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EditorialÍndex

Es parla molt de la formació professional com una de les solucions a la situació 
de crisi actual.  Es demana als governs una resposta i aquests proposen 
reformes, canvis, introducció de nous sistemes que en altres països funcionen 
molt bé, com la formació dual. Però notícies amb titulars com “La majoria de les 
pimes no se sent capacitada per implantar el model dual” (La Vanguardia, 11 
d’agost 2013) ens indiquen que, de moment, sembla que no s’acaba d’aconse-
guir aquesta formació professional de qualitat que tots desitgem. I perquè? La 
resposta no és fàcil, però si volem trobar-la cal escoltar més els professionals, 
les empreses i  les diferents entitats de cada sector, que són els que coneixen 
les necessitats formatives i el tipus de professionals que s’han de preparar des 
de les escoles. I també els docents, que estan cada dia a les aules i coneixen 
els nostres joves i les seves dificultats. I a partir d’aquí, construir un model de 
formació professional d’èxit, obert i flexible, adaptat a la realitat de cada sector i 
país. I això és el que intentem fer des de Quintanes cada dia. 

Com a escola de formació professional, el nostre objectiu principal és proporci-
onar una formació de qualitat a tots els alumnes, i per aconseguir-ho, en primer 
lloc, ens basem en un sistema pedagògic, “l’Alternança”, que permet una estre-
ta relació entre el món professional i l’escola, aconseguint que aquesta s’adapti 
a les necessitats del sector en tot moment. Un sistema dinàmic i enriquidor que, 
a través de visites d’estudis a empreses, xerrades amb professionals, viatges 
d’estudi, pràctiques a l’escola, intercanvis amb altres escoles, períodes de 
pràctiques en empreses des de primer curs compaginats amb períodes més 
teòrics a l’escola..., ens permet donar un altre aire als continguts oficials de cada 
un dels cicles que impartim i proporcionar una resposta a les demandes de for-
mació que hi ha en cada moment. En segon lloc, una formació personalitzada. 
Per nosaltres, cada alumne és únic i diferent, per això treballem per desenvolu-
par les seves aptituds, treure el màxim rendiment de les capacitats de cada un 
d’ells, acompanyar-los i ajudar-los en els seu procés de formació.

En aqueta revista us mostrem algunes de les activitats que s’han realitzat a l’es-
cola el darrer any, incidint en els viatges professionals que realitzen els alumnes 
de tots els cursos i en les principals activitats formatives que s’han desenvo-
lupat. En destacaria les adreçades els antics alumnes de l’escola, que volem 
seguir potenciant durant aquest curs amb les jornades de treball i el nou portal 
de la pàgina web d’ús exclusiu per a antics alumnes amb els serveis de borsa 
de treball, contactes professionals, intercanvi d’informació tècnica, notícies, 
etc. Però també l’impuls a la formació permanent, juntament amb la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i el BBVA, col·laboradors de l’escola, amb l’objectiu que 
Quintanes esdevingui un referent en la formació i transferència de coneixe-
ments dins els àmbits agro-ramader, forestal, jardineria i del medi rural.

Toni Martorell
Director
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El grup estava integrat per 7 alumnes acompanyats per dos monitors, en 
Jordi González i en Marco A. Jacho López. Durant el viatge vam realitzar 
diferents visites tècniques entre les quals volem destacar: la fàbrica de 
maquinària agrícola Deutz Fahr (Lauingen), una granja de porcs amb bio-
digestor, l’explotació Lampl-Hof de venda directa, una granja de vaques de 
llet, l’escola de doma de cavalls Reitanlage Gut Mischenried i una granja de 
porcs amb alimentació líquida.

Pel que fa a visites culturals vam poder visitar les ciutats d’Augsburg, Ulm 
(amb la seva imponent catedral gòtica), Múnic, el camp de concentració de 
Dachau i Salzburg.

Volem aprofitar aquestes línies per agrair la col.laboració dels Gerents de 
Terramaq, Sr.Josep Ma i Sr.Lluc de Same Deutz Fahr Ibérica. A l’empresa 
de material per a granges Weda i la seva filial BayWa. Així com també el Sr. 
Martin Schüssler, representant del Ministeri d’Agricultura i Alimentació del 
Land de Baviera.

3
Viatge d’Estudis dels alumnes de segon curs 
de CFGS de Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries a Baviera (Alemanya)
ENTRE ELS DIES 18 I 22 DE MARÇ DE 2013 VAM TENIR 
L’OPORTUNITAT DE VISITAR ALEMANYA, CONCRETAMENT 
EL LAND DE BAVIERA.

AGRO-RAMADER Jordi González

Durant l’abril de 2013, seguint el pla de formació previst, un grup d’alumnes 
de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Explotacions Agropecu-
àries van realitzar una estada de pràctiques, de tres setmanes de durada, 
en explotacions franceses de la regió d’Aquitània. Aquesta estada es va 
organitzar gràcies a la col·laboració de l’escola francesa MFR Château 
Jolibert, situada al municipi de Bourgougnague, a la regió d’Aquitània, al 
sud-oest de França.

L’estada a França va fer possible aprenentatges com la vivència d’una 
cultura i costums diversos, la pràctica de la llengua francesa, la descoberta 
i la participació en les activitats diàries d’una explotació agroramadera, la 
convivència en el si d’una família d’acollida, etc. Tots aquests aspectes van 
comportar l’adaptació a una realitat desconeguda i l’adquisició d’un millor 
coneixement d’aquest gran país veí que és França.

La valoració de l’estada va ser molt positiva i totes les parts que hi van inter-
venir, tant famílies d’acollida i les seves respectives explotacions agrícoles i 
ramaderes, com les dues escoles i, sobretot, els propis alumnes, van valorar 
l’activitat com una gran experiència.

Estada a França 2013
Xavier PujolAGRO-RAMADER
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Del 7 a l’11 d’octubre vam fer el viatge professional amb els 22 alumnes de 
primer d’agropecuària. Enguany el viatge s’ha fet a la zona del Tarn (Midi 
Pyrénées),  al voltant de les capitals de Castres i Albi, on hem fet un seguit de 
visites tècniques.

Les visites realitzades, molt interessants totes elles, van ser les següents: 
GAEC la Durantié, explotació Bio de vedells, porcs i venda directa dels seus 
productes; CUMA de  maquinària agrícola, on els alumnes han vist els avan-
tatges de tenir les màquines en societat; una de les set caves del formatge de 
Roquefort, amb degustació inclosa; una explotació d’ovelles de llet de la raça 
Lacone, requisit per fer el formatge Roquefort; Coopelso, un centre d’insemi-
nació artificial amb capacitat per a 130 toros de llet i carn, molt important a la 
zona; una explotació d’ànecs per a la producció de foie i pâté; i l’escorxador 
privat del poble de Puylaurens.

També vam tenir una xerrada amb en Didier, monitor de la MFR (Escola Fami-
liar Agrària) de Peyregoux, que ens va fer una presentació de la zona a nivell 
agrari i ramader, amb moltes dades sobre el tema.

Vam tenir l’oportunitat de fer algunes visites culturals com la ciutat emmuralla-
da de Carcassona, el poble de Castres, la catedral d’Albí i el pont de Millau.
Des d’aquest article volem agrair la implicació d’en Didier i de l’escola de 
Peyregoux  en buscar-nos aquestes visites, així com pel tracte rebut a la 
residència-casa de pagès de Brametourte on dormíem.

VIATGE  D’ESTUDIS A FRANÇA AMB ELS ALUMNES 
DE 1r D’AGROPECUÀRIA

Xavier PujolAGRO-RAMADER

TOT PLEGAT HA ESTAT UN VIATGE MOLT ENRIQUIDOR, TANT 
DES DEL VESSANT TÈCNIC COM DE L’HUMÀ PER ALS ALUM-
NES I TAMBÉ PER EN XEVI PUJOL I EN JOSEP, MONITORS 
QUE ELS ACOMPANYÀVEM.
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AMB EL VIATGE ES POT ACONSEGUIR UNA GRAN MILLORA 
GUANYANT RIQUESA I CREIXEMENT PERSONAL I DE GRUP, 
PROFESSIONAL I DE TREBALL EN EQUIP, ENTRE ALTRES.
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El viatge es realitza amb el primer curs de cicle superior de gestió i organització 
d’empreses agropecuàries. El primer i últim dia, es fan visites a empreses de 
Catalunya o a la frontera amb Aragó aprofitant l’anada i tornada, la resta, a la 
Comarca de Cinco Villas (Aragó). Aquest curs, les dates, van ser la setmana del 4 
al 8 de novembre. 

Per als cinc dies, l’escola i especialment els professors responsables del viatge, 
es marquen uns objectius tan diversos i importants com el creixement personal i 
de grup, professional i de treball en equip, entre altres. Amb el viatge es pot acon-
seguir una gran millora guanyant riquesa i creixement en la personalitat que, en 
altres circumstàncies, es fan molt difícils d’aconseguir, especialment a curt termini.

