrària – 

Conreus extensius

ECA de Mas Bové
Formació a distància (internet i format 

paper)

ECA del Pallars
Diversificació rural – Alimentació 

artesanal
ECA del Pirineu Diversificació rural – Recursos forestals

ECA del Solsonès
Recursos naturals – Gestió empresa 

agrària
ECA Forestal de 

Santa Coloma de Farners
Món forestal – Jardineria

ECA de Tàrrega
Formació i transferència tecnològica 

reg i química ambiental
ECA de Vallfogona de Balaguer Ramaderia

 Tenim cinc modalitats de formació: la formació 
reglada, la formació contínua, la formació a distància, la 
incorporació dels joves i emprenedoria. 

1. Formació inicial reglada

11 cicles: 7 CFGM i 4 CFGS. Al final veurem algunes 
modificacions en els cicles. 
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FAMÍLIA 
PROFESSIONAL

GRAU MITJÀ
GRAU 

SUPERIOR

Activitats agràries

Explotacions 
agràries extensives

Explotacions 
agràries intensives

Explotacions 
ramaderes
Jardineria

Treballs forestals i de 
conservació 

del medi natural

Gestió i organització de 
l’empresa agropecuària
Gestió i organització de 

recursos naturals i 
paisatgístics

Indústries alimentàries Elaboració d’olis i vins Indústria alimentària

Activitats físiques i espor-
tives

Conducció d’activitats 
físicoesportives en el 

medi natural
 

Química  Química ambiental

- Cal explicar que fem una tasca de formació per les 
persones que no superen l’ESO que són: 

 a) PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) 
d’activitats agropecuàries. Moltes vegades els joves es re-
situen i després entren en la formació reglada. 

 
b) Formació eqüestre
 
c) Certificats de professionalitat
 

2. Formació contínua

Una colla de cursos de formació contínua:
 - Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 

 - Diversificació de l’economia rural
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al - Cursos tecnològics 
 - Gestió empresarial 
 - Aplicadors de productes fitosanitaris 
 - Benestar animal 
 - Formacions exigibles (curs bàsic de producció  
   integrada o curs bàsic d’agricultura ecològica) 
 - Seguretat i prevenció de riscos laborals

 
El  2008 es van formar més de 14.000 alumnes:

 Dep.  Agricultura Altres Total CATALUNYA

7.045 (49,23%) 7.266 (50,77%) 14.311

Si sumem altres coses, com la innovació rural, tenim un 
bon nombre de persones formades. No hi ha cap altre sector 
que tingui una estadística tan elevada.  

3. Formació a distància

Els joves, des de casa, amb un ordinador, a l’hora que 
desitgen i sense desplaçaments, és un avanç important. 

L’any 2000 vam rebre formació per introduir-nos en 
cursos a distància i l’any 2002 vam treure el primer curs, 
un altre el 2003 i un altre el 2004. Penso que és un avanç 
importantíssim perquè el món rural, en el poble, tu no trobes 
15 persones per realitzar un curs, que és el nombre mínim 
que moltes vegades et demanem per realitzar-lo. Per tant 
és un avantatge molt important fer-lo a distància i que hi 
hagi l’oferta. 

Com funciona?  Tenim dues modalitats

El format paper , a partir de manuals Tècnics amb model 
pedagògic propi.
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I el format Internet, a partir de la formació en línia. 

Sempre hi ha 1 tutor per cada 25 alumnes, són profes-
sors de les escoles. 

L’any 2008 vam formar 1.918 professionals. 
Format paper: 1.018 professionals 
Per internet: 900 professionals

Un 25% de les persones que s’han format en la modalitat 
contínua, han estat a distància.

Durant l’any 2008, des de la FAD, es van oferir un total 
de 21 cursos diferents (13 per Internet i 8 en format paper). 
Ara, 25.

Ara per ara, el DAR és l’única entitat a Catalunya que 
desenvolupa cursos de formació a distància, tant en format 
paper com per Internet, adreçats específicament al sector 
agrari i a la població rural en general. 

Aquestes accions formatives es fan a través del portal 
RuralCat (www.ruralcat.net). Els resultats positius del pro-
jecte es basen en disposar d’uns bons recursos tecnològics 
(portal RuralCat) i materials (manuals, guies), però sobretot 
d’uns recursos humans (coordinadors i tutors) ben preparats.

4. Formació amb els joves

I amb els joves què fem?

 Amb els joves fem, tenim tres programes: incorpo-
ració de joves, Programa d’emprenedoria i seminaris d’em-
prenedoria. 

a) Programa específic per a la incorporació de joves.
Es porta a terme amb la organització, coordinació i 
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alimpartició directa, en tots els casos, de la formació que con-
forma l’itinerari formatiu elaborat per un tutor d’incorporació, 
juntament amb el jove que s’incorpora.

 
b) Programa de formació en grups d’emprenedoria.
És un programa posat en marxa recentment, en el que 

s’aplica una metodologia activa d’ensenyament-aprenentat-
ge, destinat a formar i capacitar als joves emprenedors per 
dur endavant el seu projecte empresarial, amb garanties 
d’èxit, per assegurar la continuïtat de l’empresa. Joves que 
es troben una vegada a la setmana, durant tres setmanes 
al mes en una escola agrària i són sectorials ( turisme, vini-
cultura, agrària, alimentària, etc).

c) Programa de formació en seminaris d’emprenedoria.
Programa que està a punt d’entrar en funcionament. Els 

seminaris d’emprenedoria són la continuació natural dels 
grups d’emprenedoria, i han d’aplegar aquells responsables 
d’explotació d’alguna manera líders, preferentment que hagin 
passat per l’emprenedoria, i que tinguin inquietuds per realit-
zar una formació permanent a través de grups de discussió 
de temes d’actualitat relacionats amb les seves empreses. 

Com es fa la incorporació?, nosaltres donem la formació 
necessària, elaborem un itinerari. 

Quan els joves s’incorporen a l’explotació, ell ha d’aga-
far una part de responsabilitat, per això els ajuts que vénen 
d’Europa. Són ajuts que estimulen a quedar-se. 

