
Ja fa 10 anys que l’Escola de Pastors va engegar el seu primer curs amb l’afany d’intentar cobrir la manca 
de relleu generacional a pagès amb persones de perfil més aviat urbà que sentien que la terra i el bestiar 
els cridava a fer un canvi de vida. Malgrat que la seva aposta encara desperta recels en alguns sectors, la 
trajectòria feta fins ara els ha refermat com una de les iniciatives privades més importants per incorporar nova 
pagesia al sector primari sota una perspectiva agroecològica.
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Per qui no conegui el projecte, l’Escola 
de Pastors de Catalunya treballa la di-
namització de la pagesia, vinculada a 
la ramaderia, a tot Catalunya. Consta 
d’una formació de sis mesos que pretén 
donar la informació bàsica i necessària 
per emprendre un projecte agroramader. 
D’aquests sis mesos, dos són de teoria i 
quatre de pràctiques. Durant la teoria, 
professionals del sector (pagesos i pa-
geses, professionals de la veterinària, 
professorat de la universitat, etc.) impar-
teixen classes sobre temes cabdals per 
al desenvolupament de l’activitat. Les 
pràctiques es desenvolupen a finques 
ramaderes que acullen alumnes per en-
senyar-los el dia a dia de la vida pagesa. 
Cadascú passarà quatre mesos aprenent 
la “rutina” de l’ofici de la mà del seu tu-
tor o tutora, cosa que li permetrà verifi-
car si es veu portant aquest estil de vida. 
A més, com a part del projecte de l’Es-
cola de Pastors, també s’ofereix un servei 
d’assessorament a exalumnes per acom-
panyar-los en el seu procés d’instal·-

lació; i una borsa de treball que pretén 
connectar la pagesia tradicional amb 
aquesta nova generació de persones que 
volen dedicar-se a la ramaderia.

Aquesta seria la descripció rasa i 
curta, però l’Escola de Pastors és molt 
més que això. És un projecte que tre-
balla per garantir el relleu generacional 
de la pagesia al nostre país. A Catalunya 
han desaparegut 52.739 explotacions en 
20 anys; això vol dir 2.637 explotacions 
a l’any, o el que ve a ser el mateix, set 
explotacions al dia. La manca de relleu 
generacional és un fet. Per això, des de 
l’Escola de Pastors treballem per formar 
persones que, sense venir del món rama-
der, tenen una veritable vocació per de-
dicar-s’hi. Potser no ho faran de manera 
intuïtiva, ni de la manera com ho han 
vist fer sempre a casa, però ho apren-
dran de la mà de finques d’acollida que 
els ensenyaran tot el que saben d’aquest 
ofici. Sovint sentim a dir “si no ets de pa-
gès no pots fer aquesta feina”. Nosaltres 
no hi estem d’acord. Creiem que tothom 

pot aprendre un ofici si realment el porta 
dins, si és quelcom que ens fa vibrar. I 
sobretot, tothom té el dret de provar-ho, 
d’equivocar-se i de tornar-ho a intentar. 
És això el que es pretén des de l’Escola 
de Pastors.
 La formació s’enfoca sota un model 
determinat, l’agroecologia. Sabem que 
no és el model de tothom, ni tan sols és 
un model majoritari, però sí que creiem 
que és necessari; si més no, tant com els 
altres models de pagesia que conviuen a 
Catalunya. Quan parlem d’agroecologia 
no volem dir res més que desenvolu-
par una ramaderia tradicional que, tot 
i estar adaptada a les noves tecnologies, 
és respectuosa amb el medi ambient i 
garanteix la conservació dels recursos 
naturals necessaris per continuar tenint 
sector primari el dia de demà. A més, 
el model que promou l’Escola és també 
el que anomenem de petita pagesia, de 
tradició familiar o cooperativa, basat en 
el coneixement tradicional i en una forta 
identitat local que duran a terme perso-

L’Escola de Pastors: 
10 anys incorporant persones 
al món agrari

iniciatives



2
3

 |
 A

g
ro

cu
lt

u
ra

 7
3

 |
 t

ar
d

o
r 

2
0

1
8

nes que busquen desenvolupar quelcom més que 
un mitjà per guanyar diners: busquen un estil de 
vida. De vegades es titlla de naïf aquelles perso-
nes que volen mantenir una pagesia tradicional, 
i es mira amb escepticisme els joves que no co-
mencen el seu projecte comprant-se l’últim mo-
del de John Deere. No obstant això, si mirem la 
història de l’agricultura des del seu inici i ens fi-
xem en el temps durant el qual s’ha prescindit de 
subsidis, de mecanització o d’alta tecnificació de 
les finques agràries i ramaderes, sembla estrany 
que la proposta de l’Escola de Pastors creï un cert 
recel o fins i tot, de vegades, rebuig entre una part 
del sector primari.
 Al llarg d’aquests deu anys de l’Escola, hi han 
passat 154 alumnes. Persones que tenen una cosa 
en comú: la passió per aquest món. I és aquesta 
passió la que els manté, en molts casos, connec-
tats els uns amb els altres. Per a nosaltres, aquest 
és un fet tan important com la pròpia formació. 
És mitjançant la cooperació entre les persones 
i la col·lectivització del coneixement que poden 
aparèixer sinergies i facilitar processos que d’al-
tra manera són costosos o fins i tot impossibles 
d’assumir de manera individual.
 Ara ja fa deu anys del projecte i els resultats 
demostren que tot el que acabem de mencionar 
comença a ser una realitat: un total de 132 alum-
nes dels que han passat per l’Escola de Pastors 
han acabat el curs. D’aquests, el 57% es dediquen 
professionalment al sector primari. Això vol dir 
75 persones que no venien de tradició pagesa que 
ara tenen la seva pròpia explotació o treballen per 
a tercers. Per tal de fer-ho possible, s’ha comptat 
amb la col·laboració de 98 finques d’acollida.
 Finalment, tot això que avui fa deu anys que 
s’està duent a terme, s’ha pogut aconseguir grà-
cies a la persona que va creure que es podia crear 
una Escola de Pastors i ho va fer; els formadors 
i formadores que dediquen el seu temps i la seva 
passió a transmetre el perquè de les coses; a l’Ad-
ministració, que amb els seus pros i els seus con-
tres ha donat suport al projecte; a les delegacions 
de l’Escola i els voluntaris que arriben allà on 
l’equip tècnic no pot; als pagesos i pageses que 
porten aquest ofici dins el cor i estan disposats i 
disposades a compartir el seu coneixement amb 
les persones que, enamorades de l’ofici, el volen 
aprendre. 