Un altre objectiu és l’aplicació dels coneixements adquirits a classe en empreses 
del sector agropecuari i obtenir dades i conceptes per ampliar el ventall de ges-
tions o actuacions que es poden fer. Fins i tot, i en general, és freqüent adquirir 
alguns conceptes que encara no han desenvolupat amb el professor a classe, on 
es desperten nous interrogants i se’n responen d’altres, i, per tant, quan es tre-
balla amb més profunditat a l’aula, sovint el resultat és amb molt més èxit que la 
clàssica versió d’explicar tot i veure després, alguns d’aquest conceptes s’arriben 
a treballar el segon curs.

Com a tercer objectiu tenim la convivència plena, una de molt més propera, en 
certa manera de les 24 hores del dia durant 5 dies, “no hi ha més remei que 
conviure” amb els companys de classe i professors. Això implica desenvolupar les 
tècniques de treball en equip.

No podem deixar de comentar un quart objectiu, la diversió, les ganes d’aprendre 
amb uns mètodes que impliquin estar a gust, veient món, propers a la realitat. I sí, 
és clar, la diversió simple i sana, sempre hi ha moments per a tot. I els aprofitem 
com mai.

Es va viure i conviure amb una cultura amb similituds i diferències a la catalana, si 
més no, a la del poble o ciutat on viu cada alumne. I podem afirmar un abans i un 
després del viatge entre els professors i els alumnes, i entre els propis alumnes, 
molt positiu i enriquidor en molts aspectes.

Les visites que es van realitzar van tractar de quasi totes les temàtiques del cicle: 
maquinària, regs, meteorologia, ramaderia, cultius, etc.
 

De forma cronològica:

 Explotació de vaques de llet Sant Josep, la visita guiada del Sr. Jaume  
 Pons, gerent de l’explotació i president d’ATO Natura.

 Explotació porcina Ebrocubiertas, amb la visita guiada del Sr. Luís Pico,   
 veterinari del grup Vall Companys i responsable de la secció porcina de   
 la zona.

 Explotació avícola Puy-Zarralla, amb la visita guiada del Sr. Alberto Villa,  
 veterinari del grup Vall Companys i responsable de la secció avícola de la  
 zona.
 
 Fàbrica de pinsos de Vall Companys a Ejea de los Caballeros, amb la   
 visita guiada del Sr. Domingo Ares, encarregat.

 Marcosa Riegos, amb una visita a l’empresa a càrrec del Sr. Luís Júdez,   
 encarregat, i visita guiada a diferents camps amb sistemes de reg amb el  
 Sr. José Antonio Marcellan, propietari i tècnic.

 Cooperativa Virgen de la Oliva, amb la visita guiada del Sr. Enrique   
 Villareal, encarregat.

 Museo Aquagraria, visita al museu agrícola amb la temàtica de la relació  
 de l’aigua amb l’agricultura, la riquesa d’una país i benestar social i la  
 maquinària agrícola, amb una presentació del Sr. Alfonso Tajada,   
 president de FIMA i visita guiada del Sr. Samuel Sánchez, director   
 del museu. La jornada va finalitzar amb una classe sobre evolució i   
 història de maquinària agrícola del Sr. Sergio Miguel Longás.

 Empresa de maquinaria agrícola Agromet, amb una sessió sobre 
 evolució i característiques de les eines de laboreig del sòl i visita guiada 
 a una exposició dels seus productes a càrrec del Sr. Javier Planas,
 director comercial.

 Finca las Canales, d’ovelles. El Sr. Juan Naranjo va mostrar la com-  
 binació d’experiència i passió per la feina, fins i tot de la    
 gestió de personal com a encarregat.

 Finca Sant Miquel, empresa agrícola pertanyent al grup Raïmat on   
 es va tractar la gestió dels cultius centrat en l’adobament    
 i el reg amb mitjans SIG a càrrec del Sr. Sulinda Chantana,    
 director tècnic. Amb una breu presentació de l’empresa per part del   
 Sr. Miquel Raventós, propietari.

Viatge a Ejea de los Caballeros (Aragó)
Ivan MartínezAGRO-RAMADER
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Ahhh, la Toscana! Si al món de la jardineria i el 
paisatge hi ha un nom que evoqui espais de somni 
i una terra regalada en imatges meravelloses és 
aquest: la Toscana. En aquesta terra va madurar i 
va agafar entitat el jardí mediterrani.
El viatge tenia com a objectiu acabar de conèixer 
el jardí italià i de com havia influït en els estils i en 
la manera de fer de la nostra jardineria. A la vegada 
es tractava d’agafar noves idees, d’augmentar 
els nostres coneixements en materials, espècies, 
dissenys. Estàvem acabant de formar la promoció 
de jardiners 2012-2013!

Pisa i Florència eren parades obligades. A Pisa 
ens va atendre el Sr. Quique, comercial de Vivers 
Vannucci. Un català establert a Pistoia i comercial 
d’aquest impressionant viver. Més de 600 Ha de 
producció de planta d’alta qualitat. Porten plantes 
a tot el món, inclòs a casa nostra. Tot va començar 
amb l’avi de l’actual gerent. Vam poder veure’l en 
fotografies plantant els primers arbres de la finca. 
Al vespre, Florència ens va deixar visitar-la i vam 
gaudir dels seus monuments i carrers plens de 
música i d’art.

Un altre tema per aprofitar era el llegat dels ‘Me-
dici’, família de prínceps, reis, papes i condotieri. 
Castells, palauets i jardins, molts jardins. Jardins 

renaixentistes en els que ja s’apuntaven les bases 
del que seria el jardí clàssic italià. Villa de Petraia 
era el lloc a visitar. A Florència havíem de visitar 
també els jardins de Boboli, d’estil manierista on 
ja es va preparant el futur jardí francès. Meravellós 
amb els seus grans til·lers i alzines, el seu roserar i 
els seus grans espais i visuals. 

Ens van agradar molt els jardins de Bardini, penso 
que és impossible construir jardins sobre un 
terreny més inclinat! Aquest espai presentava una 
col·lecció molt interessant de Hydrangea sp (hor-
tènsies), Rhododendron sp i Viburnum sp. 

Després ens vam desplaçar per dormir a un poble 
proper a Perugia. Era l’únic poble que durant la 
segona guerra mundial no va estar afectat pels 
bombardejos i els desastres de la guerra. Un 
lloc meravellós en el que únicament hi havia una 
botiga-bar.
El ‘Palazzo Farnese’ va ser una altra parada 
obligada amb uns Ilex aquifolium centenaris. El 
jardí tenia segles de vida, no és d’estranyar que 
els anglesos desenvolupessin a partir d’aquest la 
seva jardineria paisatgística. Molt arquitectònic, 
ens va entusiasmar la cadena d’aigua i les coves 
de l’entrada. És per prendre nota de com a Europa 
saben conservar aquest patrimoni. Com que el dia 

estava ennuvolat, les fotos s’havien de fer entre 
núvol i núvol. Al bosc de castanyers, entre el palau i 
els jardins, vam poder veure els efectes de la vespa 
dels brots.

A la tarda del mateix dia ens quedava visitar el 
Bosc Sagrat de Bomarzo. Un jardí itinerari que 
durant molts anys havia estat perdut. Una explica-
ció sobre la vida i sobre quines són les veritables 
riqueses. Avís per a navegants, de part del Conte 
Orsini, marit al que la mort de manera prematura el 
va separar de la seva estimada.

La tornada va servir per comprovar que encara 
tenim molt a fer a casa nostra respecte de la 
jardineria i que els nostres alumnes ja estaven 
força madurs i preparats per saltar al món laboral. 
Des d’aquí una abraçada al Manel Arbiol, l’Aleix 
Calls, en Dani Cuenca, en Sergi Escámez, en Pau, 
l’Abel, en Pol, en Diego, en Miquel, en Llorenç, 
l’Álvaro, l’Aleix Puig, en David Sala, en Sergi Torres 
i en Jordi Tremolosa. Tots ells molt més madurs i 
immersos ja en el seu futur professional, alguns 
treballant, altres acabant de formar-se com a fores-
tals, bona sort a tots i de segur que, més tard o més 
d’hora, ens tornarem a trobar. 

Manel VicenteJARDINERIA

Viatge 2013 a La Toscana
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L’empresa Honda Greens - Echo de La Garriga, conjuntament amb l’empresa 
Vicreu de Vic, ens ha fet entrega d’unes tisores d’esporga d’última generació, 
per així poder millorar les classes pràctiques de jardineria amb els alumnes de 
l’escola de Quintanes.

Aquest material d’avantguarda, que utilitza una bateria com a font d’energia, 
permet treballar amb molta seguretat i sense cansament a les mans. És un 
material interessant de conèixer, ja que dóna unes produccions molt altes, a 
més d’una comoditat i ergonomia de treball excel·lents.

Volem agrair, doncs, tant a Vicreu com al Sr. Pere Cañizares d’Honda Greens 
- Echo, la disposició a oferir-nos la seva col·laboració en tot moment per a la 
millor formació dels nostres alumnes i futurs professionals.

AGRAÏMENT HONDA GREENS – ECHO I VICREU
Josep BagariaJARDINERIA

HONDA GREENS - ECHO DE LA GARRIGA I VICREU DE 
VIC, ENS HAN FET ENTREGA D’UNES TISORES D’ESPORGA 
D’ÚLTIMA GENERACIÓ. 
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El divendres 14 de febrer, el Sr. Pedro Sillero, director de formació d’Honda 
i Echo en màquines forestals i de jardineria, va venir a Quintanes per fer una 
jornada de formació als alumnes de segon curs del CFGS de Gestió Forestal. 

