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Fomentant un altre model de pagesia 
 
A través de l’Escola es vol consolidar un nou model de pagesia que està 
produint canvis molt importants en el desenvolupament rural del nostre 
país. A través de la incorporació de noves generacions, molts cops 
alienes a una tradició familiar, es pretén demostrar que, la pagesia, per 
ella mateixa, és un sector viable econòmicament. Aquesta pagesia porta a 
terme, familiarment o col·lectivament, una activitat professional rendible i 
viable. Produeix en ecològic, en una finca de talla humana, una 
alimentació sana i de qualitat, sense comprometre els recursos naturals 
del demà, fent realitat la sobirania alimentària. Una pagesia que, 
repartida per tot el territori, participa amb els seus veïns / es en el 
desenvolupament d'un medi rural viu apreciat per totes1.  
 
Agroecologia*: L’agroecologia com a concepte engloba, no només un tipus de producció 
determinada sinó una acció de transformació global vinculada principalment amb el treball 
de la terra i les seves relacions directes amb la societat, l’economia i el medi ambient. 

 
Qui Som? 
   
L’Associació Rurbans és una entitat de dinamització rural de muntanya 
que gestiona, entre d’altres projectes, l’Escola de Pastors de Catalunya. A 
més, també participa de projectes amb el mateix objectiu al centre. Per 
això participem en projectes d’accés a la terra, de promoció i dignificació 

 
 
 
1 Ideari Conféderation Paysanne (sindicat de la pagesia familiar a França) 

L’Escola de Pastors i pastores de Catalunya, treballa la dinamització de la pagesia 
en l’àmbit rural. Aquesta impulsa accions que pretenen donar suport a la pagesia 
existent i aposta per una nova generació que basa en l’agroecologia* la seva 
manera d’entendre aquest ofici.  
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de l’ofici de pastor/a, de creació espais tests agraris o de promoció de la 
silvopastura. 
 
L’Escola de Pastors i Pastores neix al 2009 amb l’objectiu de garantir el 
relleu generacional mitjançant la incorporació de persones a l’activitat, la 
gestió sostenible de les finques i la dinamització del sector fent-lo viable 
econòmicament. Després de tretze edicions podem dir que el relleu 
existeix i que està protagonitzat per persones amb vocació, il·lusió i 
capacitat de  treball. L’Escola amplia la seva missió intervenint en el debat 
de la incorporació d’aquesta nova pagesia al sector, i activant mesures 
que aportin solucions: formació específica, accés a la terra, 
assessorament individualitzat per a projectes d’escala familiar i/o 
cooperatius, etc.   
 
L’Escola és entitat col·laboradora del Departament d’Acció climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. Aquesta compta amb un servei 
d’acompanyament independent per aquelles persones que han passat per 
l’escola de pastors i han iniciat o estan a punt d’iniciar-se a l’activitat. 
L’objectiu és acompanyar-los durant les fases inicials de la creació del 
seu projecte, per tal que ho facin amb les màximes garanties d’èxit.  
 
Amb tot això, el projecte pretén dignificar aquesta professió i facilitar 
eines per a la seva organització i cooperació.  
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Característiques del curs 

	
Tipus de bestiar que tracta: L’escola està dirigida a tot el sector ramader. 
Per tant, és una escola que vol formar persones pageses i pastores 
vinculades a tot tipus de bestiar: ovelles, cabres, vaques de carn i de llet, 
cavalls de carn, etc.  Tanmateix, cada any i, relacionat amb el perfil 
d’alumnes que tenim, va guanyant pes els petits remugants per producció 
de llet i de carn, orientació que ocupa el major pes de la formació. 
 
Duració del curs: Els alumnes rebran una formació teòrico-pràctica que 
durarà sis mesos i mig. Un mes de formació teòrica intensiva, sis 
setmanes en format de seminaris d’especialització i quatre mesos de 
pràctica en finques en actiu. Cal tenir en compte, no obstant, que en 
funció del calendari de pràctiques el curs es podrà estendre’s més de sis 
mesos i mig en el calendari. Es recomana que l’any que es fa l’Escola de 
Pastors es dediqui exclusivament a això. 
 
Estructura de curs i calendarització: El curs es dividirà en 9 mòduls (vuit 
teòrics i un mòdul pràctic). Consulteu el calendari que trobareu a la 
pàgina web. 
	