Any 2008: 251 Itineraris Formatius

En aquests moments: : 681 Itineraris Formatius

Tenim tantes persones en formació reglada com joves 
a incorporar-se.  
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5. Emprenedoria

Us ho he explicat una mica prèviament, es tracta de les 
persones empresàries que siguin emprenedores i que es  
puguin convertir en referent en el seu sector. 

GRUPS EMPRENEDORIA – Any 2008
GRUPS 

D’EMPRENEDORIA
ESCOLA

Número 
d’alumnes

Fructicultura ECA d’Alfarràs 20

Viticultors – Celleristes ECA de l’Empordà 19

Viticultors ECA Mas Bové 19

Porcicultura ECA de Tàrrega 14

TOTAL  72

 La matrícula de la família professional agrària es 
manté al voltant dels 2.000 alumnes fins a la meitat de la 
dècada dels noranta. Experimenta després un descens de 
gairebé un miler d’alumnes fins a l’any 2000, que es recupera 
fins al voltant dels 1.300 alumnes per curs en l’actualitat.  

 Actualment, a Catalunya es pot estudiar Formació 
Professional Agrària reglada en 23 centres diferents. S’han 
agrupat els centres que imparteixen estudis de formació 
professional agrària segons la seva dependència funcional: 
centres que depenen del DAR, centres que depenen del De-
partament d’Educació i centres que depenen de fundacions 
o institucions privades. 

● ESCOLES DEL DAR (15):

- Les escoles de capacitació agrària (ECAS) depenen 
funcional i administrativament del SFA de la Direcció Gene-
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alral d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del 
DAR. En l’actualitat, el DAR disposa d’11 escoles (ECAS) i 
3 centres de capacitació agrària (CECAS).

- L’INCAVI disposa d’una escola, a Espiells (Alt Pene-
dès). És l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i 
Domènech.   

● Instituts d’Educació Secundària (lES), del DEPARTA-
MENT D’EDUCACIÓ (6):

El Departament d’Educació disposa arreu de Catalunya 
de sis lES que, en l’actualitat, imparteixen estudis de la fa-
mília professional agrària. Generalment en aquests centres 
és possible cursar altres estudis, bàsicament de formació 
professional, però també batxillerat i ESO. Són:

- IES Rubió i Tudurí (Barcelona) 
- IES Mollerussa (abans IES agrari Urgell) 
- IES La Garrotxa (Olot) 
- IES El Pont de Suert 
- lES Gabriela Mistral (S. Vicenç dels Horts) 
- lES d’Horticultura i Jardineria (Reus) 

● Escoles Familiars Agràries (EFAS), dependents de 
fundacions privades (2): 

- A Catalunya hi ha dues Escoles Familiars Agràries 
(EFA) que depenen de diferents fundacions privades, vincu-
lades a l’obra social de caixes d’estalvi d’àmbit generalment 
comarcal, Caixa de Manlleu per a la EFA de Quintanes, i 
Caixa del Penedès en el cas de Camp Joliu, i lligades direc-
tament a l’església catòlica. Són:

 
 - EFA Quintanes (Les Masies de Voltregà) 
 - EFA Camp Joliu (L’Arboç del Penedès)  

És important comentar que la jardineria, que és una 
modalitat agrària, la gestió de recursos naturals, el treball 
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forestal són cicles amb molta demanda i per sota es troben  
tots els agraris. 

Algunes dades interessants: per temes podem veure, 
que  en l’aplicació de productes fitosanitaris hi ha el voltant 
de 5.000 alumnes, és un curs obligatori. La resta queden 
distribuïts món empresarial, informàtica i seguretat laboral. 

Els alumnes del 2002 fins al 2008 han anat pujant, en 
general, el 2008 van arribar a més de 14.000 alumnes i el 
2009 també. 

La participació a les Jornades de transferència tecnolò-
gica han anat pujant. 

Un altre instrument d’innovació rural és el Dossier tècnic, 
podeu entrar a la web Ruralcat, fa cinc anys es va iniciar. 

Bé,  resumint, com estem en formació reglada: 

- A Catalunya s’imparteixen tots els CF de GM i GS de la 
família agrària i agroalimentària. Per tant, un jove pot elegir 
on adquirir coneixements d’aquestes famílies. 

- Hi ha una disminució d’alumnes de CF de GM 
d’explotacions extensives i intensives, i en canvi un augment 
d’alumnes de CF de GM i GS forestals i del CF de GM de 
jardineria.

- La qualitat i millora contínua (ISO 9001-2008) és un 
projecte important avui per gairebé la meitat de les escoles 
del DAR.

- Un projecte molt interessant i en creixement és el de 
la internacionalització de la formació reglada a les escoles 
del DAR. 
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A l’any 2008, 64 alumnes del SFA van realitzar les seves 
pràctiques en empreses a l’estranger. Un 10% van sortir a 
l’estranger. 

- És important també la tasca de l’equip de producció 
multimèdia per a cursos de Formació a Distància (FAD). 
Ocupa, en l’actualitat, a 18 professors/tècnics en diferents 
disposicions horàries.

Pel que fa a la formació contínua

- Des de mitjans de la dècada dels 90 ençà, la for-
mació contínua ha vist un creixement, tant de cursos com 
d’alumnes. Aquest augment s’ha materialitzat tant pel nom-
bre d’institucions implicades com per la dimensió de l’oferta 
formativa. Avui en dia, l’oferta total de formació contínua 
pel sector agrari i rural a Catalunya satisfà a més de 15.000 
participants cada any en activitats formatives de temàtica i 
durada variables.

- Aquesta oferta, però, té greus mancances perquè no 
prové d’un Pla de formació conjunt amb les necessitats 
formatives que tenen els professionals del sector, no està 
coordinada, no disposa  de criteris de prioritat generals 
-perquè cada organització els fixa d’acord amb els seus in-
teressos-, i els criteris de qualitat de les accions formatives 
són heterogenis.