Durant la jornada es va parlar de les darreres millores que s’han fet a motoser-
res i desbrossadores, els avantatges del motor de quatre temps sobre el de dos 
temps i de la importància de realitzar un bon manteniment a les màquines i als 
motors. Per acabar es va parlar dels avantatges d’utilitzar un oli de qualitat.
Després es va continuar la jornada anant a bosc, on es va explicar el manteni-
ment que cal fer a la motoserra i a la desbrossadora, els EPIs  i les normes de 
prevenció i precaució que cal prendre quan s’utilitzen.  Tot seguit es va fer una 
demostració pràctica de les tècniques per talar arbres.

Jornada Honda Echo 
Xavier PintóFORESTAL

JORNADA DE FORMACIÓ ALS ALUMNES DE SEGON CURS DEL 
CFGS DE GESTIÓ FORESTAL IMPARTIDA PEL SR. PEDRO SILLE-
RO, DIRECTOR DE FORMACIÓ D’HONDA I ECHO.

Viatge a “La Côte d’Azur” (França)
Toni MartorellFORESTAL

Els viatges d’estudi i estades professionals són una activitat que tenim progra-
mada a l’Escola amb tots els cursos de totes les especialitats. Els alumnes de 
primer fan el viatge durant les primeres setmanes del curs, amb l’objectiu de 
ficar-se plenament dintre l’especialitat que han començat a estudiar, aprofun-
dir en temes professionals, afavorir la convivència i consolidar el grup. 

Els viatges d’estudis són un complement essencial dintre del pla formatiu d’un 
alumne a l’Escola Quintanes.

La primera setmana d’octubre, els alumnes de primer curs del CFGM de 
Jardineria vam realitzar un viatge a “La Côte d’Azur” (França).  Durant aquests 
dies es van visitar un total de vuit jardins i espais protegits, amb l’objectiu de 
conèixer les principals característiques de la jardineria mediterrània, així com 
temes de disseny, reconeixement de plantes i tècniques de cultiu i mante-
niment d’espais verds.  Van ser uns dies molt intensos, aprofitant el temps, 
treballant i, a l’hora, compartint bones estones. Es van visitar els següents 
jardins: “La Bambouseraie” a Domaine de Prafrance, el jardí botànic “Hanbury” 
a Ventimiglia, el jardí medieval “Sainte Agnès” a Menton, l’espai protegit i jardí 
mediterrani “Domaine du Rayol”, els jardins de “Villa Ephursi de Rotschield” 
a St. Jean Cap Ferrat, el jardí japonès de Mònaco i els jardins “La Fontaine” a 
Nimes.  Tots ells diferents i únics.
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La nit abans, mentre el Bayern feia ballar el Barça, truco a l’Abel de Vicente, 
un tallador professional, per concretar el lloc on trobar-nos l’endemà. Amb les 
seves indicacions, anem dibuixant el nostre mapa del tresor: “camí de grava 
a la dreta, avançar fins al refugi dels guardes, trobar skidder, si trobem pila de 
troncs ens hem equivocat, desviament a l’esquerra i trobar furgoneta al marge 
de la pista”. Al final no va ser gaire difícil trobar el lloc.

Posem peu a terra i immediatament copsem la bellesa del paratge. El suau 
vent fa cantar les capçades dels pins, el soroll llunyà dels xerracs al fons del 
barranc, l’olor de la fusta tallada es barreja amb les aromes de les plantes, el 
soroll del trepig inestable de les sabates trencant branques mentre baixem... 
definitivament, és aquí on volien estar.

Ens saludem i ens explica que, justament aquesta setmana, està tallant amb ell 
un enginyer de l’empresa que fabrica els xerracs, per tal de provar de primera 
mà els seus productes, copsar l’opinió del professional, i de pas millorar la seva 
destresa amb l’Abel. La timidesa inicial obre pas a dues actives entrevistes 
simultànies, on fem preguntes sobre xerracs de combustible i elèctrics, tones 
de fusta, innovació, competència, rendiments, ingressos i costos, tècniques, 
professionalitat, etc. El moment és impagable i ja mirarem d’organitzar aquest 
desordre formatiu amb unes bones conclusions.

I arriba el moment de l’exhibició. L’Abel ha tingut el detall de guardar els arbres 
més grossos per tallar-los quan arribéssim. Engega la màquina, volta la cade-
na, el soroll accelerat omple les oïdes, i una esquitxada de serradures surt pro-
jectada; en segons, se senten els “crecs” i l’arbre que estava inclinat pendent 
avall, cau muntanya amunt. L’ombra i frescor que hi havia deixa pas a l’escalfor 
de la  llum del sol i una ovació es desborda de les nostres mans mentre l’Abel 
acaba de desbrancar. Es van gravar vídeos, però no és el mateix.

A l’altre vessant, un skidder desembosca troncs, mentre els alumnes corren 
pendent avall fugint de la ignorància a fer fotos al vehicle i fer preguntes a l’hà-
bil conductor. Llàstima que sempre es fa curt quan gaudeixes, però el menjar 
ens espera a la Laguna Negra.

Un rierol refresca les llaunes de beguda, mentre els alumnes es fan els 
entrepans compartint els embotits, formatges, patés i d’altres productes de la 
zona. Com que fins ben entrada la tarda no ens esperen a Tardelcuende, tenim 
temps de passejar per aquest increïble indret natural, fent fotografies, llençant 
boles de neu i grimpant fins a tocar la gèlida cascada d’aigua.
Un parell d’hores després i uns quilòmetres més al sud, el pati del col·legi de 
Tardelcuende és el lloc ideal per improvisar un partit de futbol, mentre localit-
zem i planifiquem amb en Ricardo Corredor, l’alcalde del poble, la visita que 
farem a veure els pins resiners.

Les tres furgonetes es mouen àgils sense gaire problemes per aquells terrenys 
mullats per la pluja, fent un bon grapat de parades per conèixer els secrets 
dels resiners i la silvicultura del pi. No vull ni pensar com ens ho hauríem fet si 
haguéssim viatjat en bus.

A la primera parada, en Ricardo ja ens deixa clar que és un home sense pèls en 
la llengua i que es desviu pel seu poble. Entre les seves explicacions tècniques 

i cites literàries, van sortint diversos temes socials que el preocupen i que van 
envaint els alumnes, molt més ràpid que la silvicultura: l’atur, el despoblament 
rural, com havien aconseguit salvar el tancament de l’escola, la degradació 
dels edificis desocupats del poble, la població envellida, etc. Ja hi ha molts 
pobles que han acabat desapareixent.

En la seva batalla, la resina està sent un dels seus pilars. Ratolí en mà, en 
Ricardo ha contactat amb diversos països, i al Brasil ha trobat la substància 
que juntament amb la investigació de noves pautes d’extracció, sembla que 
servirà per treure més rendiment als pins. Afortunadament sembla ser un bon 
moment per a aquest producte i indústria.

Resinar altre cop els boscos municipals està tornant la vida al poble i la seva il-
lusió: al poble s’hi estan instal·lant a viure unes poques famílies, s’estan donant 
jornades de feina als “paisanos”, entren recursos per millorar el poble...

De tornada a l’alberg, el debat s’obre a la furgoneta que condueixo i així 
rematem la jornada. Els alumnes comparaven la seva realitat amb el que 
havien vist en el que portem de viatge: admiració i en part enveja, ganes de 
posar-s’hi, d’arreglar el món forestal i el món en general, de muntar negocis, 
de quedar-se a treballar. Estem a dimecres i encara ens queden dos dies, però 
crec que podem dir que ja s’ha assolit l’objectiu principal del viatge.

Vivències d’un dia en el viatge
a la Sòria Forestal

FORESTAL

ELS ALUMNES COMPARAVEN LA SEVA REALITAT AMB EL QUE 
HAVIEN VIST EN EL QUE PORTEM DE VIATGE: ADMIRACIÓ I, EN 
PART, ENVEJA, GANES DE POSAR-S’HI, D’ARREGLAR EL MÓN.

Lluís Fortuño
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Els Alps francesos són molt reputats dins del sector forestal. Aquí van poder 
visitar cables aeris, serradores de coníferes i de frondoses, maneres de gestionar 
els boscos públics i els privats. 

L’escola agrícola de Poissy va organitzar un viatge molt complert. El primer dia, 
sota la pluja, els alumnes van visitar els boscos públics. El segon dia, els alumnes 
de Quintanes van ajudar els alumnes de Poissy; va ser  tot un matí de feina en un 
plantació forestal.  El dia següent va tocar veure una processadora que treballava 
per una associació de propietaris i que portava temps empantanegada al bosc. 
També van visitar una serradora que es dedicava a fer bigues i estructures per 
a teulades. L’últim dia també el van aprofitar per escoltar una interessantíssima 
tertúlia del president de l’associació de caçadors de Haute Savoie (Alta Savoia).

