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Acabem de publicar el llibre “Quintanes, 40 anys, 40 alumnes” com una de
les principals accions per commemorar el 40è aniversari de l’escola. Una
sèrie d’experiències i vivències d’un grup d’antics alumnes, d’edats i llocs
diferents, escampats per tot Catalunya i algun de més enllà, que ajuda a
entendre la projecció de la tasca desenvolupada des de Quintanes. En els
seus escrits es reflecteix molt bé quins han estat els valors que s’han volgut
transmetre des de l’escola, amb frases com les següents: “El millor que
m’ha donat Quintanes ha estat una bona educació, tant humanament, com
professionalment i cristianament. En destacaria la unitat que hi ha entre
escola, família i alumne”, “Considero que Quintanes m’ha influït molt, i pot
ser encara més que molt. Quintanes, no és una simple escola d’estudis
acadèmics, sinó que és una escola de formació de persones, on s’assoleixen un objectius, uns valors personals, familiars, de societat, de convivència, de col·laboració, de comprensió...”, “El sistema d’alternança va fer que
em vinculés més a la meva empresa i em motivés cada dia per millorar-la i
transformar-la fins aconseguir que fos una de les punteres del sector”. Podria seguir i veuríem com tots ells porten “el segell de Quintanes”, això que
és difícil d’explicar, però que notes en els antics alumnes de Quintanes.
Els pilars bàsics que han marcat aquest estil propi i han fet que Quintanes
sigui avui una escola de referència en la formació professional en l’àmbit
agrícola, ramader, forestal i de la jardineria, han estat: el sistema pedagògic
de l’alternança, la participació de les famílies en el procés educatiu dels
seus fills, l’atenció individualitzada, la formació integral dels seus alumnes, el
valor de l’esforç, la constància i el treball ben fet i la promoció del medi rural
en totes les seves facetes. Per tant, si som fidels a aquests principis, amb
optimisme, afrontant les dificultats amb bon ànim i perseverança, descobrint el més positiu que tenen les persones i les circumstàncies, confiant
en les nostres capacitats i possibilitats, buscant solucions els problemes
i dificultats, amb una actitud permanent de recomençar, únicament així,
estarem en condicions d’aconseguir mantenir la tasca de formació que s’ha
fet durant aquests anys i que surtin de l’escola bones persones i els millors
professionals.

Toni Martorell
Director
MAS QUINTANES
08519 Les Masies de Voltregà
Tel: 93 850 24 41 / 93 850 23 75
Fax: 93 857 00 87
Email:efa@quintanes.com
Demaneu per Manel Vicente
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Marco A. Jacho López

Els gasos i els seus efectes indesitjables
a les granges de porcs
ARA QUE ESTÀ A PUNT D’ARRIBAR L’HIVERN, CAL QUE
CONSIDEREM LA IMPORTÀNCIA DE LA VENTILACIÓ DE LES
GRANGES PER EVITAR EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓ I
ACUMULACIÓ DE GASOS I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.
Quins són els gasos que ens poden provocar
maldecaps?

• El diòxid de carboni (CO2). Prové de la mateixa respiració dels animals. La
seva presencia és un bon indicador de la taxa de ventilació, variant la seva concentració segons sigui hivern o estiu. Es recomana no sobrepassar concentracions de 3500 a 4000 ppm (gr/Kg).
• L’amoníac ( NH3). És un bon indicador del nivell de gestió dels purins, les

majors concentracions se solen detectar a la primera hora del matí o coincidint
amb el repartiment de l’aliment concentrat. Es recomana no superar una taxa
entre 20 i 45 ppm (gr/ml).

• El sulfur d’hidrogen (SH2). Es produeix com a conseqüència de la degradació
anaeròbica de les dejeccions i es tracta d’un dels gasos més tòxics. Es recomana no sobrepassar les 10 ppm.
• El monòxid de carboni (CO). La seva presència pot ser indicatiu d’una mala

• Sulfur d’hidrogen. A dosis baixes és irritant dels epitelis, però sobre les 200

ppm, provoca edema pulmonar, inconsciència, coma i mort. L’amoníac i el sulfur
d’hidrogen són els responsables de la major quantitat de males olors a les
granges.

combustió dels escalfadors de gas utilitzats per a regular la temperatura de les
instal·lacions (calefacció). Sempre és millor no sobrepassar les 25 ppm.

• Monòxid de carboni. Entre 200 i 300 ppm, redueix la taxa de creixement en un

• El metà (CH4). Es produeix com a conseqüència de la degradació dels àcids

• Metà. Produeix asfixia, contribueix a l‘efecte hivernacle.

orgànics (estabilització anaeròbica dels purins). També sol produir-se com a
conseqüència de les fermentacions microbianes en el cec i el budell gruixut.
És explosiu a concentracions que van de 5 a 15%.

25%. I la mort dels godalls a dosis de 4000 ppm.

• Pols. L’origen de la pols varia segons el tipus d’animal, si és de tipus fecal s’ob-

• La pols també pot ocasionar un augment de les malalties respiratòries, així

com una major incidència de patologies infeccioses al considerar-la un vector
per a importants microorganismes. No sobrepassar els 2,5 mg/m3 de pols total.

serva amb major freqüència als desmamadors i granges de mares. Mentre que si
és degut al pinso predomina en granges d’engreix. Pot provocar, no només
problemes respiratoris, sinó també immunològics per la seva relació amb els
bioaerosols (partícules d’origen biològic suspeses a l’aire). Per exemple, un gram
de pols pot contenir 800 mil colibacils vius.