- S’ha de fer esment de la dispersió de les fonts de 
finançament, que no ajuda a la racionalitat de la mateixa.

A l’any 2005, es crea la Comissió Tècnica de la Formació 
dels Professionals Agraris per compte propi, per acord de la 
Taula de Foment i Modernització, que tenia com a encàrrec 
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eliminar aquestes mancances i elaborar un Pla de formació 
contínua per al sector.

- Malgrat les mancances esmentades, actualment el 
sector agrari català compta amb unes possibilitats de reci-
clatge molt importants. 

- Cal remarcar dues opcions diferenciadores de la for-
mació contínua pel que respecta a les escoles del DAR. 

Aquestes són la FAD, i la formació contínua del joves.  

De la Nova FP Agrària només dir-vos:  

- El proper curs 2010/11 es posaran en marxa els nous 
cicles formatius desenvolupats d’acord amb la nova Llei 
d’Educació, la llei de les Qualificacions i de la FP, i el RD 
1538/2006, que estableix l’ordenació de la formació profes-
sional del sistema educatiu.

- Aquest marc normatiu defineix l’estructura dels títols 
de Formació Professional prenent com a marc el Catàleg 
de Qualificacions Professionals, les directrius fixades per la 
Unió Europea i altres aspectes d’interès social. 

- Els títols de formació professional s’ordenen en famílies 
professionals i les ensenyances que porten a la seva obten-
ció s’organitzen en cicles formatius, en mòduls professionals 
associats a unitats de competència del Catàleg de Qualifica-
cions professionals i en mòduls professionals no associats 
a les citades unitats. Les qualificacions professionals son el 
referent del perfil professional, es defineixen en tres nivells 
basats en resultats d’aprenentatge. 

- Cada títol conté almenys una qualificació professional 
complerta organitzada en unitats de competència (UC), 
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subsistemes de formació professional. 

- La nova FP comportarà que uns títols s’agrupen, altres 
son nous, altres desapareixen i altres incorporen qualifica-
cions d’altres famílies professionals.

- Pel curs 2010/2011 ja s’han publicat en el quart trimes-
tre de 2009, i es posaran en marxa, els títols de Producció 
Agropecuària i el de Producció Agroecològica.

En quant al títol de Producció Agropecuària, a  Catalunya i 
d’acord amb el Departament d’Educació, està previst d’oferir-
ne dues orientacions, una ramadera i una altra agrària.

Gràcies per la vostra atenció”
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alCONCLUSIONS DELS 
GRUPS DE DISCUSSIÓ

Una de les afirmacions que es conclou en els grups de 
discussió és que es pugui estar al món rural amb les ma-
teixes facilitats que en un entorn urbà, sobretot remarcant 
la idea de poder viure-hi. 

Per això, la formació ha de ser un dret i un deure al 
llarg de la vida, tanmateix en el món rural hi ha cursos que 
no estan coordinats. 

Si es comença des de la base en el territori hi ha l’escola 
rural. Sobre aquesta estructura educativa en els grups de 
discussió va sorgir diversitat d’opinions, si bé, la gran majoria 
dels participants hi estan a favor i consideren que ha estat 
un gran invent, va haver-hi una participant que és mare i que 
ha portat el seu fill en una escola rural que es va mostrar 
disconforme. 

Així, excepte d’una participant,  tots els exalumnes i 
els pares i mares que porten els seus fills en aquest tipus 
d’escola afirmen que l’atenció als alumnes és excel·lent pels 
ràtios que hi ha (1 mestre per uns 10 nens, aproximadament), 
a més, és molt educatiu el fet que els nens més grans es fa-
cin càrrec dels més 
petits promovent 
una gran interac-
ció entre menuts 
i  grans. Alhora, 
l’escola rural fa un 
molt bon treball pel 
que fa referència a 
l’estima envers el  
món rural, utilitza 
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molt bé els recursos de l’entorn i quan finalitzen la seva 
etapa a l’escola per anar a centres de secundària no hi 
ha diferència de coneixements. Aquesta puntualització es 
va fer perquè durant temps s’havia creat la llegenda que 
l’ensenyament d’una escola rural no era de qualitat i l’alumne 
educat en aquest espai era com més atraçat en continguts 
i aprenentatges. 

Cal evitar que l’escola rural esdevingui grans centres 
educatius ja que aquesta està caracteritzada per les tres 
“P”: petita, de poble i de proximitat, si perd algun d’aquests 
components deixarà de poder garantir una bona interacció, 
una acurada atenció personalitzada cap a l’alumne i esde-
vindrà un centre educatiu com d’una gran ciutat. 

Per altra banda, els punts de vista de la participant dis-
conforme amb l’escola rural recalca que el professorat està 
molt bé però és necessari més gent jove, que les activitats 
escola-medi es queden massa focalitzades en l’entorn que 
els envolta i han d’aprendre altres conceptes que no estiguin 
relacionats amb el món rural. 

Ara bé, si que hi hagué consens en la idea de què quan 
una escola rural tanca suposa un poble envellit i on acti-
vitats tradicionals i de celebració com el Carnestoltes entre 
d’altres es deixa de fer, repercutint a un poble més passiu i 
més buit ja que les parelles amb nens/es marxen i tornen, 
com a molt, els caps de setmana. 

Finalitzada la primària es plantegen reptes com a on rea-
litzar la secundària, per alguns joves suposa haver d’agafar 
cada dia un autobús que et porta a la ciutat o poble més gran 
per estudiar, en canvi per d’altres, és haver de marxar durant 
la setmana i tornar els caps de setmana a casa. 

Aquest aspecte condiciona el jove, que segons les expe-
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alriències dels parti-
cipants dels grups 
de discussió, es 
comenta que la 
gent del món rural 
tenen millor adap-
tació al medi i a les 
situacions que els 
toca viure. Es defi-
neixen com a més 
autònoms i madurs i que la nova etapa és un enriquiment i els 
permet veure el poble des de fora i fins i tot, valorar-lo més. 