Les visites van tenir el factor clima en contra, ja que va ploure durant tota la 
setmana. Les temperatures eren baixes i, fins i tot, van trobar neu. Van poder 
conèixer uns boscos amb forts pendents i arbres més grans i voluminosos que 
els que hi ha per aquí. Van comparar diferents gestions, veure maquinària de gran 
potència i indústries de transformació amb noves instal·lacions. Fins i tot, van 
poder veure el Barça-PSG en condicions adverses.

Viatge amb els alumnes de 2n de Grau Mitjà 
de Treballs Forestals a Annency (França)

Carles LorcaFORESTAL
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El passat 17 de juny, aprofitant l’acte de defensa de projectes de final de 
curs, es va realitzar la taula tècnica anomenada ”Sinèrgies entre organismes 
vinculats al sector de la Jardineria i el Paisatgisme”, amb els representants de 
diversos organismes i institucions que treballen per la jardineria i el paisatgis-
me a Catalunya. 

AQUESTA TROBADA VA SERVIR PER PARLAR I BUSCAR ELS 
MECANISMES PER ESTABLIR LLAÇOS I VINCLES ENTRE ELLS, I 
PER PODER TREBALLAR CONJUNTAMENT I ACONSEGUIR MÉS 
FORÇA PER RESOLDRE ELS PROBLEMES QUE TÉ EL NOSTRE 
SECTOR. 

ES VAN PLANTEJAR ELS SEGÜENTS OBJECTIUS: 

· La qualitat: sistema d’acreditació de les aptituds del jardiner i profes- 
  sionalització del sector.

· La difusió: fer ressò de les activitats, jornades, congressos, fires... als
  mitjans i desenvolupar un estil propi de jardineria mediterrània. 

ELS ASSISTENTS VAN SER ELS SEGÜENTS:

· Gremi de Jardineria: 
  Santi Caballero (Secretari Tècnic), Oriol Moné (Vocal).

· COETAC: 
  Josep Novellas (President demarcació Barcelona), 
  Bet Gimeno (Secretària Tècnica i Directora de la Fundació de la

Jornada del Gremi de Jardineria
Andreu GutiérrezÀREA FORMATIVA

Ja fa uns quants anys que el viatge de primer curs es fa a la Val d’Aran. I es fa 
aquí perquè reuneix tots els requisits necessaris: té suficients elements com 
per seduir un alumne que decideix estudiar aquest cicle; és proper; i no calen 
molts quilòmetres per fer les visites. I com els darrers anys, el xofer Pau (d’au-
tocars Rovira) conduïa el bus i ens amenitzava amb les seves històries. I com a 
monitor acompanyant tenia en Josep Uroz (de l’empresa Naturepolitan).

La primera visita és a la piscifactoria de la Seu d’Urgell. Els alumnes ja tenen 
un petit tast de feines a fer en el món forestal, fora de les típiques (com seria 
la tala d’arbres). El dimarts continuem amb visites més tècniques, aquest 
cop amb els tècnics del Conselh Generau d’Aran. Visitem una fageda amb 
diferents tipus d’actuacions i els estralls que un torb va fer al coll de Portilhon. 
Intenten ser visites didàctics on in situ es poden veure els resultats de diferents 
activitats forestals. A mig camí vàrem veure les destrosses dels aiguats del 
juny passat. 

El dimecres és el dia fort. Dediquem tot el dia a pujar al refugi d’Amitges. Per 
fer-ho fem la travessa Salardú-Espot. El primer tram, fins al Pont de Montan-
heta, es va fer en taxis. Durant aquesta travessa, en Josep ens va aportar un 
munt de coneixements d’allò més variats: gestió forestal, història del parc, 
reconeixement vegetal i animal... I jo, temes de geologia i clima. 

Durant la pujada al coll de Ratera es van notar els efectes del tabac en alguns 
alumnes. L’esforç, però, val la pena. Les vistes des del refugi són de somni.   
I l’endemà toca baixar, aquest cop sota una pluja força intensa.

Un cop a l’autobús, anem al centre de natura Les Planes de Son, on dediquem 
la resta de la tarda a visitar el seu centre de fauna.

Aquests són dies intensos en què l’objectiu bàsic és integrar el grup, que 
coneguin de primera mà com són els estudis que han escollit i quines són les 
seves sortides. 

Viatge d’estudis a la Vall d’Aran
Xavier PintóFORESTAL

  Jardineria i el Paisatge) i José Santaella (Comissió de joves).
  APEVC: Jordi Carbonell (President) i Fernando Lafuente (Vocal).

· Responsables de pràctiques: 
  Jaume Rexach (Vivers Premià) i 
  Ismael Martínez  (Projectes i Jardins Agroverd).

· Escola EFA Quintanes: 
  Toni Martorell (Director), 
  Laia Grifell (professora i Secretària Tècnica APEVC), 
  Ivan Martínez (professor) 
  Andreu Gutiérrez (professor i vocal demarcació Barcelona COETAC).
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A començaments del 2013, durant el mes de febrer, l’escola va impartir un 
curs sobre Agricultura Ecològica gestionat pel SOC (Servei Català d’Ocu-
pació), de 450 hores. Durant el mes d’abril en va començar un altre, amb el 
mateix temari d’Agricultura Ecològica, també impartit per l’escola.

Els cursos anaven dirigits a persones en situació d’atur i que demostressin 
interès en la temàtica que, a grans trets, fou la següent dividida en tres grans 
mòduls:

PRIMER MÒDUL: Maneig  del sòl, operacions de cultiu i collita en explotaci-
ons ecològiques. 
Dins d’aquest mòdul, a part de les classes teòriques, també hi varen haver 
visites a explotacions que han fet el pas d’agricultura convencional a ecològica, 
altres que venen productes ecològics certificats pel CCPAE (Consell Català 
d’Agricultura Ecològica) i alguna que ens va explicar com fa la venda directa.

SEGON MÒDUL: Mecanització en instal·lacions agràries.
En aquest mòdul, els alumnes varen fer pràctiques de maneig del tractor, 
motocultor i veure les seves diferents parts. Pel que fa a visites, es va anar 
a diferents concessionaris de maquinària agrícola de la comarca, per veure 
no només tractors sinó també maquinària o eines adients per a agricultura 
ecològica.

TERCER MÒDUL: Prevenció i maneig de l’agroecosistema.
Els alumnes varen aprendre quins tipus de malalties, plagues i males herbes 
poden afectar als cultius i els mètodes per combatre’ls i/o prevenir-los. Visites 

in situ a explotacions hortícoles on podien veure les diferents plagues i/o 
malalties, però també a empreses que es dediquen a fer compostatge destinat 
al món ecològic.

Ambdós cursos varen tenir una trentena d’alumnes que, un cop acabat el curs, 
varen obtenir un Certificat de Professionalitat i la capacitat de treballar de 
forma qualificada en explotacions ecològiques.

CURSOS AGRICULTURA ECOLÒGICA
Albert BastidaÀREA FORMATIVA

Un grup de 15 persones que es trobaven en situació d’atur va participar en un 
curs d’aprofitaments forestals promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
L’organització del curs corria a càrrec de la Fundació Mil·lenari en conveni 
amb l’escola Quintanes, on es van portar a terme les classes teòriques i pràc-
tiques. L’equip docent estava format per monitors de l’Escola i per dos antics 
alumnes del cicle formatiu de grau superior de Gestió dels Recursos Naturals 
i Paisatgístics, d’altra banda, també hi van participar col·laboradors habituals 
de Quintanes especialistes en unitats formatives, com per exemple la poda en 
alçada i la gestió del medi natural.

Durant el curs, que va tenir lloc del mes de febrer al juliol, amb un total de 600 
hores, es van impartir diversos mòduls formatius relacionats amb el maneig i 
manteniment de maquinaria forestal, tècniques de poda i grimpada d’arbres, 
treballs de pela de suro, desembosc i classificació de productes forestals. 

El resultat del curs fou molt satisfactori atès que tots els alumnes que van 
seguir les classes van aconseguir el Certificat de Professionalitat que atorga 
el SOC i, fins i tot, 3 d’ells van trobar feina al sector forestal a les empreses on 
van passar el període de pràctiques que incloïa el curs. 

CURS D’APROFITAMENTS FORESTALS DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

Albert CastellsÀREA FORMATIVA
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Aquest any, per valorar el curs 2012-2013 i preparar el curs vinent, els moni-
tors de Quintanes ens vam reunir al Monestir de Poblet del 26 al 28 de juny.

La major part dels monitors ens vam trobar a Quintanes el dimecres 26 de 
juny, vam omplir dues furgonetes i vam començar un viatge per l’interior de 
Catalunya. Vam triar una ruta tranquil·la de Quintanes a Poblet passant per 
Igualada, Sant Martí de Tous, Santa Coloma de Queralt i l’Espluga de Francolí. 
Ràpidament ens vam allotjar, ja que a les 16 h començàvem les sessions, que 
vam encetar amb la formació en centres de treball i les estades. Aquest any 
es va afegir la valoració de les trobades d’antics alumnes. Després d’un bon 
sopar, cap a dormir, que estàvem cansats del viatge.