Conseqüències:

• La concentració microbiana a les granges oscil·la entre 100 mil i 10 milions de

Degut a la meva formació no hi entenc gaire sobre contaminació atmosfèrica,
per tant crec que és més convenient que us informi dels possibles problemes a
les granges de porcs.

• Diòxid de carboni. Un porc genera 450 Kg/any (un cotxe, de mitjana, produeix

cfu/m3 (unitats de creixement fúngic). A partir de 430 mil ja és nociu per la salut
dels porcs.

• Els gasos també tenen un efecte nociu sobre les instal·lacions, augmenta la
humitat i la corrosió. Disminueix la vida útil dels materials i sistemes elèctrics.

5500 Kg/any), entre 5000 i un 1 % predisposen a mossegades de cues. Per
sobre d’un 4% poden produir asfixia substituint (desplaça) l’oxigen.

• I per si amb això no n’hi ha prou, les emanacions aèries són un factor de risc

• Amoníac. Conjuntament amb el sulfur d’hidrogen és el gas que provoca més

No hem d’oblidar mai que quan l’animal mostra signes de malaltia, ja s’han
perdut molts diners.

pudors. Concentracions que sobrepassen les 50 ppm poden ocasionar queratojuntivitis, trastorns respiratoris, pèrdua de la gana, hiperexcitabilitat (baralles) i
fins i tot importants problemes digestius (úlcera gàstrica).

Bibliografia:
Producción porcina intensiva.
Alberto Quiles Sotillo, Mª Luisa Hevia Méndez.
Editorial Agrícola Española, S.A.
Producción ganadera y contaminación ambiental.
J. Coma, J Bonet. Grupo Vall Companys.
XX Curso de especialización FEDNA.

per a la seguretat i salut laboral dels treballadors de la granja.

Herramientas básicas para controlar el ambiente de las explotaciones.
J. Carr. Suis, mayo 2009, pag 24–37.
Emisiones de gases y olores de las explotaciones de engorde de porcino.
Xavier Puigvert. Departament de Producció Animal. Universitat de Girona
Narcís Castelló i Eduard Martí.
Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-Gi). 3tres3.com
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Marco A. Jacho López

Fira de Santa Teresa, Fira catalana de l’ovella
ESTEM CONVENÇUTS QUE, SI EL PASTOR ÉS COM DIUEN,
UNA ESPÈCIE EN EXTINCIÓ, SEGURAMENT ÉS PERQUÈ ENS
FALTA ACOSTAR-NOS A AQUEST MERAVELLÓS MÓN.
El dia 15 d’octubre, com cada any des de temps immemorials, es va
celebrar a Ripoll la Fira de l’Ovella Ripollesa. Vam poder assistir a la Mostra
de bestiar oví de raça ripollesa amb els alumnes del segon curs del CFGS.
Després de participar a la Fira i poder gaudir dels coneixements i experiències d’en Ramon Bach (tècnic d’ANCRI), que va parlar de si surt o no
a compte tenir un ramat, en Jack Massachs (tècnic del JARC) ens va fer
una interessant xerrada sobre les races autòctones, com a valor afegit a
la producció, i sobre els productors i pastors que ens han donat una lliçó
d’empenta i coratge a l’associar-se i crear l’Associació de Pastors del Ripollès, productors autòctons, que s’han unit amb la finalitat de buscar millors
vies de comercialització per garantir un valor afegit als seus productes i així
poder ser competitius en un món que els amenaça d’acabar amb la seva
filosofia de vida.
També vam poder realitzar un treball de camp, que consistia en entrevistar
ramaders, consumidors i diversos assistents, per tal de treure una conclusió
en comú que ens porti a entendre una mica més aquest sector.
Estem convençuts que, si el pastor és com diuen, una espècie en extinció,
segurament és perquè ens falta acostar-nos a aquest meravellós món. Ens
falta aprendre més sobre com produir des d’un punt de vista empresarial,
però sense descuidar i respectant pràctiques mil·lenaries com la transhumància.

JARDINERIA

Des de les nostres aules, volem felicitar a la gent d’ANCRI, al DAR del
Ripollès i més institucions que han creat el curs de “Gestió i maneig per
emprenedors del sector oví”, esperant que tinguin molt i molt d’èxit.
Marco A. Jacho López
Veterinari
Professor: Producció Ramadera.

Manel Vicente

Viatge a Andalusia
L’ALHAMBRA.
FANTÀSTICA ARQUITECTURA NAZARÍ COMPLEMENTADA PELS
ENCERTATS JARDINS DE FRANCISCO PRIETO-MORENO

Vam marxar el dilluns 8 de novembre, des de Girona via Sevilla, en la nostra
companyia de baix cost, que ens facilita força aquests viatges. El ‘Real
Alcázar’ fantàstic. Al dia següent, ja a Còrdova vam poder visitar el botànic
i l’Alcázar de los Reyes Cristianos’. Tot era introduir-nos en les característiques del jardí hispano-àrab amb aires renaixentistes per preparar-nos per a
la meravella del dimecres: l’Alhambra. Fantàstica arquitectura nazarí complementada pels encertats jardins de Francisco Prieto-Moreno. El ‘Generalife’
ens va entusiasmar amb el ‘Patio de la Acequia’, el ‘Patio de la Sultana’, ‘Los
Jardines Altos’ i ‘La Escalera de Agua’. Ens van permetre passar al parador
i veure jardins moderns amb reinterpretacions actuals del jardí andalusí. El
‘Carmen de los Mártires’ amb una col·lecció del que es pensava al segle
XIX que eren els estils de la jardineria més importants d’Europa. El dijous,
una altra vegada a Còrdova, l’Ignacio Moreno, cap de jardins de la ciutat,
ens va ensenyar amb detall ‘Los Jardines de Orive’, parc públic modern que
aconsegueix restaurar una finca històrica amb un disseny molt interessant.
Per acabar la jornada, ens esperaven els ‘Jardines de Viana’. Tot un seguit de
patis que mostraven les meravelles de la jardineria popular andalusa.
El divendres tocava l’obra de Forestier a Sevilla: ‘El Parque de María Luisa’
construït per a l’Exposició Iberoamericana de 1929. Una gran lliçó de
jardineria mediterrània, de color i de llum, de flors i patis, d’estanys i fonts, de
pèrgoles i balustrades.
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Ricard Sanz