Blocs Període 

Bloc teòric I. Conceptes bàsics sobre la ramaderia extensiva 

Mòdul I. Continguts elementals 24 de gener a 18 de 
febrer 

Bloc teòric II. Conceptes avançats sobre la ramaderia extensiva 

Mòdul II. Muntanya 21 a 25 de febrer; tres 
dies d’estiu a determinar 

Mòdul III. Alimentació 16 a 20 de maig 
Mòdul IV. Maneig i sanitat 23 a 25 de maig 
Mòdul V. Silvopastura 30 de maig a 3 de juny 
Mòdul VI. Transformació 19 a 23 de setembre 
Mòdul VII. Gestió d’empresa 26 a 30 de setembre 

Bloc teòric III. Comunicació assertiva 

Mòdul VIII. Comunicació assertiva 26 i 27 de maig 

Bloc pràctic. Pràctiques en finca 

Mòdul IX. Pràctiques A partir del 7 de març* 

és important tenir 
en compte que no 
sempre es podran 
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Aquestes dates poden canviar en funció de les restriccions degudes a la 
COVID-19 
 
*La formació pràctica dependrà de les finques d’acollida. Tindrà dos 
períodes. Les pràctiques s’iniciaran en acabar la teoria, sempre que sigui 
possible, i es faran coincidir amb la temporada la primavera-estiu, que 
comprendrà des del mes d’abril fins a finals de juliol; o bé a la tardor-
hivern, que comprendrà des del mes de setembre fins al desembre, tret 
d’algunes excepcions. En tot cas, els períodes de pràctiques es podran 
veure afectats per la disponibilitat de les finques d’acollida. 
 
Remuneració: Els alumnes no rebran cap remuneració per a fer les 
pràctiques. S’entén que l’objectiu és formar a persones perquè puguin 
realitzar aquest ofici. Per aquest motiu, s’enfoca com un intercanvi on les 
cases de pagès ofereixen la seva experiència, formació i instal·lacions i 
l’alumne ofereix el seu treball.  
 
Localització i funcionament del curs teòric: La formació teòrica 
s’impartirà principalment al poble d’Enviny, Pallars Sobirà. Els alumnes 
s’allotjaran i faran les classes a La Rectoria d’Enviny. Hi haurà una 
persona intendent que s’ocuparà de la manutenció dels alumnes però les 
tasques de convivència es repartiran entre tothom. El mòdul de 
silvopastura i part del de muntanya es faran en altres ubicacions, però 
sempre amb allotjament i manutenció coberts. 
 
Localització i funcionament de les pràctiques: Les pràctiques seran 
arreu de Catalunya en funció del model productiu que vulgui l’alumne. 
Sempre s’intentarà adaptar-se el màxim possible als anhels dels alumnes. 
A la finca que aculli en pràctiques hi haurà el formador/a de pràctiques, 
que serà la persona de referència durant les pràctiques. Tanmateix, les 
tècniques de l’Escola, juntament amb els voluntaris, faran un seguiment 
mensual del correcte funcionament de les pràctiques. 
 
Durant el període de pràctiques l’alumne/a s’allotjarà a casa del 
formador/a o algun lloc que aquest/a li proporcioni i la manutenció 
també correrà a càrrec de la finca d’acollida. 
 
Si el pagès/a no pogués complir aquesta part es faria càrrec de part del 
lloguer de l’allotjament —pis a compartir— així com del desplaçament.  
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En el cas que la finca pugui acollir a l’alumne/a en règim de manutenció i 
allotjament i és l’alumne/a qui decideix dormir fora d’aquesta, no serà 
obligatori, per part del pagès/a i/o de l’organització, d’abonar aquest 
quilometratge.  
 
Inscripció i matrícula: Per formalitzar la matrícula haureu d’omplir un 
formulari de matrícula i fer efectiu el pagament de 1500 euros2. 
L’alumnat participant haurà de fer efectiva la quota de la matrícula abans 
del 12 de gener de 2022. No complir amb el termini pots suposar la 
pèrdua de plaça a l’Escola. 
 
L’alumne/a tindrà cobert durant tot el curs l’allotjament i la manutenció 
durant les hores lectives del bloc teòric i pràctic.. No estarà cobert 
durant les vacances o el període que no es faci activitat (caps de 
setmana), ni tampoc els desplaçaments.  
 
Titulació obtinguda: S’obtindrà un títol propi. Tanmateix, el curs té el 
reconeixement i validació del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i 
Agenda 
Rural. Això implica, que per aquelles persones que tinguin la intenció de 
demanar l’ajut de primera instal·lació tindran bona part de la formació 
validada segons l’itinerari formatiu.  
	
 
Qui pot ser aspirant a l’Escola de Pastors de Catalunya?  
 
L’Escola acollirà a totes aquelles persones que desitgin aprendre l’ofici de 
pagès/a i pastor/a amb decisió de portar a terme aquest ofici. Busquem 
gent que cregui en la pagesia com a model de vida, que el faci vibrar. Gent 
motivada. Si heu tingut contacte amb l’ofici, feu-nos-ho saber! 
 