El dijous 27 de juny al matí vam repassar els plans individualitzats per alumnes 
amb dificultats i el mòdul de síntesi per a les diferents especialitats. A les 12 
tocava visita guiada al Monestir amb una guia molt trempada que ens va en-

senyar les dependències del Monestir mentre ens explicava els seus orígens, 
les diferents modificacions que s’hi havia fet, i la situació actual de les instal-
lacions i de la comunitat de monjos que el regenta. Una visita molt interessant i 
enriquidora. A la tarda vam continuar treballant  amb els temes de l’aula virtual 
i els projectes de futur.

El divendres 28 de juny, després d’esmorzar, vam recollir les maletes ja que 
era el darrer dia de les jornades, calia deixar els temes a tractar enllestits 
al matí. Ens vam tornar a situar a l’aula de treball i, apa, a la feina. Un cop 
enllestits els temes vam anar a dinar i, més o menys cap a les 4 de la tarda, co-
mençàvem el viatge de tornada, aquest cop però vam variar la ruta, de Poblet 
vam anar a Tàrrega i d’allí a Quintanes per l’eix transversal. Donàvem així per 
acabat el curs 2012-2013 i després de les vacances d’estiu ja començaríem el 
nou curs 2013-2014.

JORNADES D’ESTIU A POBLET, JUNY DE 2013
Albert SabaterÀREA FORMATIVA
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Adreçades als professionals de l’àmbit de la jardineria i el món forestal, i 
englobades dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica, durant el curs 
2012-2013 es van celebrar cinc jornades tècniques. En aquestes jornades, 
vàrem tenir el plaer d’escoltar a professionals del sector, com el Sr. Josep 
Selga amb la conferència “ Parlem d’arbres: tecnologies aplicades a la 
selecció d’arbrat de qualitat” i en la jornada “Criteris de poda”, els Srs. Oriol 
Monés i Josep Moix a la jornada “Com fer més eficient l’empresa de jardine-
ria”, els Srs. Ignasi Pujol-Xicoy i Maurici Casas a la jornada “Tractament de 
l’aigua en la jardineria pública”, i el Sr. Jordi Baucells a la jornada “Els efectes 
de la gestió forestal sobre la biodiversitat”. 

Totes elles vàren permetre reunir a molts professionals del sector i poder 
intercanviar experiències i coneixements, així com conèixer l’escola de 
Quintanes.

JORNADES PATT (12-13)
Laia GrifellÀREA FORMATIVA

Quintanes es defineix com una escola de formació professional especialitzada en 
la família agrària i totes les seves especialitats (producció agropecuària, forestal, 
jardineria, paisatgisme, medi rural, espais naturals, etc.) i això es concreta amb 
les cinc especialitats de cicles formatius que ofereix actualment i també en tots 
els cursos i activitats de formació permanent que imparteix. Un dels reptes que 
tenim pels propers anys és augmentar l’oferta en cicles formatius i simultània-
ment incrementar les activitats de formació permanent per esdevenir un centre 
integrat de formació professional on oferir tots els serveis formatius adaptats a tots 
els col·lectius, alumnes joves, professionals, persones treballadores, empresaris, 

antics alumnes... en línia amb la futura llei dels sistema de formació professional i 
qualificació. Aquest projecte ja el tenim iniciat, aquest any s’imparteixen a l’escola 
dos cursos de certificacions professionals (SOC), un de gestió forestal i un altre 
d’agricultura ecològica, a través de Fundació Mil·lenari. També seguim organitzant 
jornades PATT, conjuntament amb el Departament d’Agricultura, oferim cursos 
tècnics presencials i on-line de benestar animal, aplicador de productes fitosani-
taris, gestió porcina, tècniques de grimpada i organitzarem jornades professionals 
per a antics alumnes. 

 FORMACIÓ PERMANENT
Toni MartorellÀREA FORMATIVA

Els productors i tècnics llatinoamericans mostren un creixent interès per adquirir 
coneixements pràctics sobre producció porcina. Els seus països són rics en 
recursos humans i alimentaris i això els converteix en una font important per a la 
producció d’aliments. Però, donat que malauradament en els seus països d’origen 
no troben l’assessorament i la formació tècnica qualificada que ells necessiten, ens 
complau informar-vos que l’escola, conjuntament amb Inti Veterinaris (empresa 
dedicada a l’assessorament en producció porcina, benestar animal i capacitació 
agrària) hem arribat a un acord de col·laboració per desenvolupar, divulgar  i 
impartir el “Primer Curso de Gestión Básica de la Empresa Porcina”.

L’objectiu general d’aquest curs és posar a l’abast d’un col·lectiu molt important, 
des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, l’experiència de les dues institucions 
adquirida a llarg de molts anys al servei de sector agropecuari català.

Els alumnes el poden seguir des de casa seva, en l’horari que millor els convingui i 
al seu ritme, aprofitant les facilitats que ens permet l’aula virtual.

 Curs on-line de Gestió Bàsica de l’Empresa 
Porcina

Marco JachoÀREA FORMATIVA
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Des de fa temps que els nostres governants s’han 
fixat en el model de Formació Professional que hi 
ha a Alemanya i s’omplen la boca amb l’expressió 
“Formació Dual”, l’alternança dels estudis amb el 
treball. Si haguessin estat capaços de mirar al seu 
voltant i fixar-se en els diferents sistemes peda-
gògics existents al nostre país, i no només en el 
seu en particular, s’haurien adonat que des de fa 
molts anys, tants com els que fa que Quintanes 
existeix, ja hi ha qui treballa amb un sistema que 
permet alternar la formació en una escola amb la 
formació en un centre de treball. I aquests som 
nosaltres, Quintanes, que des que es va fundar
ha treballat basant-se en el dispositiu pedagògic 
de l’alternança. 

El ritme en què s’alternen els diferents períodes 
de formació no és el més important, pot ser 

variable. El que realment és essencial és que 
es pugui alternar la formació acadèmica amb la 
pràctica. I què millor que poder practicar en una 
empresa o entitat real, en una empresa o entitat 
on els nostres alumnes viuen el dia a dia de la 
realitat laboral.

De fet, l’experiència ens diu que l’alternança en 
una empresa o entitat, on l’alumne no només 
es limita a treure feina, sinó que aprèn, ajuda 
l’alumne a decidir el seu futur i a treure’s millor els 
estudis. Els nostres alumnes no són treballadors, 
s’estan formant i el responsable d’alternança ha 
de participar en la seva formació, no només des 
d’un vessant d’aplicació dels coneixements sinó 
també des d’un vessant ètic i humà. A l’accep-
tar un alumne de pràctiques, un responsable 
d’alternança hauria de ser conscient que li arriba 

un jove en plena formació sobre el que, de ben 
segur, deixarà empremta. És per això que, a part 
de ser un bon professional, ha de ser un exemple 
d’integritat.

En una societat com l’actual, on la majoria d’em-
preses i entitats no tenen temps per dedicar als 
joves que volen aprendre un ofici, el bon respon-
sable d’alternança aposta per la formació de qui 
potser algun dia serà el seu treballador.

Per acabar, només donar les gràcies a tots aquells 
responsables d’alternança que s’han atrevit a 
acollir un alumne i han estat capaços, enmig d’un 
món que es mou a un ritme voraginós, trobar i 
dedicar-li temps i esforços.

Les pràctiques a les empreses: 
els responsables d’alternança

Ernest RocafigueraÀREA FORMATIVA

15

Les pràctiques a Quintanes són quelcom més que 
unes hores dedicades a la formació i l’aprenentat-
ge professional. El que acabo de dir no és poc, és 
veritat que es tracta d’assolir uns coneixements i 
uns procediments que ajudaran als alumnes a ser 
uns bons professionals (en aquest sentit, que esti-
guin tranquils els inspectors de la Generalitat, que 
se segueixen els dissenys curriculars). Durant les 
jornades de pràctiques sempre hi ha més coses 
que uns coneixements pràctics i moltes vegades 
aquestes són les importants, les que queden en la 
memòria d’alumnes i monitors. En aquest article 
aprofitaré per parlar d’aquestes coses que mai 
quedaran recollides en unes programacions o en 
un recull d’experiències.

Les pràctiques són uns moments de qualitat 
formativa molt peculiars. Depenen de moltíssims 
aspectes. Per començar, de les feines a fer. Que 
si esporgar fruiters, construir un mur de pedra, 
tallar pins, netejar una parcel·la, analitzar mostres 
de sòl, tallar la gespa, reparar maquinària, plantar 
til·lers, realitzar necròpsies, sembrar ordi, apren-
dre a soldar, aclarir un bosc de roures i alzines, 
practicar escalada en arbres... Aquí depenen de 
l’experiència dels monitors i de la seva il·lusió, si 
és que falta la primera. També de l’interès dels 
alumnes, que normalment no sol faltar ja que 
prefereixen mil vegades estar a l’aire lliure que 
tancats a una aula. Els nostres alumnes tenen 
un caràcter molt més pràctic, busquen un saber 
fer, més que un saber acadèmic. En aquest cas 

són més artistes que no pas filòsofs. Esperen un 
coneixement contrastat en la realitat que superi la 
mera teoria. 