Les orquídies
LA FAMÍLIA DE LES ORQUÍDIES ÉS UN
GRUP DE PLANTES MÉS EVOLUCIONADA
BIOLÒGICAMENT QUE TENEN, EN LES
SEVES FORMES FLORALS, UNA BELLESA
ESPECTACULAR I UN SISTEMA PROPI DE
POL.LINITZACIÓ.
Tot i que en la nostra flora hi ha plantes heteròtrofes, i per tant sense fulles verdes (Neottia,
Limodorum, Epigopium o Corallorhiza) la gran
majoria són fotosintètiques i moltes d’elles
(Ophrys o abellera) imiten a les abelles, petites
mosques o petites aranyes, per atreure els seus
pol·linitzadors potencials. Dos petits exemples,
l’Ophrys apifera (flor de l’abella) i O. scolopax
que com es pot observar a les fotografies, imiten
perfectament una abella reposant, les podem
trobar a la nostra flora als prats secs, marges,
brolles i boscos clars, florida des de l’abril fins a
l’agost.

Ophrys apifera ssp. apifera

Ophrys scolopax

FORESTAL

Pere Camps

Intervencions al Despujol i Vidrà
DURANT ELS DARRERS MESOS HEM REALITZAT UNA SÈRIE
D’INTERVENCIONS ALS JARDINS DEL DESPUJOL, FLAMANT
SEU DE L’AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ. ES
TRACTA D’UN ESPAI HISTÒRIC, LA CASA FORTA DELS MARQUESOS DE PALMEROLA.
Les primeres tasques efectuades pels alumnes de forestal de segon van
ser les de neteja dels camins d’accés, tallades selectives i desbrossades
de zones de pas. Seguidament es van realitzar esporgues fitosanitàries i
de seguretat. Per últim es van fer retallades de tanques i plantacions de
boix. Paral·lelament es va contactar amb persones que al llarg d’aquests
últims 40 anys havien estat relacionades amb els jardins per tal de conèixer
l’essència del seu disseny. Plànols i documents trobats a la biblioteca del
marquès, testimonis d’habitants del palau i de fills de jardiners ens, van
donar pinzellades dels moments àlgids d’aquest entorn.
Al mes d’abril, els alumnes de superiors van ajudar al desenvolupament de
les jornades de plantació d’arbres del dia de Sant Jordi, seguint els criteris
proposats de restauració. Les últimes intervencions realitzades per professionals amb motiu de la inauguració del nou Ajuntament han seguit, en grans
línies, aquestes directrius marcades des de Quintanes. Encara queda molt
per fer, entre altres coses, un inventari definitiu d’espècies i concretar un pla
de gestió, que al llarg del 2011 quedarà finalitzat. Vull acabar agraint aquesta col·laboració amb l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà que ens està
ajudant a desenvolupar pràctiques i a adquirir experiències molt valuoses
en temes de jardineria i forestal.

Una altra de les activitats reina d’aquests últims mesos és la tallada de faig
a Vidrà en la que, gràcies a la col·laboració del Consorci Forestal i d’en Jordi
Anglada, podem gaudir d’un interessant bosc on poder practicar diferents
tales de seguretat, tècniques de despenjat i perfeccionar protocols de
treball. Després d’un complet dia de feina amb esmorzar forestal inclòs,
abans de tornar a Quintanes, mai falta la tertúlia relaxant i el comentari de
les anècdotes de la jornada compartint unes merescudes cerveses.
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Lluís Fortuño

Viatge a Ordesa
i Saragossa
Un altre curs escolar comença i amb ell un nou catàleg de viatges professionals s’obre davant d’alumnes i monitors. Dins aquest catàleg trobem els
viatges clàssics (Galícia, França, Londres, la Vall d’Aran, Alemanya...) que amb
petites modificacions, any rere any, repeteixen èxit, i les noves destinacions
(Andalusia, París...) que busquen fer-se un lloc.

El viver està destinat a preparar planta autòctona per a les tasques de restauració i repoblació, i ho estan aconseguint amb força èxit, perquè treballen
amb gran varietat d’espècies, moltes d’elles impossibles d’aconseguir a nivell
comercial. Una altra important tasca que realitzen és la propagació d’espècies
autòctones amenaçades o en perill d’extinció, no fos cas que un dia...

Tot i els anys d’experiència, no és cosa fàcil trobar les dates adients del viatge:
cal concretar les visites, guies, granges, vivers, etc. que no sigui ni massa
d’hora, ni massa tard per poder gaudir dels jardins en flor o de les infinites
tonalitats de colors dels boscos a la tardor, trobar disponibilitat d’allotjaments,
organitzar horaris, desplaçaments i àpats. Però al final, curs a curs, van viatjant
a les diferents destinacions, ja sigui en avió, bus o furgonetes, per gaudir d’una
setmana de noves experiències, situacions i aprenentatge.