I un dels aspectes que més es comentà en els grups 
és la formació ja sigui de diferents tipologies, gèneres i 
metodologies. 

La formació contínua des dels centres de secundària, 
des de les Escoles Agràries(ECA) són vitals per garantir un 
reciclatge de coneixement  a persones que ja estan titulades 
o que un cop són adultes volen accedir a la formació. Un dels 
aspectes positius de les ECA’s és l’ús de les noves tecnolo-
gies ja que permet diversificació de cursos no cal que siguin 
tots presencials, ara bé, es reivindica la videoconferència, 
i que arribi bé,  com a instrument de treball entre alumne i 
professor i entre diferents centres. 

Pel que fa a les xerrades de caràcter presencial cal 
que es realitzin en diferents llocs del territori i que l’elecció 
del poble sigui prou estratègica perquè hi pugui accedir el 
major nombre de persones i de forma itinerant perquè no 
sigui sempre la mateixa gent la que es desplaça. 

En referència a l’oferta formativa del territori es torna a 
plantejar un debat i divisió d’opinions entre la centralització i 
la descentralització. Tanmateix, s’arriba amb acord en dues 
premisses. La primera, cal evitar duplicar cursos, és a dir, és 
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important conèixer 
bé la tipologia de 
les entitats i or-
ganitzacions del 
territori, i a l’hora 
de plantejar cursos 
cal saber la dema-
nada i col·lectiu a 
qui s’adreça. Quan 
hi ha l’anàlisi fet, 
cal saber que només s’oferirà un curs d’aquella temàtica i 
qui l’organitzarà. És molt important donar recursos i facilitar 
la formació i alhora donar suport als agents actius que hi ha 
el territori. Cal corresponsabilitat i un treball interactiu 
entre administracions i altres agents del territori.  La 
segona premissa, per tal de rendibilitzar recursos es poden 
ajuntar municipis per tal de poder oferir la formació a la seva 
gent, així, es podrien fer acords intermunicipals  i garantir 
formació itinerant anualment. 

En algun dels grups de discussió es debat sobre com cal 
fer l’oferta formativa en una comarca, és a dir, és important 
que sigui itinerant per tal de donar importància i implicar a 
tots els habitants dels pobles i municipis o és millor oferir-la 
en un poble amb més equipaments. Es posa com exemple, 
el treball fet des de les àrees de joventut, ja que gràcies a 
l’impuls de Secretaria de Joventut en els plans locals de 
joventut, es valora molt positivament que una de les actua-
cions ha estat donar suport a activitats formatives entre els 
joves i que en els darrers anys ha augmentat molt el nombre 
de plans locals, cobrint gairebé a tot el territori català, és a 
dir, cada municipi desenvolupa el seu pla tenint en compte 
les necessitats. Però es destaca que és important que tots 
els joves puguin participar del procés i cal millorar, en alguns 
municipis, que  s’impliquin en el pla ja que són actuacions 
que els beneficiaran i els ofereix un canal de participació i 
aportació en les polítiques de la seva àrea. 
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al Malauradament, el territori rural català és molt extens 
i pateix diverses dificultats i problemàtiques com la manca 
d’informació sobre cursos que es realitzen, és vital que 
l’oferta formativa arribi a tots els pagesos i persones que 
viuen en l’àmbit rural. 

Per altra banda, un altre aspecte qüestionat en els 
grups de discussió va ser el tema dels cursos obligatoris, 
sobretot els que s’adrecen als agricultors i ramaders. Es va 
presentar una dicotomia, que és millor cursos obligatoris per 
poder tenir una formació contínua o bé cursos optatius i que 
sigui la persona que decideixi si vol continuar formant-se? 
Ara bé, cal que el professorat tingui un bon coneixement  i 
que siguin coneixements molt pràctics. Responsables de 
l’administració comenten que la legislació europea mana i 
els joves comenten que ho han de fer de forma obligatòria 
i no entenen bé els motius. Caldria entendre l’obligatorietat 
i les necessitats reals. 

De fet, en aquesta línia tècnics de l’àmbit farmacèutic 
comenten que cal tenir en compte les peculiaritats del món 
rural i les lleis cal fer-les al territori i no centralitzar-ho o 
fer una llei que s’hagi d’aplicar per igual a tots els municipis, 
ja que una farmàcia de poble tindrà una realitat diferent que 
una d’una zona urbana. 

Des del Departament de Treball, en concret, des del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC es fomenta cursos 
per les persones en situació d’atur, es treballa per ofertar 
cursos a distància amb la finalitat de poder arribar arreu del 
territori. Tanmateix, participants als grups de discussió que 
han realitzat algun curs del SOC a nivell presencial comenten 
que l’oferta potser respon a les necessitats reals del territori 
i que cal més control sobre els continguts i la coordinació 
d’aquests. També es comenta la possibilitat de facilitar un ser-
vei de mini bus o compartir cotxe per poder gaudir d’aquests 
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cursos. És impor-
tant tenir sensibi-
litat territorial tant 
en els continguts 
que s’ofereixen 
com de manera 
que s’imparteixen. 

Un altre refe-
rent sobre la for-
mació és l’escola d’adults. I es va comentar que un aspecte 
a millorar és la participació de la gent jove en les escoles 
d’adults, ja que sovint poden ser l’espai des d’on oferir cur-
sos al territori, convindria l’ampliació d’oferta de cursos d de 
l’escola d’adults. 

En referència als cursos i costos, es comenta que el 
curs hauria de tenir un preu simbòlic perquè tingui un valor 
ja que sovint quan un curs és gratuït no es valora, cal pagar 
la formació perquè es valori i sembla de més qualitat. 

Una opció per entendre més sobre el món rural i les 
seves peculiaritats seria la possibilitat de fer intercanvis 
entre el món urbà i el rural.  