Per això penso que durant aquests moments s’es-
tableix un lligam molt més estret entre monitors 
i alumnes. El fet de passar fred o calor junts, de 
suar junts, d’explicar coses fora de condicions 
ideals o controlades, suposa una transmissió de 
coneixements i d’exemples, de comportaments, 
d’actituds, de funcionament que acosta molt més 
a les persones. Veure com agafa una aixada el teu 
professor després d’una mala nit o la paciència 
que es posa quan no s’engega “la 550” ensenya 
molt. 

Són aquests moments sense paraules o con-
ceptes els que van quedant, i penso que fins i 
tot els moments que a primera vista semblarien 
no tan exitosos o rodats són els millors ja que 
són els que ens posen a prova com a persones. 
Superar entrebancs i dificultats, lluitar per millorar 
ens valora molt més. Per això no és estrany que 
durant les pràctiques o a partir d’aquestes sempre 
hi hagi més acostament i confiança. De manera 
espontània o provocada surten temes de pes, 
de futur, de vida. Les pràctiques tenen aquesta 
segona cara tan important. 

Les pràctiques ajuden d’una manera molt relle-
vant a la formació dels nostres alumnes i des de 
sempre a Quintanes, per desig dels pares que 

compten amb nosaltres per ajudar a l’educació 
dels seus fills, hem intentat donar una bona for-
mació humana, que és la que al final compta. Una 
bona persona, si és autèntica, acabarà sent un 
bon professional, una mala persona i a la vegada 
un bon professional, doncs, la veritat és que no 
puc assegurar com acabarà.

LES PRÀCTIQUES A QUINTANES
Manel VicenteÀREA FORMATIVA
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Quintanes

qualitat en cicles formatius
La pedagogia de l’alternança educativa (combinació de períodes 
formatius a l’escola i a l’empresa) juga un paper cabdal en la 
preparació professional dels nostres alumnes. Els plantejaments 
que ens fem volen ser la resposta a les inquietuds que empreses, 
pares i altres elements socials, transmeten a l’escola.

Al final dels seus estudis, els alumnes han realitzat visites 
tècniques a més d’una vintena d’empreses, així com contactes 
amb professionals de vàlua reconeguda. 

TÈCNIC/A EN PRODUCCIÓ 
AGROPECUÀRIA

TÈCNIC/A EN JARDINERIATÈCNIC/A EN APROFITAMENT 
I CONSERVACIÓ DEL MEDI 
NATURAL (FORESTAL)

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Fonaments agronòmics i zootècnics, taller i equips 
de tracció, infraestructures i instal·lacions agrícoles, 
principis de sanitat vegetal, control fitosanitari, 
implantació de cultius, producció agrícola, producció 
de llet, ous i animals per a vida, producció de carn i 
altres produccions ramaderes, formació i orientació 
laboral, empresa i iniciativa emprenedora, síntesi, 
idioma, formació en centres de treball.

Organització i gestió d’una explotació agrària 
familiar, instal·lacions agràries, mecanització agrària, 
aprofitaments forestals, aprofitaments cinegètics i 
piscícoles, producció de plantes, gestió dels recursos 
forestals, defensa de les masses forestals, activitats 
d’ús públic en espais naturals, agrotecnologia, 
relacions en l’equip de treball, formació i orientació 
laboral, formació en centres de treball, síntesi.

Fonaments agronòmics, taller i equips de tracció, 
infraestructures i instal·lacions agrícoles, control 
fitosanitari, implantació de jardins i zones verdes, 
manteniment i millora de jardins i zones verdes, 
producció de plantes i pans d’herba en viver, 
composicions florals i amb plantes, establiments de 
floristeria, tècniques de venda en jardineria i floristeria, 
formació i orientació laboral, empresa i iniciativa 
emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en 
centres de treball.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ 
I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 
AGROPECUÀRIES
Organització i gestió d’una empresa agrària, producció 
agrícola, producció ramadera, mecanització i 
instal·lacions en una empresa agrària, fitopatologia, 
gestió i organització de la producció de plantes, 
relacions en l’equip de treball, formació i orientació 
laboral, formacions en centres de treball, síntesi.

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS 
ALS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR (AGS)
El plantejament que ens fem és donar resposta a les 
inquietuds dels que acaben un cicle formatiu de Grau 
Mitjà i volen seguir els seus estudis optant per un cicle 
formatiu de Grau Superior de la família agrària. Al final 
del curs els alumnes estaran preparats per presentar-
se a la prova d’accés als cicles formatius de Grau 
Superior amb bones garanties d’èxit.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
GESTIÓ I FORESTAL I DEL 
MEDI NATURAL
Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, 
maquinària i instal·lacions agroforestals, tècniques 
d’educació ambiental, gestió dels aprofitaments del 
medi forestal, gestió i organització del viver forestal, 
gestió cinegètica, gestió de la pesca continental, 
gestió forestal, gestió de conservació del medi natural, 
defensa contra incendis forestals, projecte de gestió 
forestal i conservació del medi, formació i orientació 
laboral, empresa i iniciativa emprenedora, formació en 
centres de treball.
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Com cada any l’escola ofereix els cursos tècnics dins de l’àmbit 
forestal, jardiner i ramader per a persones vinculades a aquest 
entorn. Aquests cursos estan pensats per donar resposta a les 
necessitats dels professionals per millorar els seus coneixements 
i després puguin aplicar-los a les seves tasques professionals. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Fonaments agronòmics, taller i equips de tracció, 
infraestructures i instal·lacions agrícoles, control 
fitosanitari, implantació de jardins i zones verdes, 
manteniment i millora de jardins i zones verdes, 
producció de plantes i pans d’herba en viver, 
composicions florals i amb plantes, establiments de 
floristeria, tècniques de venda en jardineria i floristeria, 
formació i orientació laboral, empresa i iniciativa 
emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en 
centres de treball.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ 
I ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 
AGROPECUÀRIES
Organització i gestió d’una empresa agrària, producció 
agrícola, producció ramadera, mecanització i 
instal·lacions en una empresa agrària, fitopatologia, 
gestió i organització de la producció de plantes, 
relacions en l’equip de treball, formació i orientació 
laboral, formacions en centres de treball, síntesi.

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS 
ALS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR (AGS)
El plantejament que ens fem és donar resposta a les 
inquietuds dels que acaben un cicle formatiu de Grau 
Mitjà i volen seguir els seus estudis optant per un cicle 
formatiu de Grau Superior de la família agrària. Al final 
del curs els alumnes estaran preparats per presentar-
se a la prova d’accés als cicles formatius de Grau 
Superior amb bones garanties d’èxit.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
GESTIÓ I FORESTAL I DEL 
MEDI NATURAL
Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, 
maquinària i instal·lacions agroforestals, tècniques 
d’educació ambiental, gestió dels aprofitaments del 
medi forestal, gestió i organització del viver forestal, 
gestió cinegètica, gestió de la pesca continental, 
gestió forestal, gestió de conservació del medi natural, 
defensa contra incendis forestals, projecte de gestió 
forestal i conservació del medi, formació i orientació 
laboral, empresa i iniciativa emprenedora, formació en 
centres de treball.

CURSOS TÈCNICS 2014

APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC
L’objectiu d’aquest curs és donar resposta als professionals del sector agrari que participin 
de forma directa a l’aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o 
generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics d’acord amb el REIAL DECRET 
255/2003) i que estan obligats a disposar de carnet de nivell bàsic.

Durada: 25h | Dies i horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:30
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 195€.

QUALIFICAT DE PRODUCTES FITOSANITARIS
El curs pretén donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el 
carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris del nivell qualificat.

Durada: 72h | Dies i horari: dilluns, dimarts,dimecres i dijous de 18:30 a 21:30
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 580€

DISSENY DE JARDINS I EINES DE REPRESENTACIÓ
Aquest curs dóna les eines per tal de representar un projecte de jardinería i explica quins conceptes  cal 
tenir en compte a l’hora de fer un disseny. Es treballarà la representació amb planta, perspectives, alçats
i seccions, amb eines tradicionals com el dibuix (esbós i croquis) i programes informàtics 
(2D, 3D i fotomuntatges).

Durada: 12h | Dies i horari: dilluns i dimarts de 18:30 a 20:30 
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 140€

CURS BÀSIC DE GRIMPADA I
La poda d’alçada té un risc que s’ha de minimitzar. Aquest curs ens ensenyarà com enfilar-nos pels arbres i 
poder-hi treballar amb seguretat. 
 
Durada: 16h pràctiques | Dies i horari: dijous i divendres de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 120€

CURS BÀSIC DE GRIMPADA II 
Curs per donar continuïtat i ampliar coneixements amb els treballs d’alçada en arbres.

Durada: 10h pràctiques | Dies i horari: dijous de 16:00 a 19:00 i divendres de 09:00 a 16:00
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) / El Pelut (Orís) | Preu: 120€

PRIMERS AUXILIS PER A JARDINERS I FORESTALS
El treball dalt dels arbres, l’ús de màquines per tallar... generen riscos que poden acabar en accident. 
Aquest curs ens explicarà què cal fer davant dels possibles accidents que podem patir mentre treballem.

Durada: 18h teòriques i pràctiques. Dies i horari: dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 150€

CURS D’INSEMINACIÓ ARTIFICIAL
El contingut del curs proporciona els fonaments teòrics i pràctics de fisiologia de la reproducció i la tècnica 
de la inseminació, per tal de desenvolupar aquesta activitat de manera eficient a l’explotació.