El tercer dia, abans d’agafar direcció als Pirineus, vam visitar molt a prop de
la capital, la reserva natural dels Galachos (antics meandres de l’Ebre). Allà,
la Sole, la nostra guia, apart d’explicar-nos la riquesa faunística i vegetal de
tan peculiar indret, va comentar-nos com s’organitzen en aquell espai per
fer l’acollida d’escoles i altres visitants, les instal·lacions de què disposen, la
problemàtica que tenen amb els visitants, així com altres aspectes del dia a dia
de la feina de guiatge.

L’Aragó va ser la nostra destinació i, tot i que el viatge va ser principalment
de temàtica forestal, també vam poder visitar, la tarda del primer dia, alguns
jardins, com el “Parque del Agua Luis Buñuel” i els que envolten els pavellons
de l’Expo 2008 a Saragossa.

I ara sí, cap al Parc Nacional d’Ordesa i el Mont Perdut. Sempre m’ha sorprès
que tot i estar força a prop de Catalunya, entre els nostres alumnes, aquest
és un indret poc visitat i relativament desconegut. Aquest aspecte fa que si
el temps acompanya i la visita és a la tardor, l’èxit estigui assegurat i que la
caminada de 21 km que els esperava passi a un segon terme. Entre faigs,
pins, salts d’aigua, tarteres, isards, una miqueta de neu i la reconfortant dutxa
a l’alberg, va transcórrer tot un dia de gaudiment de la bellesa de l’indret. Any
rere any, sempre és un plaer poder portar els alumnes a Ordesa.

L’endemà ens esperava una jornada sobre incendis forestals. En Jaume
Sendra, cap d’extinció de la província de Saragossa, ens va fer cinc cèntims
de com s’organitza a l’Aragó la prevenció i extinció d’incendis (mitjans, equips,
personal, problemàtiques) per després passar a comentar-nos, amb molt de
detall, com va iniciar-se, transcórrer i extingir-se un incendi que van patir a prop
de la població de Zuera.
Fotografies, mapes, vídeos, i sobretot l’experiència viscuda il·lustraven com
l’incendi avançava i s’accelerava fent estèrils totes les solucions que es van planificar aquell dia; afortunadament al final del dia la pluja els va donar un bon cop de
mà. Especialment interessant va ser poder escoltar de primera mà tots aquells
aspectes que envolten l’extinció i que normalment no arriben mai a coneixement
del públic en general (organitzatiu, mediàtic, dificultats afegides, etc.).
Després vam desplaçar-nos a la zona cremada on, recordant les imatges que
tot just acabàvem de veure, vam poder fer-nos una idea força acurada de la
magnitud de l’incendi i conèixer les tasques de recuperació que s’estan executant a l’actualitat. El punt d’inici del foc també va tenir el seu protagonisme, una
corba de la sinuosa carretera on uns joves s’havien accidentat tot tornant d’un
dia de festa major.
Aquell mateix dia també vam visitar el punt de guaita des d’on es va detectar
el foc i el recinte on descansa un dels helicòpters d’extinció i prevenció, que
curiosament compartia espai amb un viver forestal. I es clar, va passar allò que
de tant en tant passa, el que havia de ser una petita visita de 15 minuts, va
agafar cos de la mà del responsable del viver, en Jesús Cosculluela, una font
inesgotable de coneixements i experiència.

Tot tornant cap a casa, vam fer una parada per visitar i conèixer la curiosa
història d’esplendor, dessecació i recuperació de l’Estany d’Ibars. I poca cosa
més, amb aquesta visita vam donar cloenda a aquest viatge de cinc dies del
que, com tots els que fem a Quintanes, sempre tornen plens de nous coneixements, experiències, apunts, fotografies i una mica de cansament.
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AREA FORMATIVA

Jordi González

Pedagogia efa - El pla d’estudis
PPE: Preparació del Pla d’Estudis
PE: Pla d’Estudis
CC: Conclusions en Comú
VE: Visita d’Estudis
TP: Tertúlia Professional
UD: Unitat Didàctica

A L’ESCOLA EFA QUINTANES, COM MOLTS JA SABEU, ALTERNEM
PERÍODES FORMATIUS AL CENTRE ESCOLAR I A L’EMPRESA.
Els objectius formatius s’assoleixen mitjançant els treballs (PE, VE i TP), un
examen (UD) i les pràctiques a la pròpia escola. Aquestes activitats permeten
als alumnes tenir contacte directe amb l’entorn i activitats professionals pròpies del cicle que cursen.
És interessant comprovar l’intercanvi que té lloc sobre tot en el que es denominen moments frontissa, en els que es Prepara en grup el Pla d’Estudis (PPE)
i, tornant del període al centre de treball, les Conclusions en Comú (CC) del
que cadascú ha recollit a la seva realitat particular i que queda plasmat en
un treball escrit (PE). En aquests dos moments, el grup es converteix en coformador.
A cadascuna de les alternances es fa una sortida (VE) a veure algun aspecte
relacionat amb la matèria del Pla d’Estudis realitzat aquella alternança. Novament es tracta de buscar el coneixement des de l’experiència, contrastant-lo
i realitzant-lo amb les explicacions teòriques. Abans de sortir de visita, i d’una