I tant en l’educació com en la formació és important 
tenir en compte Europa, és a dir, cal apropar, intercanviar 
i exportar experiències entre joves, agricultors, tècnics que 
treballen i viuen en l’àmbit rural d’altres països. Els intercan-
vis són positius per tal de poder fer xarxa a nivell europeu i 
poder compartir però alhora lluitar junts per la mateixa causa 
i veure casos pràctics que ja funcionen i que es pot inculcar 
a les nostres realitats. Alhora, també cal fer un pas endavant 
i mirar projectes a nivell internacional. 

 L’optimització de les noves tecnologies. Avui en dia 
és fonamental l’accés a aquest servei i sobretot que a tothom 
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alli pugui arribar. Per exemple, es va plantejar fer un canvi a 
nivell de la televisió d’analògic a la TDT, malauradament, 
aquest avenç ha repercutit en crear desigualtats ja que no 
tot el territori té un bon accés a la TDT i per tant, gent dels 
àmbits rurals queden exclosos d’un servei que el govern va 
plantejar com a millora i no va tenir en compte abans de fer 
l’apagada el bon funcionament. 

Amb tot es menciona que no cal oblidar els mitjans  
tradicionals, si bé, estem envoltats de plataformes i xarxes 
socials i ens facilita la comunicació amb gent d’arreu del 
món i la immediatesa d’informació, cal tenir en compte que 
en l’àmbit rural molta gent no utilitza una eina com l’internet 
i per tal de garantir la informació a tothom, sense que 
ningú en quedi exclòs cal emprar comunicacions via carta, 
fulletons, etc. 

Així doncs, en l’àmbit rural és important el treball en 
xarxa, entre tots els agents implicats, d’aquesta manera 
s’optimitzen els recursos i és podrà donar una resposta més 
àmplia i per tots els col·lectius. Sobretot cal remarcar que 
la manca de recursos públics no sigui un impediment i cal 
posar facilitats per accedir a la formació ja que és un servei. 

 És més, l’educació és el principal instrument per avançar 
cap a la igualtat d’oportunitats, facilita la participació activa 
i la implicació amb l’entorn que envolta a un i t’ajuda en la 
preparació d’avui i de demà. 
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alDECÀLEG PROPOSTES:

1. Garantir que el Pla de Formació continu Únic a 
Catalunya esdevingui un instrument per difondre la formació 
arreu del territori català.

2. Facilitar l’ús de les noves tecnologies, plataformes 
socials, i telefonia mòbil per garantir la difusió de l’oferta 
formativa existent al territori, però sense oblidar els mitjans 
tradicionals.

3. Cal donar resposta a les demandes formatives 
provinents del món rural i també fer propostes de formació 
atractiva i necessària des de l’obligatorietat de les diferents 
administracions inclosa l’europea, i les innovacions tecnolò-
giques que es vagin produint. És important combinar la llei 
amb les necessitats del territori.

4. Tenir en compte el gènere dels beneficiaris de la 
intervenció en el moment de programar l’oferta formativa.

5. Cal finançar transport i descentralitzar l’oferta 
formativa per tal de donar resposta a totes les necessitats 
territorials i facilitar la igualtat d’oportunitats.  

6. Potenciar i dotar de recursos l’escola rural pel 
paper vertebrador i d’equilibri territorial que desenvolupa. 
A més, les instal·lacions de l’escola poden servir d’espai 
cultural. 

7.  Donar suport al treball que desenvolupen les 
ZER’s pel fet de compartir mestres, s’uneixen per celebra-
cions facilitant l’intercanvi entre infants de diferents pobles.  
I en l’àmbit extraescolar es podria crear una xarxa a nivell 
rural per tal que les diferents escoles d’una ZER puguin 
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oferir les mateixes activitats en dies diferents i compartir els 
costos  dels recursos humans, etc. 

8. Potenciar mitjançant la formació, els  intercanvis 
d’experiències a nivell europeu, cal potenciar Europa 
entre l’educació i la formació dels àmbits rurals per 
l’enriquiment que ofereix compartir amb d’altres països 
possibles problemes i solucions,  entre d’altres, el fet  que 
existeixin professionals de referència amb capacitat de lide-
ratge professional en diferents sectors del món rural.

9. La formació ha d’esdevenir l’eina de transformació 
dels productors en empresaris agraris.

10.  Dret a l’educació i a la formació al llarg de la 
vida ja que ambdues són una inversió de present i de futur a 
nivell personal i professional i com a tal han d’estar dotades 
de recursos per poder-hi accedir amb facilitat.
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alCLOENDA

L’acte de cloenda de la sisena edició de les Jornades 
Rurals fou presidit pel president de Coordinació Rural de 
Catalunya, l’alcalde d’Odèn, Andreu Alet i la Directora dels 
Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya  Central, 
Dolors Collell. 

Primer intervingué Andreu Alet, alcalde d’Odèn. 

Bon dia Directora dels Serveis Territorials d’Educació de 
la Catalunya Central, vicepresident del Consell Comarcal, 
junta directiva de Coordinació Rural de Catalunya, tots els 
assistents, els que heu estat a les diferents taules parlant 
del tema de l’educació en l’àmbit rural. 

Bé, jo en referència a les conclusions que han estat 
clares, concretes, treballades i com ha dit la Mercè no no-
més es queden aquí sinó que es farà arribar més enllà, vull 
comentar que heu fet bona feina.

La formació hauria de ser gratuïta, el món rural està molt 
lluny de la ciutat i arribar a fer una carrera costa molt més 
que la gent de ciutats, es fa coses però val la pena tenir-ho 
en compte. 

Deixant a part 
les conclusions de 
les Jornades que 
ja estan ben ex-
plicades per cada 
moderador, també 
vull agrair el tema 
de Coordinació 
Rural i el grup de 
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treball que hem tingut aquí aquests dies treballant a la capella 
del Solé d’Odèn i les eres de les cabanetes, hem tingut un 
grup treballador i molt maco i els i agraeixo des d’aquí la 
feina que han fet i he vist com treballaven i posaven moltes 
ganes. Ja que estan aquí ho vull aprofitar. 