Durada: 15h pràctiques. Dies i horari: divendres de 9:00 a 14:00
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu: 180€

CURS DE BENESTAR ANIMAL
L’objectiu del curs és formar els alumnes com a personal especialitzat en benestar animal en diferents 
especialitats ramaderes. El curs està dividit en dues parts: una 1a part general, comuna per a tohom, i una 
2a part que consisteix en mòduls específics de lliure elecció.  És imprescindible tenir la part comuna per 
poder realitzar qualsevol dels mòduls específics.

Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) | Preu de la part comuna: 190€ Preu per mòdul: 75€
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El Papa Francesc ha acomplert aquests dies un any de pontificat, i per molts 
ja ha entrat a la Història de l’Església pel nou estil que ha introduït en la ma-
nera de fer del Vaticà i per les expectatives que ha creat molt més enllà del 
catolicisme: la plaça de Sant Pere s’omple de tota mena de gent per veure’l; 
és líder de seguidors a Twitter; ha estat portada de revistes de gran difusió 
mundial (fins i tot revistes de moda!).

És l’home dels gestos: res de viure als ‘palaus’ vaticans o canviar-se les 
velles sabates ortopèdiques que duia a l’Argentina; trobades espontànies 
amb tothom que se li acosta; trucar sense cap cerimònia els amics o gent 
que li ho demana. I també home de fets més contundents: inici de la reforma 
en el govern de l’Església, purificació de les faltes de membres indignes del 
clergat, intervenció diplomàtica per aturar la guerra de Síria, etc.

Hi ha, però, després d’aquest any, una mica de nervis amb aquest Papa: uns 
voldrien que encara anés més de pressa (en el fons desitgen un capgirament 
total del mateix cristianisme, perquè acabi perdent la seva força moral i 
influència en la vida del món: com aplaudirien aleshores el Papa!); altres es 
pensen que vol canviar massa coses i que on va a parar amb totes aquestes 
novetats (són els que tenen por de què els farà canviar les seves actituds 
còmodes). Però aquest Papa, com els 264 que han seguit després de Sant 
Pere, no és altra cosa que el ‘masover’ de la Casa Pairal de l’Església, que té 
per amo a Jesucrist, i un masover ha de conservar i millorar el que se li ha 
confiat, i no pas vendre-s’ho o, menys encara, malbaratar-ho. 

Tranquils doncs: hi haurà canvis i renovació, que potser prou falta ens feia, 
però Francesc no serà un ‘hereu escampa’ ni un mitger despreocupat, sinó 
el capdavanter que els nostres temps necessiten. Que davant els seus 
exemples i paraules no ens quedem parats, sinó decidits a sentir-hi la veu de 
Jesús, per seguir-la. Ens ho diu el Papa mateix en el seu primer document 
important:

Nous aires a l’Església, 
per un nou compromís de tots

Mn. Xavier PontÀREA FORMATIVA

Aquest estiu passat vàrem rebre la visita de l’enginyera panamenya Zuleyka 
Espinosa Domínguez . La Zuly es va interessar per realitzar una estada a la 
nostra comarca i conèixer de primera mà l’evolució tecnològica i sanitària 
del sector porcí al nostre país. 

Així doncs, la Zuly va visitar diferents granges porcines, Solallong, Hostal del 
vent, Granja Rovelló, Can Domènech, Mas Serí, Granja Carous, Ecogranja 
Salgot, i vàries empreses importants del sector porcí, com ara Aerosistem 
Roti, Balsa, Semen Cardona, SIP Consultors, Can Patel, Embotits Salgot i 
Inti Veterinaris. Les visites a les diferents empreses es van complementar 
amb classes teòriques durant les dues primeres setmanes del mes de 
setembre de 2013.
Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a totes les empreses que van 
col·laborar amb nosaltres en l’estada formativa, i que van ser part important 
d’aquest nou repte que l’escola vol assolir. 

ESTADES FORMATIVES (alumna del perú)
Marco JachoÀREA FORMATIVA

“Invito cada cristià, en qualsevol lloc i situació en què es trobi, a renovar ara mateix 
el seu trobament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de 
deixar-se trobar per Ell, d’intentar-ho cada dia sense parar. No hi ha raó perquè 
algú pensi que aquesta invitació no és per a ell, perquè «ningú no queda exclòs 
de l’alegria reportada pel Senyor». Al qui arrisca, el Senyor no el defrauda, i quan 
algú dóna un petit pas cap a Jesús, descobreix que Ell ja esperava la seva arribada 
amb els braços oberts. Aquest és el moment per dir a Jesucrist: «[...] Rescata’m 
novament, Senyor, accepta’m un cop més entre els teus braços redemptors». [...] 
Insisteixo un cop més: Déu no es cansa mai de perdonar, som nosaltres els qui 
ens cansem d’acudir a la seva misericòrdia. Aquell que ens va invitar a perdonar 
«setanta vegades set» (Mt 18,22) ens dóna exemple: [...] Ens torna a carregar 
sobre les seves espatlles un cop i un altre. Ningú no podrà treure’ns la dignitat 
que ens atorga aquest amor infinit i indestructible” (Papa Francesc, El goig de 
l’Evangeli, n. 3).
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En Marc Farrés Garrido, alumne de l’EFA Quintanes que va acabar el curs 
passat el GFGM de Producció Agropecuària, és el guanyador d’enguany del 
premi “Sostenibilitat i innovació: premi a estudiants de l’àmbit agroa-
limentari 2014”, en la categoria de grau mitjà, dotat amb 800 euros.

En Marc ha obtingut el premi gràcies al seu treball de síntesi “Projecte de 
construcció d’un obrador per transformar la llet a l’explotació de vaques Les 
Basses, de Manlleu”. L’explotació Les Basses produeix llet de vaca i comer-
cialitza carn pròpia directament a la seva Agrobotiga, situada a la mateixa 
explotació. En Marc, tot fent les pràctiques a Les Basses, va saber detectar 
l’oportunitat de revaloritzar la llet produïda, elaborant i oferint productes 
làctics als propis clients de l’Agrobotiga. La conclusió de l’estudi va ser que 
el projecte era econòmicament viable. Avui dia, a Les Basses, el que era una 
idea, ja és una realitat.
El lliurament del premi va ser el passat dia 29 de gener al Museu Industrial 
del Ter, a Manlleu. Aquesta era la sisena edició dels premis organitzats per 
l’Oficina de Promoció Econòmica-Ajuntament de Manlleu, amb la col-
laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Unnim – Grup BBVA.

A què et dediques?
Faig feines de paisatgista a la meva empresa de jardineria (Paisatgisme Melsió.
slu). Fem treballs de paisatge en parcs públics, boscs, jardins privats... Són treballs 
relacionats amb l’arboricultura i la silvicultura, i també fem restauracions, construc-
ció de jardins, manteniment d’arbrat, etc.

Com veus el sector en aquests dies que vivim?
La crisi certament que m’ha afectat, però m’ha brindat una nova oportunitat. La 
manca de diners requereix més imaginació a l’hora de trobar una solució adequa-
da i, a més, cada vegada cal tenir molta més relació amb el client per establir un 
bon diàleg a l’hora de trobar solucions. Tot això m’ha permès ser molt més profes-
sional perquè aconsegueixo trobar solucions molt més barates econòmicament 
però sense restar-li qualitat al resultat final, i això el client ho valora molt. 

Quines són les teves inquietuds personals?
L’objectiu és poder tancar el cicle dins de l’empresa i poder ser autosuficients. Ara 
estem posant en marxa una planta de compostatge per tal de resoldre nosaltres 
mateixos el problema dels residus que generem (restes vegetals de podes i de 
gespa) i a més obtenir un compost que ens estalviarem de comprar. 
Aquestes noves iniciatives ens permetran tenir més mitjans propis i, per tant, més 
control sobre nosaltres mateixos. Això sempre té un risc, però ho hem de fer per 
assolir els objectius. Intentem arriscar amb mesura, jugant amb l’equilibri entre la 
inversió i la prudència.

Per què et vas plantejar de fer aquests estudis?
A casa teníem un jardí i m’agradava molt la natura. Primer vaig fer el cicle mig de 
forestal i després el de jardineria. Vaig valorar els dos sectors i vaig adonar-me que 
professionalment hi havia més sortides a la jardineria i vaig muntar l’empresa.

Per què et vas decidir per Quintanes?
Sóc una persona molt activa i volia estudiar i treballar alhora, i l’alternança em 
permetia compaginar molt bé les dues coses. A més, després del primer curs em 
vaig enganxar per l’ambient familiar que allí hi vaig trobar i vaig passar-me cinc 
anys a l’escola.

Quin record destaques del teu pas per Quintanes?
En el dia a dia quan treballo a l’empresa recordo sovint l’escola perquè faig coses 
que allí vaig aprendre, per exemple, si he de soldar alguna cosa, me’n recordo del 
Josep Bagaria o si estic fent un disseny d’un jardí  tinc molt presents les classes 
d’Autocad. Són petites coses que m’han servit per avançar en la meva empresa.