manera sovint força semblant a com es preparen els Plans d’Estudis, es
confecciona un guió de temes i preguntes a fer a la persona que els atendrà
durant la visita.
Finalment, amb la informació obtinguda, a classe es repassen els conceptes,
idees i explicacions més importants, i se’ls demana realitzar un treball sobre la
Visita d’Estudis. Igualment, cada alternança es demana a algun professional,
treballador o empresari del sector, que vingui a l’escola a compartir una Tertúlia
Professional (TP) relacionada amb la temàtica del Pla d’Estudis.
De tots els continguts apareguts durant tot aquest període, tant dels instruments esmentats, com de les classes, se’n fa un examen recapitulatiu: la Unitat
Didàctica. D’aquesta manera, s’aconsegueix relacionar les diferents matèries.
Acabat un cicle d’alternança (PPE, PE, CC, VE, TP, UD), s’inicia el següent
just abans de finalitzar el període de formació al centre escolar i començar el
període de formació al centre laboral. Aquesta successió de cicles, juntament
amb la distribució de temes dels Plans d’Estudis de més general a més concret, articula i dóna sentit a la formació en alternança al llarg de l’any.

AREA FORMATIVA

Mn Xavier Pont

Reflexionant 2001-2011
Ara fa deu anys, tot el planeta estava atabalat amb el canvi de mil·lenni, us
en recordeu? Que si els ordinadors es penjarien en massa, que si l’euro ens
arruïnaria (tanmateix no anaven mal encaminats els pessimistes...). Que si
s’acabaria el món... i malgrat tot aquí seguim: ha passat una dècada amb un
no res!
Per damunt de les anècdotes, una persona va tenir una mirada més profunda de la història: el Papa Joan Pau II, que saludava l’arribada del tercer
mil·lenni del naixement de Crist amb les següents paraules:
“Heus ací que Jo sóc amb vosaltres cada dia fins la fi del món (s Mateu
28, 20). Aquesta certesa, estimats germans i germanes, ha acompanyat
l’Església al llarg de dos mil·lennis [...] D’ella hem de treure una renovada
embranzida en la vida cristiana, fent que sigui la força inspiradora del nostre
camí. [Ho hem de fer] amb un confiat optimisme, sense menysvalorar, però,
els problemes. No ens satisfà certament la ingènua convicció que hi hagi
una fórmula màgica per als grans reptes del nostre temps. No, no serà una
fórmula el que ens salvi, però sí una Persona i la certesa que ella ens infon:
Jo estic amb vosaltres! No es tracta, doncs, d’inventar un nou programa. El
programa ja existeix. És el de sempre, recollit per l’Evangeli i la Tradició viva.
Se centra, en definitiva, en Crist mateix, al qual cal conèixer, estimar i imitar,
per viure en Ell [...]. És un programa que no canvia en variar els temps i les
cultures, encara que té en compte el temps i la cultura per a un veritable
diàleg i una comunicació eficaç. Aquest programa de sempre és el nostre
per al tercer mil·lenni”.

El Papa mateix ja ho ha aconseguit: mort el 2005, ara s’acaba de saber que
el seu successor, Benet XVI, el beatificarà el proper 1 de maig. És una bona
ocasió per recordar el seu llegat: qui viu amb la mirada i el cor en Jesús sap
que arribarà tard o d’hora a bon port, la Casa del Pare, i, mentrestant, caminarà en pau, malgrat no manquin els petits neguits quotidians o les grans
tempestes dels temps que vinguin.
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Carles Lorca

Jornades formatives a l’estranger
Tot va començar a través d’una visita d’estudis a Besançon (França) i
durant el viatge d’estudis dels alumnes de 2n CFGM de treballs forestals. La regió del Jura és coneguda
en el sector forestal per la quantitat
i qualitat de les pícees i avets. Són
arbres de grans dimensions que
han de ser abatuts amb motoserra.
El volum mitjà dels troncs un cop
desbrancats és de 2,5 a 3 m (els
més petits). Per entendre’ns unes
2-3 tones. Ikea és un gran consumidor de la seva fusta.

Es va obrir una oportunitat per
realitzar una estada pel professorat i complementar les tècniques
d’abatiment d’arbres grossos.
En Carles Lorca va passar una
intensiva setmana del mes de juliol
perdut en la meravella de boscos
d’Orchamps-Vennes, colze a colze
treballant amb en Christophe, un reconegut tallador de la zona. Més de
vuit hores per jornada enfrontant-se
a les dificultats del clima, aprofundint en el coneixement i maneig de
maquinària molt pesada i moderna, i
perfeccionant tècniques alternatives
i capdavanteres.
Una altra estada formativa a comentar és la de Manel Vicente a Irlanda,
a la ciutat universitària de Galway,
on de la mà de classes d’anglès a
totes hores ha conegut de primera
mà intervencions paisatgístiques
i projectes de jardineria de molta
entitat com ‘Cliffs of Moher’, ‘Kylemore Abbey’, ‘ Claude Toft Park’,
‘The Long Walk’, ‘Gort Ard Study
Centre’, ‘Rockbarton Park’, ‘Brigit’s
Garden’, ‘Dun Beag’ i ‘Dun Aonghasa a les’ ‘Aran Island’.
Una bona experiència que durant
aquest curs està revertint en la
millora de la formació pràctica dels
nostres monitors i dels alumnes.