 
 
 

 
 
2 El cost real del curs de l’Escola de Pastors és d’aproximadament 6.882 euros per alumne 
(comptant 17 places per curs). Podem reduir aquest cost a 1500 euros gràcies a les 
ajudes que cada any hem d’aconseguir de la Generalitat de Catalunya i altres fonts, així 
com de les quotes de les persones sòcies.   
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Coses a tenir en compte 
 
Assegurança: Els alumnes participants a l’escola tindran una 
assegurança de cobertura d’accidents durant tota la durada del curs.  
 
Edat dels participants: L’edat mínima per accedir a l’escola és de 18 anys.  
 
Carnet de conduir: Els alumnes, preferiblement han de disposar de 
carnet de conduir B1 per tal de poder moure’s durant les pràctiques i 
utilitzar la maquinària i vehicles de les finques. El fet de no disposar de 
carnet de conduir no exclou els candidats, però sí que condicionarà la 
seva elecció. Aquelles persones que no tinguin carnet de conduir i vulguin 
fer el curs hauran de demostrar la seva autonomia en els desplaçaments. 
En cap cas l’Escola o les finques es faran responsables de la seva 
mobilitat. 
 
Gossos: Durant la formació teòrica NO s’admeten gossos. A les 
pràctiques dependrà de la finca d’acollida. 
 
Pràctiques a muntanya: Les pràctiques a muntanya requereixen d’una 
bona condició física i de material específic de muntanya que haureu 
d’aconseguir pel vostre compte: sac de dormir d’hivern, botes de 
muntanya, roba d’abric. Us ho especificarem un cop assignades les 
pràctiques. 
  
Sortida laboral: Aquest fet dependrà de cada aspirant i de la necessitat 
que tinguin les cases de pagès de contractar algú. L’Associació Rurbans 
realitzarà un acompanyament del projecte dels alumnes, però en cap cas 
li garanteix la seva sortida professional. Així, ni l’Escola, ni l’Associació 
garanteixen la incorporació de l’alumnat al mercat laboral, tot i que sí 
treballen per aconseguir-la.  
 
El projecte compta amb una Borsa d’Oportunitats, dirigida als ex-alumnes 
de l’escola, que vehicula una vintena d’ofertes laborals a l’any entre 
d’altres coses. Aquestes ofertes es distribueixen només als antics 
alumnes de l’Escola; en cas que aquesta no sigui coberta per un ex-
alumne s’obriran al públic general. 
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Límit de 
presentació de 
sol·licituds: 29 de 
novembre de 2022 

En vols formar part? 
 
Només heu de dirigir-vos al web de l’Escola de Pastors de Catalunya a 
partir del 29 d’octubre de 2021, explicar-nos com us agradaria fer de 
pagès/a i passar el doble procés de selecció: 
Omplir el formulari de sol·licitud amb les vostres dades i interessos. 
Aquesta ja és la primera fase de selecció! Mireu d’explicar-nos-ho tot el 
millor possible.  
A les persones que passeu aquesta primera fase us convocarem a una 
entrevista personal (16 i 17 de desembre 2021 a Rialp, Pallars Sobirà) on 
s’acabarà de seleccionar els i les alumnes de l’Escola de Pastors 2022. 
 
Les sol·licituds s’ompliran via web en base d’aquest formulari. És molt 
important omplir-la a consciència i explicar, en l’espai que es facilita, tota 
la informació necessària per tal que la comissió avaluadora, que llegirà 
les sol·licituds, es faci una idea clara de la voluntat dels aspirants.  
 
La comissió avaluadora de les entrevistes estarà formada per pagesos 
participants a l’Escola, l’equip tècnic de l’Escola Agrària del Pallars, 
membres de les delegacions, la Xarxa de Suport i Voluntariat i l’equip 
tècnic de l’Escola de Pastors de Catalunya.  
 
Límit de presentació de sol·licituds: 29 de novembre de 2021 a les 22h  
 
* L’organització es reserva la modificació d’aquestes dates 
Dates que cal  recordar: 
 

Comença el període de sol·licitud 29 d’octubre 2021 
Acaba el període de sol·licitud 29 de novembre 2021  

a les 22h 
Entrevistes 16 i 17 de desembre 2021 

(Rialp) 
Reunió informativa online 10 de gener 2022  

a les 19h 
Data límit de formalització de matrícula 12 de gener 2022  
Data límit per pagament matrícula 12 de gener 2022  
Arribada a Enviny 23 de gener 2022  
Inici de curs 24 de gener 2022 
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Enllaços 
 
www.escoladepastorsdecatalunya.cat   
 
 
 
 
                        ORGANITZA                     DELEGACIONS                                   ENS DONEN SUPORT 

 
 
 
 
 
ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS    
ESCOLA AGRÀRIA D’AMPOSTA             