La problemàtica de l’escola,  jo pensava que avui aquí es 
debatria sobre per què es tanca una escola rural i tot plegat, 
això és un problema greu que cada ajuntament intenta solu-
cionar com pot.  Algunes vegades es pot solucionar però no 
és senzill. Aquí tenim l’escola tancada, es va tancar el 2002. 
Quan es va tancar vam dir què faríem per tornar obrir-la i vam 
estar pensant en engegar dinàmiques. La primera dinàmica 
va ser crear aquest centre, crear aquí activitats, posar algun 
tema a l’escola de Cambrils. Però el municipi és molt gran, 
tenim 4 escoles. Tenim l’escola d’Odèn, la de Canalda i  la 
de la Valldan. La idea és a partir d’aquí posar-hi diferents 
museus, diferents activitats en cadascuna de les escoles per 
veure si això comporta que algú es vagi arrelant aquí. La 
idea és donar feina, si podem ocupar 5 bé però si en poden 
ser 10, millor que millor. Si això vol dir 4 o 5 famílies de gent 
jove que s’instal·len al poble seria fantàstic, em pensava que 
discutiríeu això. 

Una altra solució també per muntar escoles rurals és 
agafar la gent que vol anar a viure al camp. Ho ha dit l’últim 
grup. Ahir vam rebre un mail a l’ajuntament d’una senyora 
de Cornellà de Llobregat que diu que té 3 nens( 5,7 i 10 
anys):- vull anar a viure en un poble, busqueu-me una casa 
i una feina, hi vinc-. 

Això passa sovint, recordo quan havíem de tancar 
l’escola, com que això surt a la premsa,  va trucar un senyor 
d’Extremadura va dir:- tinc 5 fills, si em dónes feina, vinc 
demà-. 

Jo sóc d’aquí però no hi puc viure perquè la feina que 
faig aquí no hi és. No tenim la possibilitat de guanyar un 
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alsou digne potser si fóssim espavilats, capaços de crear 
segons quin tipus de negoci ens el guanyaríem però jo no 
n’he sabut prou. La majoria de la gent se’n va a treballar a 
fora i a l’hora de muntar la seva família ja es queda a fora. 
Per tant, tema escoles rurals no és senzill però no és el que 
heu tractat avui, però aquestes conclusions, com ha dit la 
Mercè que arribin ben lluny. 

Gràcies per fer les Jornades, pel bon treball que heu fet, 
com l’heu fet i fins l’any que ve.”

Seguidament intervingué Dolors Collell, Directora dels 
Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central. 

“Bon dia a tothom, Il·lustríssim alcalde, president de 
CRUC, autoritats, amics i amigues. 

Deixeu-me dir, jo aquest matí he sortit de la Plana de Vic 
a dos quarts d’onze, visc a Manlleu, una ciutat mitjana de 
20.000 habitants i he travessat el que se’n diu la Catalunya 
Central, aquestes cinc comarques, que conformen aquest 
nou territori que fins fa quatre dies ni ens coneixíem. Jo fa 
un any i mig que sóc la Directora dels Serveis Territorials 
d’Educació i confesso la meva ignorància absoluta en el 
terreny o en els temes del què és el món rural, què és el 
Solsonès, dues comarques que tampoc són tan allunyades. 
He estat dues hores a fer el viatge,  des de Manlleu fins a 
Cambrils. A mesura que travessava la Catalunya Central, 
que a mi m’agrada més dir-ne el cor de Catalunya, l’alcalde 
de Vic li diu la Catalunya interior, aquest batec del nostre 
país, aquestes cinc comarques que tenim un tarannà molt 
similar, que som una mena de gent entre el seny i la rauxa, 
diria jo. Doncs, a mesura que anava travessant i m’anava 
acostant fins a Solsona, bé. Més amunt, força bé la carretera. 
Llavors he trobat el trencant de Cambrils i m’han vingut tots 
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els tòpics. No, no és aquí, demano, no demano, no hi ha 
ningú, què faig. No portava Tomtom és igual, anava seguint 
les instruccions és igual i veig Cambrils 16 Kms i he pensat 
mare de Déu, 16 kms amb aquesta carretera, però això 
què és? El meu poble dèiem quan era petita, permeteu-me 
l’expressió col·loquial “on Cristo va perdre l’espardenya” i 
aquesta mateixa expressió he dit jo, on t’has fotut ara. Bé, he 
començat a pujar la carretera i m’he trobat cinc o sis moto-
ristes i dos cotxes, en els 16 kms de carretera fins aquí. He 
arribat a un trencant que deia Cambrils cap a l’esquerra, a 
la dreta Sant Llorenç de Morunys. I després una mica més 
i caic daltabaix  d’un marge perquè és una mica perillós. 
Llavors he pensat si tens un accident aquí, aquí el RACC 
no hi arribarà. He pensat vés a poc a poc i han anat venint 
altres tòpics, ara una punxada i jo no sé canviar la roda, en 
fi, aleshores pensava a qui trobaràs aquí dalt on vas?  He 
arribat aquí i he trobat una gent molt agradable, molt pro-
pers, senzills, ens hem assegut aquí fora, hem parlat i m’he 
permès el luxe de mirar el paisatge ja que amb el cotxe no 
ho he fet. I és allò que passa, se’t comença a desmuntar 
els tòpics que tenim de món rural, que no són res més que 
la manca de coneixença, crec que és una mica el mateix 
que passa entre les relacions entre Catalunya i Espanya, 
tots tenim un tòpic. La visió que tenim de l’altre és un tòpic i 
quan ens coneixem, doncs trobem, descobrim persones amb 
unes inquietuds, una manera de pensar, una manera de ser 
i una manera de fer. El territori de la Catalunya Central que 
és aquest territori que jo fa un any i mig coneixia molt poc. 

Sóc professora d’un institut, he treballat 25 anys en un 
institut de secundària en una població d’uns 12.000 habitants 
i en el moment que agafo aquest càrrec, que se’m confia 
aquest càrrec, Directora de Serveis Territorials d’Educació, 
començo a conèixer aquesta realitat. A les nostres comar-
ques tenim 16 ZER’s que són Zones Escolars Rurals que 
agrupen a 51 escoles, 51 petites escoles escampades per 
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altotes les comarques de la Catalunya Central. El Solsonès 
hi tenim 7 escoles i un total de 80 alumnes. 