INTERNACIONAL

Escoles rebudes
Aquest últim any Quintanes ha compartit inquietuds formatives i pedagogia de l’alternança amb
escoles de França, les MFR de Ramoncham, a
la ciutat de Ramonchamps, la MFR de Stenay i
la MFR Villié-Morgon, ambdues localitzades a les
viles de les que han pres el seu nom.
En Xavier Pujol, juntament amb en Jordi González
són els encarregats de facilitar els viatges i les
estades dels alumnes d’aquests centres especialitzats en els estudis d’agricultura, comerç i el
món dels cavalls. Experiències que són d’anada
i tornada i que sempre ens ajuden a millorar com
escola.

Xavier Pujol
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Andreu Gutiérrez

L’Albert Mas
Per què vas anar a Quintanes?
Sempre m’ha agradat la natura
i abans d’anar a Quintanes ja
remenava a bosc i vaig veure
que a Quintanes feien jardineria
i era la manera d’estudiar una
cosa relacionada amb el que
m’agradava i aprofitar que estava
aprenent un ofici. A més, jo estic
entre Manlleu i Sant Boi de
Lluçanès i passo per davant de
l’escola de forma habitual, per
tant ja feia temps que la coneixia
A què et dediques ara?
Des que he sortit de l’escola he
fet de jardiner, primer treballant
per a una empresa i ara sóc
autònom i tinc una empresa
de jardineria: Japan Espais
(Jardineria Paisatge i Natura).
Faig manteniments i construcció
de jardins pel meu compte o
col·laboro amb altres jardiners.
Una altra cosa que faig perquè

m’apassiona són projectes de
jardineria. M’agrada el disseny i
sempre que puc faig els dibuixos
i els plànols del jardins que
executaré.

donen avantatge davant d’altres
competidors i a mi personalment
em van donar l’empenta per fer
el cop de cap per posar-me a
treballar pel meu compte.

Com et va anar el teu pas per
Quintanes?
Haig de dir que ho vaig trobar
bastant fàcil. El secret és que
m’agradava molt tot el que
feia i això feia que els estudis
m’anessin molt bé, però tot
s’ha de dir, calia treballar cada
dia una mica i posar-hi ganes,
pensant sobretot amb els
projectes i els treballs.

Quin record destaques del teu
pas per Quintanes?
Recordo els viatges i la
convivència entre companys
de classe, però especialment
un aprenentatge molt pràctic,
i de seguida qualsevol tema
que s’expliqués a classe ja hi
havia la part pràctica al darrera.
He d’agrair que de seguida a
Quintanes et posessin a fer
pràctiques perquè quan vaig
arribar a l’escola vaig començar
fent pràctiques de forestal, i em
vaig adonar de seguida que no
era el que més em feia el pes
i d’aquesta manera em vaig
encaminar cap a la jardineria.

Quant profit n’has tret de
Quintanes?
La formació i l’experiència, que
avui dia per poder treballar i
treballar bé són molt importants.
Un cop arribes al món laboral
la formació i l’experiència et

ASSOCIACI”

Ernest de Rocafiguera

40 anys de Festa del Camp

40 anys d’història han donat per moltes Festes del Camp. En la celebració
del nostre 40è aniversari, la pluja no va espantar a les més de 450 persones que ens van acompanyar. A banda dels habituals concursos d’habilitat
amb el tractor i de motoserra, de la final anual de futbol, de l’entrega de diplomes i de la trobada dels exalumnes de la 12a promoció, enguany l’acte
acadèmic va comptar amb la presència de Jaume Duch (Director de mitjans
de comunicació i portaveu del Parlament Europeu) que va compartir taula
amb Sergi Vilamala (Alcalde de Les Masies de Voltregà), Joan Contijoch
(President de Caixa Manlleu), Xavier Tuneu (President de l’Associació EFA
Quintanes) i Toni Martorell (Director de l’EFA Quintanes).

Durant la Festa del Camp es va reconèixer i homenatjar els presidents que
ha tingut l’Associació EFA Quintanes pel seu treball, suport i dedicació
incondicionals (Pere Torrents, Ramon Codina, Isidre Carbonell i Xavier
Toneu). També es va aprofitar l’ocasió per distingir amb la “Q” de Quintanes i de qualitat a persones i entitats com Martí Orriols (Associació Bruna
del Pirineu), Jordi Vigué (Vigué i Subirà SCP) i TAC Osona, per la seva
contribució a la formació dels joves i al desenvolupament del medi.
Al cap de 40 anys, la Festa del Camp segueix ben viva.
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Viatge a Àustria
AQUEST ESTIU HEM ANAT A ÀUSTRIA, IMPRESSIONANT
PAÍS, ORDENAT, EDUCAT, ATENT, TREBALLADOR,
GELÓS DE LES SEVES TRADICIONS I CULTURA,
ALEGRE, SERVICIAL... UNA MERAVELLA!
Quins paisatges, quina naturalesa, fins i tot vam
poder veure caure una allau! Hem après molt
d’història, de personatges tan coneguts com Lluís
II d’Alemanya, Francesc Josep I d’Àustria, de Sisí
emperadriu, de Hitler, de Mozart, de Strauss...
El primer dia de camí vam poder dinar a Mondsee,
a prop de l’església on es casen la Maria i el capità
Von Trapp a ‘Somriures i llàgrimes’ i passar a prop
de Melk, coneguda abadia per la novel·la d’Umberto
Eco ‘El nom de la rosa’.
A Viena, capital del gran imperi austrohongarès,
vam visitar el famós teatre de l’òpera. Ens va sorprendre la platea de l’emperador, els bastidors i les
sales de descans... Després era obligat el pas pel
palau Hofburg i les habitacions de Francesc Josep
I i la seva dona Isabel, més coneguda com Sisí
(53-57 kg de pes, 1,75 cm d’alçada i obsessionada
per l’esport i els cabells). Més tard el parc de Stadt,
on Strauss va començar a tocar els seus famosos
valsos, passant per la casa on va morir Mozart
(coneguda per la pel·lícula ‘Amadeus’). Vam tenir
l’oportunitat d’experimentar la lluentor de l’imperi
dels Swarovsky. Totes les dones sabien qui eren!
Jo ni idea! A la catedral de Sant Esteve vam poder
assistir a la Santa Missa i gaudir de la música del
seu magnífic orgue. Al vespre, de camí a l’hotel, vam

