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Aquest curs, l’escola EFA Quintanes celebra el seu 50è 
aniversari. L’origen de les Escoles Familiars Agràries (EFA) el 
trobem en les Maisons Familiales Rurales (MFR), fundades 
a França l’any 1935 per un grup de pagesos de la comuna de 
Lausun (al departament d’Òlt i Garona).

Amb la creació d’aquests centres, els pagesos de Lausun 
volien donar una resposta al problema de l’educació dels seus 
fills, tots ells joves agricultors que estaven sotmesos a unes 
circumstàncies socials i professionals ben diferents de les dels 
altres joves dels diversos sectors de la societat. Es tractava de 
contrarestar l’error d’aplicar en ambients rurals les mateixes 
fórmules pedagògiques que s’aplicaven en ambients urbans. 
Les MFR es van estendre per tot França, i van contribuir 
d’una manera decisiva al desenvolupament del món rural. 
Actualment trobem centres educatius similars a més de 
quaranta països dels cinc continents, agrupats en l’Associació 
Internacional dels Moviments Familiars de Formació Rural 
(AIMFR).

A Espanya les EFA van ser impulsades pels desitjos de Sant 
Josep Maria Escrivà de Balaguer (fundador de l’Opus Dei) de 
proporcionar als fills de les famílies dels agricultors i ramaders 
la possibilitat d’una formació professional, humana i cristiana. 
Era conscient de la necessitat d’una formació que servís 
perquè els joves del medi rural tinguessin unes condicions 
de vida dignes i eines per prosperar en el seu entorn. Amb 
aquesta idea, Joaquin Herreros i Felipe González de Canales 
van iniciar una cerca d’experiències formatives en l’entorn rural 
i van descobrir les MFR. Entre altres coses, els va impactar la 
implicació de les famílies en associacions que, a més de ser les 
promotores de les escoles, n’eren també les responsables i les 
propietàries. També els va sorprendre l’alternança, el sistema 
pedagògic que seguien, i la repercussió que tenien en les 
zones on estaven implantades. Amb aquestes bases, a finals de 
1968 van posar en marxa la primera EFA a Espanya, la Molino 
Azul, prop de Sevilla. A Catalunya, la primera EFA es va fundar 
a la població de Linyola, a Lleida, amb el nom de Bellestar.

El 1969, en Josep Ma. Vilar, juntament amb en Pere Vallbona, 
en Jaume Arumí, en Joan Baucells, l’Àngel Caselles, en Ramon 
Ballús i l’Ignasi Molins, va constituir el grup promotor de l’EFA 
Quintanes. Van contactar amb Caixa Malleu, que havia adquirit 
feia poc la finca de Quintanes a Les Masies de Voltregà, per 
proposar-los de convertir la finca en una escola agrària. 

Després d’una reunió amb en Josep Colomer, delegat de Caixa 
Manlleu, es va arribar a un acord i, des dels seus inicis, l’escola 
va formar part de l’Obra Social de Caixa Manlleu. L’1 d’octubre 
de 1970 es va firmar el primer conveni de col·laboració.

Es van fer unes primeres obres d’adaptació de la masia de 
Quintanes i, finalment, el dia 20 de desembre de 1970 va tenir 
lloc l’acte oficial d’inauguració de l’escola. El 6 d’agost de 1970 
es va nomenar en Josep Sarquella primer director de l’escola, 
i amb en Javier Arcís formaven tot l’equip docent. També 
comptaven amb l’ajuda de mossèn Esteve Prat i de la masovera 
de Quintanes, la senyora Carmen, que treballava de cuinera 
per a un total de vint-i-sis alumnes matriculats. El setembre de 
1971, en Lluís Ripoll s’hi va incorporar com a director, i també 
van entrar-hi a treballar dos monitors més, en Jesús Crespo i 
en Josep Beringes. A partir d’aquell moment, els cursos s’han 
anat succeint de manera ininterrompuda fins a l’actualitat.

Hem volgut fer un breu recordatori dels orígens de l’escola, 
ja que és obligat deixar-ne constància i saber d’on venim. 
L’Escola EFA Quintanes no va néixer per atzar, ni tampoc 
gràcies a l’administració pública, sinó gràcies a la societat 
civil, a un grup de persones lliures de diferents professions i 
situacions socials (ramaders, agricultors, petits empresaris, 
tècnics...) amb un objectiu comú: la formació i promoció de la 
gent del medi rural. Aquestes persones van buscar i establir un 
model d’escola, un sistema pedagògic que ha perdurat durant 
cinquanta anys i ha donat molts fruits, basat en els següents 
pilars: l’alternança com a model pedagògic, la participació i 
implicació educadora de les famílies, la formació integral i la 
promoció del món rural. Continuem treballant dia a dia amb 
l’esperit dels primers que van fundar l’escola, un esperit que 
han mantingut els que ens han precedit.

Toni Martorell

Director EFA Quintanes
Març 2021
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