Abans parlava l’alcalde de la problemàtica del tancament 
de les escoles. Com ho fem per no tancar aquestes escoles? 
Necessitem nens, clar, els nens no els podem anar a buscar, 
com els pesquem? Hi ha famílies que s’han professionalitzat 
en no tancar escoles i van d’un poble a un altre i els hi donen 
feina. Una escola a punt de tancar, cap allà, quants més nens 
tenen, millor. No sé si aquesta és la manera de garantir la 
continuïtat d’una escola. Com aconseguim arrelar la gent al 
territori? jo no tinc la vareta màgica, no tinc la solució. 

Però si que voldria aportar algunes reflexions. Abans 
parlàveu, parlava la Carol sobre les diferències entre viure 
en el món rural i el món urbà, quines són les diferències, és 
evident  que viure al món rural ens ofereix una millor qualitat 
de vida, aquí dalt menys estrès, menys contaminació, un 
entorn molt més saludable, unes relaciones humanes més 
franques i senzilles. Per tant, menys allunyament social entre 
el veïnatge, per tant, els veïns es coneixen, s’ajuden. Però 
clar quina és l’altra part, serveis, quins serveis tenim? Tenim 
menys serveis, si ens referim en els educatius, en concret, 
és evident, salut, culturals, atenció al jovent,..., clar tot això 
marca una mica la cara i la creu.  

Si això ho focalitzem a les escoles rurals, les escoles 
rurals també crec que tenen aquesta doble lectura, és a dir, 
per una banda quines fortaleses té l’escola rural?  El model 
rural és un model que afavoreix un tracte més proper, més 
individualitzat, un tracte amb les famílies, entre pares, mares, 
mestres, les autoritats locals també molt més proper. Són 
centres arrelats al territori, hi ha un arrelament, un senti-
ment de pertinença que això és evident, que és bàsic pel 
creixement i la maduració de les persones, hi ha una baixa 
conflictivitat social, res a veure en segons quins barris o 
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contextos amb més marginalitat social, hi ha grups hetero-
genis, els agrupaments solen ser nens i nenes de diferents 
edats i amb unes necessitats molt diverses. L’escola rural 
és l’autèntica escola inclusiva. Almenys ho ha estat fins 
ara, l’escola inclusiva cap a on camina l’escola catalana, el 
model és l’escola rural. A l’escola rural hi van tots els nens i 
nenes, no els podem portar a una escola d’educació especial, 
no els podem posar una unitat de suport. Per tant, el mestre 
generalista s’ocupa de tots els nens i nenes que té a l’escola.

Ara bé, quines són les amenaces o debilitats que té 
aquesta escola? també en té? jo crec que sí. Perquè això 
que en dèiem la proximitat i les bones relacions també pot 
acabar sent, pot acabar confonent els rols de cadascú. Jo 
parlava no fa gaires dies amb una directora d’una escola 
rural, i em deia: -quan vaig arribar el poble a l’escola, els 
caçadors el cap de setmana venien, sopaven, tenien un 
armari ple de begudes alcohòliques, puntes de cigarretes al 
terra, l’alcalde entrava i sortia i se’n duia els ordinadors el cap 
de setmana perquè els necessitava-. És a dir, tot això que és 
vida comuna en una ciutat o en un municipi petit que l’escola 
és una mica l’eix central, clar allà es convertia en invasió 
de terrenys. Com fer que això funcioni sense que hi hagi 
interferències? També hi ha el perill d’una certa endogàmia 
a les zones rurals, acaba sent un clan i tot acaba passant 
entre les mateixes persones, el decreixement, les poques 
oportunitats que hi ha en matèria d’activitats extraescolars, 
culturals, artístiques, etc. Però per mi un dels problemes més 
importants que té en aquests moments l’escola rural és que 
justament s’està homogeneïtzant, o sigui, en aquest model 
que sempre han treballat a les escoles grans ara ens arriba 
en les escoles rurals. Jo em plantejo si és bo això, no ho 
sé, és un apunt de reflexió també. Per exemple, hem de fer 
desdoblament a les zones rurals? té sentit fer desdoblament 
d’un grup de 7 alumnes? necessitem mestres especialistes 
itinerants a les escoles rurals? quina funció feia fins ara el 
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almestre generalista en una escola rural? quina fa ara des 
de que tenim els mestres especialistes? són qüestions que 
penso que són importants, interessants de debatre. 

Aquest model d’escola rural que crec que és innovador 
pel tipus de relació que crea i per la manera de tractar a la 
diversitat, perquè afavoreix a l’autonomia. Tot aquest model 
ara es va diluint, crec que s’està diluint. És una mica el mateix 
que passa amb les ZER’s. Algunes escoles s’han ajuntat i 
coordinat únicament per repartir recursos i d’altres ho fan 
per compartir un projecte educatiu. Crec que són dos models 
molt diferents. Compartir un projecte educatiu per mi és el 
que té un sentit i valor pedagògic. 

Bé, en tot cas, com deia abans l’alcalde avui també heu 
tractat altres temes no tan centrats en les escoles rurals. He 
aportat aquestes reflexions si poden ser útils, a mi sí que me 
n’han estat aquestes que he sentit de tots vosaltres. 

Crec que és veritat que es necessita formació al llarg de 
tota la vida en els municipis petits, comparteixo que avui dia, 
l’aïllament físic no és sinònim d’aïllament del món gràcies 
a les noves tecnologies. Per tant, avui en dia, una escola 
rural, és una escola arrelada al territori amb una finestra 
oberta a tot el món, al món globalitzat a través d’una panta-
lla d’ordinador podrà veure, podrà conèixer i podrà viure tot 
allò que li ofereix aquella finestra oberta al món. I a l’altre 
costat, i tindrà la finestra amb el seu territori, amb les seves 
muntanyes al voltant i amb la seva gent i això és un valor, 
això és un enriquiment. 