Quintanes

Lurdes Casasampera
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passejar pel barri de les ambaixades i la Karlsplatz,
molt a prop del ‘Musikverein’ on se celebra el
concert d’any nou. A la nit, un sopar amb música i
vall inclòs al poble de Grizing va tancar el dia. Com
es pot veure van ser jornades intenses, plenes de
cultura, sorpreses, art i sobre tot molt, molt bon
humor.
El palau i jardins de Schönbrunn, la torre del
Danubi, el barri de l’UNO, el Prater amb la seva
famosa ‘noria’ i el palau Ausberg amb audició
inclosa d’obres de Mozart i Strauss van donar per
finalitzada la nostra estada a Viena.

Lurdes Casasampera

passejar per pobles on la ‘jet-set’ viu i esquia com
Jochberg, Oberdorf i Kitzbühel.
L’últim dia ens vam acostar a Füssen, ja al sud d’Alemanya a prop d’on hi ha l’última bogeria de Lluís II,
el palau de Neuschwanstein. Meravellós. Simplement diré que va ser la inspiració del conegut
castell de Walt Disney. A la tarda vespre d’aquell
dia ja estàvem a Girona. Un viatge espectacular!

De camí a Salzburg vam poder passejar per la carretera romàntica i gaudir d’un gris blavós Danubi.
Impressionant riu! Vam fer parada a Melk: la biblioteca espectacular i l’església una meravella. Tenen
una sala de ball i tot. Totes les façanes del conjunt
van amb els colors oficials dels Hasburg. La ciutat
de la música és preciosa: l’ajuntament i els seus
jardins, la catedral, on encara hi havia la grada
de la representació de ‘Jedermann’, la fortalesa
d’Hohen, el carrer medieval de Schwarz, la casa
natalícia de Mozart, el cementiri de Saint Peter, la
casa on vivia Herbert Von Karajan... Moltes coses i
encara en falten moltes d’altres, quin viatge!
Una altra etapa va ser Herrenchiemsee, l’illa dels
homes, situada a Baviera; un jardí i un palau extraordinaris, construïts per Lluís II, el rei boig, com a
homenatge a Lluís XIV. Imagineu-vos quin palau! A
la tarda cap a Innsbruck. Allà ens esperaven l’església basílica de Witten amb la Santa Notburga,
patrona dels pagesos, el trampolí d’esquí, l’heroi
del Tirol, la teulada d’or, la columna de Santa
Anna i la Immaculada. Durant els últims dies vam
visitar zones més rurals com el Tirol i alguns dels
seus llacs més coneguts, com l’Achensee, on vam
estar tot un dia amb passeig en tren d’època i
vaixell inclòs. Una altra jornada la vam dedicar a les
cascades de Krimmler, les més altes d’Europa, i a
Neuschwanstein, Alemanya.
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Quintanes

Núria Saus

La festa de Nadal
EL CAVA, ELS TORRONS I ALTRES PRODUCTES NADALENCS
VAN POSAR LA CIRERETA D’AQUESTA TROBADA TAN
ENTRANYABLE.
El passat 19 de desembre vam celebrar la festa de Nadal a l’escola. Aquest
any la conferència – xerrada que tradicionalment es fa per a tots els que
vulguin va estar a càrrec d’en Toni Cassany, orientador i mediador familiar i
pare de família nombrosa. El tema escollit “Matrimoni: convivència i comunicació” va ser força interessant i clarificador.
La jornada va ser tot un èxit. Es va començar amb la celebració de la Santa
Missa on el mossèn Xavier Pons es va estrenar de cara als pares, i de
seguida van començar les reunions de curs. A les dues de la tarda la cuina
i els seus ajudants van haver de treballar de valent per atendre a tota una
gentada.

ASSOCIACI”

40 anys, 40 alumnes
DURANT EL PASSAT MES
DE NOVEMBRE VA SORTIR
PUBLICAT L’ANUNCIAT
LLIBRE ‘QUINTANES 40
ANYS, 40 ALUMNES’.
S’hi recull tota una sèrie d’experiències i vivències d’un petit grup
d’antics alumnes de promocions,
edats i llocs del més variat (tenim
gent de tres continents) que representen als més de 1500 alumnes
formats des de la nostra escola. Per
seguir el fil de les celebracions del
quarantè aniversari de Quintanes
n’hem escollit una quarantena.
A través dels seus testimonis
es pot entendre la projecció de
la tasca formativa que des de la
seva fundació a impuls de Sant
Josepmaria Escrivà de Balaguer
s’ha desenvolupat. Serveixi aquesta
publicació com agraïment a tots els
que, persones i institucions, han
fet possible aquesta meravellosa
feina de promoció de persones i
del medi.