Xavier PujolANTICS ALUMNES

Premi “Sostenibilitat i innovació: 

Andreu GutiérrezANTICS ALUMNES

Entrevista a l’Agustí
Melsió Jiménez
(antic alumne)     
AGUSTÍ MELSIÓ JIMÉNEZ, CICLES DE GRAU MITJÀ DE FORESTAL I 
JARDINERIA I GRAU SUPERIOR DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE 
RECURSOS NATURALS I PAISATGÍSTICS. PROMOCIÓ NÚM. 29 
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A les jornades d’antics alumnes que vàrem organitzar el curs passat, es va 
insistir molt en la manera de mantenir un contacte entre l’escola i els antics 
alumnes i també entre ells, i es va concretar en l’idea d’establir un portal per 
a antics alumnes a la web de l’escola. Després d’un any d’aquesta proposta, 
des del mes de febrer ja és una realitat i hi poden accedir tots els antics 
alumnes de totes les promocions i especialitats dels 44 anys d’història de 
l’escola. La idea d’aquest web és que tingui dues parts: una on pot accedir 
tothom, amb notícies, activitats organitzades; i una segona únicament per 
als antics alumnes. Aquesta part volem que sigui una eina útil i professi-
onal, on els antics alumnes poden introduir el seu perfil professional i a 
l’hora disposa d’un cercador per buscar a altres companys en funció de les 
característiques professionals que el defineixen. Hi ha una borsa de treball 
activa, on es pot penjar les ofertes i demandes de feina tant per part de l’es-
cola com dels usuaris del web i accedir a tota la informació. També ofereix 
informació de totes aquelles activitats que l’escola organitza per a antics 
alumnes o les que puguin oferir altres entitats i que els siguin interessants i 
avantatjoses.

Estem convençuts que serà una bona eina, que tindrà una bona acollida i 
que molt aviat l’haurem d’ampliar per incloure altres iniciatives i propostes.

20
ANTICS ALUMNES

En primer terme, la Sra. Laura Ruana, dels Serveis Territorials de la 
Catalunya Central ens va fer la presentació del nou Decret 24/2013, de 8 
de gener, que regula l’acreditació de la venda de proximitat de productes 
agroalimentaris. Després de l’interessant debat que es va generar entre 
els assistents, vam poder escoltar diferents experiències de la mà dels Srs. 
Lluís Mauri, Santi Serrabassa i Martí Sala, productors que comercialitzen els 
seus productes de forma directa. 

Un cop finalitzades les diferents presentacions vam organitzar una taula 
rodona amb la participació dels antics alumnes i un grapat de professors tot 
amb la finalitat d’avaluar els resultats de la jornada, així com també de deba-
tre sobre la situació actual del sector i poder saber de primera mà de quina 
manera l’escola pot continuar col·laborant amb la seva tasca. Finalment vam 
poder gaudir d’un dinar de germanor preparat pel nostre personal de cuina.

Volem aprofitar per fer un petit homenatge a en Joan Arola Casajuana, que 
el mes de desembre passat  va deixar d’exercir com a cap de l’oficina co-
marcal d’Osona Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per la seva 
tasca durant catorze anys al servei del nostre sector, un cop arribat a la data 
límit per la seva jubilació.

Marco Jacho

Jornada d’antics alumnes en l’àmbit de les 
produccions agrícoles i ramaderes

ANTICS ALUMNES Toni Martorell

Portal a la pàgina WEB per a antics alumnes

EL DIA 12 D’ABRIL DE 2013 VA TENIR LLOC LA “JORNADA 
D’ANTICS ALUMNES EN L’ÀMBIT DE LES PRODUCCIONS 
AGRÍCOLES I RAMADERES” A LES INSTAL·LACIONS DE 
L’ESCOLA.
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Festa del Camp
FESTA DEL CAMP Xavier Pintó

La Festa del Camp 2013, va ser un èxit amb més 
de 450 assistents als diferents actes. La diada va 
començar amb la final de futbol entre dos equips 
d’alumnes de l’escola, va ser un bon partit amb 
joc net i molt disputat.  Els guanyadors, els alum-
nes de segon curs de grau mitjà de jardineria, 
es va endur un bon pernil cadascun. Simultània-
ment, uns altres alumnes participaven a la gim-
cana de tractors, en proves d’habilitat i rapidesa, 
organitzada per en Josep Bagaria, professor 
de l’escola i amb la col·laboració de maquinària 
Vernis, concessionària de John Deere. La primera 
posició va ser per en Joan Lleal, de segon curs de 
produccions agropecuàries.

A les dotze es va celebrar la Santa Missa, oficiada 
pel mossèn que atén l’escola, Xavier Pont. L’acte 
acadèmic el va presidir el Sr. Toni Arimany, en re-
presentació del Gremi de Jardiners de Catalunya, 
a la taula presidencial també hi havia el Sr. Sergi 
Vilamala, alcalde de Les Masies de Voltregà, el 
Sr. Joan Contijoch, President de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i el Director de l’Escola, 
Sr.Toni Martorell. Es va fer el lliurament de di-
plomes als alumnes de segon curs dels diferents 

cicles que s’imparteixen a l’escola. Els tutors de 
curs i diferents alumnes van fer uns parlaments 
molt emotius.

Durant l’acte acadèmic es van lliurar els premis 
“Q”, que cada any s’atorguen a empreses i per-
sones que fa anys que col·laboren amb l’escola. 
Aquest curs s’ha premiat, en el sector forestal, el 
Sr. Joaquim Cusachs, en el de jardineria, el Sr. 
Carles Viladecans i finalment, en el sector agro-
ramader, el Sr. Josep Domènech. També es va fer 
entrega del premi “Q” a l’emprenedoria per a an-
tics alumnes de l’escola que han arrencat un ne-
goci, l’han fet viable i són un referent per a altres 
antics alumnes. Els dos antics alumnes premiats 
van ser, en Jaume Reixach, per la creació d’un 
viver de planta ornamental i el Sr. Lluís Mauri per 
la seva explotació de cabres i la producció de for-
matges ecològics. Les dues empreses, punteres 
en el sector i de reconegut prestigi.

Molt emotiva va ser també la trobada de la 
promoció convidada a la Festa, aquest any la 26a, 
molt contents de retrobar-se a l’escola i recordar 
els dies que van passar junts.

Un gran dinar amb més de 450 persones prepa-
rat per les cuineres de l’escola amb una excel·lent 
fideuà i una fantàstica carn a la brasa preparada 
per l’Eduardo, en Santi i en Joan.

La diada es va tancar amb l’espectacular concurs 
de motoserres, organitzat pels professors de 
pràctiques de forestal, en Carles i en Manel amb 
la col·laboració de dos antics alumnes, l’Arturo i 
l’Oriol. Unes proves de molt nivell on la destresa, 
habilitat, rapidesa i seguretat era el que puntuava. 
El guanyador va ser l’Èric Ribas, alumne de 
segon de grau superior, que va rebre un rèplica 
d’una preciosa destral del 1928 de la marca Stihl, 
cedida per l’empresa Vicreu, gran col·laboradora 
de l’escola des de fa molts anys.

Un dia entranyable que vam gaudir tots plegats, 
pares, alumnes, antics alumnes, professors, 
personal no docent, amics i col·laboradors de 
l’Escola EFA Quintanes.
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Per l’actual curs 2013-2014 està previst que diferents grups estrangers visitin 
l’escola Quintanes. Concretament ens visitaran dues escoles franceses amb 
qui actualment es mantenen intercanvis: la “MFR Bourgougnague” i la “MFR 
Peyregoux”. Posteriorment, diferents alumnes de la “MFR Bourgougnague”, 
durant tres setmanes, realitzaran una estada de pràctiques en explotacions 
agrícoles i ramaderes catalanes i tindran la oportunitat de viure en el sector 
agrícola ramader català.

NOTÍCIES Carles Roca

Amb els alumnes de 2n de grau mitjà i superior es va realitzar una prova per 
l’explotació agrícola de Can Barrina. Aquest assaig va consistir en un test de 
fito-toxicitat del compost que comercialitzen.

Els alumnes de grau mitjà van dedicar tot un dia de pràctiques de l’assigna-
tura de producció hortícola a executar les proves al laboratori i els de grau 
superior a comptar els resultats.

Els resultats de la prova van ser positius per l’empresa, cosa que confirma 
que el seu procés de compostatge i maduració és correcte i no resulta perju-
dicial (tòxic) per les plantes.

Aquesta experiència va ser molt positiva, tant per als alumnes com per a 
l’empresa. Els nostres alumnes van resultar molt destres amb les pinces i les 
llavors d’enciams. I, posteriorment, comptant creixements d’arrels i tiges amb 
el peu de rei, tal i com es pot veure a la foto. 

Des de fa temps, Quintanes està disposada a ajudar, aconsellar i interactuar 
amb les empreses del nostre sector. L’escola disposa de laboratoris equipats 
i professors “sobradament” preparats per poder realitzar aquest tipus de 
proves. No cal dir que aquest fet ajuda, ensenya i és molt satisfactori per la 
formació dels nostres alumnes.  

Col·laboració directa amb les empreses
agrícoles (Secció hortícola)

NOTÍCIES Xavier Pujol

Els grups que ens visiten
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