Les famoses proves de 6è que es van fer, per primera 
vegada, el curs passat a Catalunya, el rànquing de les 100 
millors escoles de Catalunya es van haver de treure totes 
les ZER’s perquè deformaven, les millors escoles de Cata-
lunya la majoria eren ZER’s, els millors resultats obtinguts. 
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Aleshores es va considerar que havien de ser apart, perquè 
efectivament el model pedagògic d’una escola rural és 
un model que dóna resultats. Una mica el model ha de 
seguir la resta d’escoles.

I bé per acabar, no fa gaires dies en unes jornades també 
que varem fer amb gent del Departament d’Educació, una de 
les formadores que teníem ens va llençar un missatge que 
em va fer reflexionar bastant. Que deia agafem tres verbs: 
tenir, fer i ser. Quin és el muntatge que tenim actualment a 
la nostra societat o fins ara, l’entorn nostre. Primer de tot, 
pensem si tinc temps aquest estiu faré, si tinc diners faré un 
viatge i després seré més feliç. Si no som capaços d’invertir 
això, és a dir, si no som capaços de dir primer de tot què 
sóc, sóc un municipi que es diu Cambrils, o sóc una  escola, 
o sóc un grup i bé amb això què sóc, què faig; puc fer això 
perquè no sóc allò altre i després tindré allò que hauré volgut. 
Ser, fer i tenir. Vaig pensar que era una bona metàfora, ens 
hem de plantejar que som nosaltres i si volem moure alguna 
cosa ens hem de moure nosaltres. Aquell que no es mou 
de la cadira, no mou res. Si volem tenir alguna cosa primer 
hem de canviar nosaltres. 

Crec que és un missatge vàlid per a  tothom, tant per 
les zones rurals com per les zones urbanes. Bé en tot cas, 
felicitats a tots aquests que teniu aquestes iniciatives, a tota 
aquesta gent jove que us moveu amb aquesta passió per 
aquestes muntanyes. Jo ara faré el meu viatge de retorn cap 
a casa i me’n porto un bon tros de vosaltres i estic segura 
que d’aquí a pocs dies arrossegaré algú de la meva família 
i vindrem a fer-hi una estada. Moltes gràcies”
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alI l’acte de cloenda es finalitzà amb la intervenció d’Albert 
Solé, president de Coordinació Rural de Catalunya. 

“Bona tarda, 

Vull agrair la presència avui aquí de la Sra. Dolors Collell, 
de l’alcalde de l’ajuntament d’Odèn, Sr. Andreu Alet, vicepre-
sident del Consell Comarcal, regidor de joventut del nostre 
municipi i evidentment a tots els participants perquè aquestes 
Jornades tenen uns protagonistes que sou vosaltres. Sense 
vosaltres aquestes Jornades no tenen sentit. 

Vosaltres feu que cada any estem orgullosos de contri-
buir modestament en aquest país, Catalunya, en l’àmbit rural. 
És important dir que les Jornades les fan gent de territori i 
que treballen pel territori. Perquè es parlava que les lleis són 
des de Barcelona, si es fessin aquestes jornades amb gent 
de la metròpolis i es celebressin a Barcelona, les conclusions 
tindrien un resultat completament diferent. 

Avui, vull agrair l’esforç que feu tots, perquè el 31 de 
juliol seria més fàcil agafar la família i anar a passar un cap 
de setmana a la platja i més tranquils, però no heu fet això, 
sinó que esteu aquí, a Cambrils, un lloc que té dificultats per 
arribar-hi. Tot i això, els qui vivim aquí no ens sembla que la 
carretera estigui tan malament, però reconeixem que potser 
sí que hi ha algun revolt per arribar fins aquí. 

Que hi hagi gent de Girona, de  les Terres de l’Ebre, de 
diferents llocs de la nostra geografia, doncs és important 
perquè dóna més riquesa a tot el debat que hem generat 
avui aquí. Perquè les Jornades són un espai de debat i 
reflexió en l’àmbit rural. Les conclusions que s’han tret avui 
aquí podríem dir que són un crit, si una persona crida potser 
no farà massa soroll. Però si anem cridant des de diferents 
llocs potser algú ens escoltarà. Aquesta és la reflexió que 
vosaltres volem fer des de  Coordinació Rural.
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Agafar les conclusions i fer-les arribar on toca, eviden-
tment al departament d’Educació però no només allà, sinó 
també al Departament d’Agricultura perquè hi ha una secció 
d’Acció Rural. I Acció Rural pot voler dir formació. Ens hem 
de formar contínuament i més amb els temps que vivim, 
potser és un bon moment per formar-nos. 

Antigament, la gent feia de pagès, o sigui, el meu pare 
era pagès ara per ser políticament correcte és un empresari 
agrícola. Perdoneu, però a mi aquesta definició no m’agrada 
perquè jo penso que hem d’estar orgullosos de ser pagesos, 
fills de pagesos i pagesos. I ara resulta que si antigament el 
que havíem de fer era llaurar el tros, munyir les vaques, donar 
menjar els conills, ...., ara hem d’aprendre comptabilitat, hem 
de parlar de fitosanitaris i de tota una sèrie de coses que fa 
30 anys no calia saber. I ara les hem de saber la gent que 
fa anys que es dedica al món rural i els que s’incorporen. 
Evidentment, que si no ens formem no avançarem, no podem 
continuar portar les explotacions com fa anys. Això en som 
molt conscients. 

Bé, res més, agrair-vos novament la vostra presència 
avui aquí i voldria acabar amb un poema de Joan Maragall, 
ja que s’ha celebrat el seu centenari, fragment del poema 
“l’Elogi de viure” :

“Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò 
per al qual serveixes, allò en el qual realment ets un entre els 
homes. Esforça’t en la teva tasca com si de cada detall que 
penses, de cada mot que dius, de cada peça que hi poses, 
de cada cop del teu martell en depengués la salvació de la 
humanitat. Car en depèn, creu-me.”
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