Toni Martorell
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Manel Vicente

Millorant la jardineria
EXPOSICIÓ DELS PLAFONS DELS
PROJECTES DE JARDINERIA
El passat 25 d’octubre a Vic es va
inaugurar l’exposició dels plafons
de presentació dels projectes dels
jardiners de segon de cicles mitjans.
Unes 16 composicions a tot color
en les que es reflectien les propostes d’enjardinament dels nostres
alumnes per a patis, parcel·les, solars i places d’Osona, el Maresme,
el Vallès Occidental i el Barcelonès.
Durant la setmana d’exposició
als locals de la seu del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya antics
alumnes, familiars, professionals del
sector, arquitectes i gent diversa
han pogut valorar la feina desenvolupada i prendre el pols al futur de
la jardineria.

ASSOCIACI”

Andreu Gutiérrez

Cursos de formació d’adults
Aquesta és la llista dels cursos oferts per aquest curs:
Tardor-Hivern

• Aplicador de productes fitosanitaris.
• Qualificat de productes fitosanitaris.
• Reconeixement de plantes de jardineria.
• Aplicació de tractaments DDD.
• Reconeixement de plantes autòctones.
• Gestió de l’arbrat.
• Curs bàsic d’esporga.
• Curs bàsic de trepa.
• Manteniment de motoserra.
• Poda amb motoserra.
L’OBJECTIU ÉS OFERIR MÉS POSSIBILITATS PER A QUÈ
PUGUIN MILLORAR LA SEVA SITUACIÓ PROFESSIONAL
O QUE ES RECICLIN.
A Quintanes, durant aquest curs 2010 –2011 a més de formar els nostres
alumnes per a què arribin a ser bons professionals, també pensem en els
que ja ho són i que fa temps batallen al món laboral. L’objectiu és oferir més
possibilitats per a què puguin millorar la seva situació professional o que es
reciclin. És per això que des de l’escola s’han proposat una sèrie de cursos
tècnics per a gent relacionada amb el sector forestal, de la jardineria i la
ramaderia.

Hivern-Primavera

• Riscos laborals en granges.
• Curs d’inseminació artificial en vaques.
• Curs de benestar animal.
• Disseny de jardins.
• El projecte de jardineria. Eines de representació.
• El medi ambient i el nostre entorn.
• Comptabilitat aplicada a l’empresa de jardineria.
• Gestió dels parcs infantils. Nivell bàsic.
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Quintanes

Toni Martorell

Quintanes Natura
QUINTANES NATURA ÉS UN PROJECTE DE L’OBRA SOCIAL D’UNNIM QUE DES DEL PASSAT 1 D’OCTUBRE,
MITJANÇANT LA SIGNATURA D’UN CONVENI, GESTIONA DIRECTAMENT ESCOLES FAMILIARS RURALS D’OSONA S.L.,
TITULAR DE L’ESCOLA EFA QUINTANES.

Quintanes Natura té la voluntat de facilitar, en l’àmbit de la finca de
Quintanes, un espai obert a la societat en general per al desenvolupament
d’activitats formatives, de coneixement del medi rural, de difusió de valors
de respecte del medi ambient i, en general, de difusió d’una cultura de
compromís amb els valors humans.
Les activitats de Quintanes Natura tenen com a fil conductor i essencial
la vessant formativa, procurant estendre el benefici social als col·lectius
vinculats directament amb Unnim, amb la seva Obra Social i, també, amb el
conjunt de la gent del territori al que dóna servei, amb la finalitat d’aconseguir una imatge d’entitat compromesa socialment i en l’àmbit del medi
ambient. Aquest projecte també persegueix crear sinèrgies adequades de
Quintanes Natura amb l’Escola de formació professional EFA Quintanes,
de tal manera que les activitats del projecte serveixin per a la dinamització i
difusió de les activitats formatives de l’Escola, i apropar la seva activitat de
formació al territori per esdevenir un referent en aquests àmbits.
Quintanes Natura té previst treballar en diferents àmbits: organitzar activitats
per a escoles, col·laborar amb entitats per desenvolupar projectes en comú,
organitzar cursos i activitats formatives, oferir assessorament tècnic i pedagògic, participar en projectes d’investigació i recerca.

Un cop redactat el pla director de Quintanes Natura, estem treballant, per
oferir a partir de la primavera, un ampli ventall d’activitats per a escoles, pensades per a alumnes de diferents edats, des de P5 fins a 4T d’ESO. Tenim
previstes diferents jornades tècniques; iniciarem un programa de cursos de
formació amb Càritas de Vic. Seguim treballant en els camps d’experimentació de cultius per a biomassa, cereals i fruiters, la posada en marxa d’un hort
ecològic, l’assessorament i col·laboració en la restauració del jardí històric
de la “Colònia Ymbern”, els jardins del Despujol de Les Masies de Voltregà,
el conveni de col·laboració amb l’associació de propietaris forestals serra
de Bellmunt – Collsacabra. Organitzarem diferents activitats formatives els
caps de setmana i a l’estiu. Iniciarem accions de millora a la finca, edificis
i instal·lacions de Quintanes: adequació d’una aula per a activitats pròpies
de Quintanes Natura, arranjament i senyalització de camins, creació d’un
recorregut botànic, seguiment del pla tècnic forestal, increment del número
de plantes senyalitzades, construcció d’una barbacoa, l’inici del procés per
implantar un sistema de gestió mediambiental a la finca de Quintanes per
aconseguir la certificació ISO-14001...

TRAMITACIÓ
DE LA DUN
GRATUÏTA
i, si l’està tramitant en una
altra entitat i domicilia el
cobrament a Unnim,

la hi subvencionem
amb 75 €!

