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Actualment només el 4% de la 
població activa desenvolupa una 

activitat agrària a Espanya i el 1,6% 
a Catalunya (Idescat. 2014). 

D'aquests el 61% són majors de 55 anys 
disposant el 51%. de la terra. En canvi els i 

Partim de necessitats

disposant el 51%. de la terra. En canvi els i 
les joves camperoles amb menys de 35 
anys, tot just representen el 4% del total, 
disposant poc més del 6% de la terra.

La problemàtica principal és que la nova pagesia té greus 
problemes per accedir a la terra.



A l’Estat Espanyol, en només deu 
anys han desaparegut 300.000 

petites finques, és a dir, 83 
explotacions al dia o el que és el 

mateix, 3,5 a l'hora (Soler, C. 2014). 

La pagesia a Catalunya

A Catalunya en 20 anys han 
desaparegut 52.739 explotacions, 

2.637 cada any, 7 explotacions al 
dia. 



Escola de Pastors/esEscola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes



L’accés a la terra
El “quit” de la qüestió



Estem vivim un procés 
d'engrandiment de les 

explotacions per garantir la seva 
continuïtat (model basat en el subsidi) 

Aquestes entren en la perversa espiral que 
els obliga a incrementar la seva capacitat 
productiva per poder generar més ingressos. 

Més terra, menys

productiva

productiva per poder generar més ingressos. 

Es tracta d'explotacions que basen la seva 
activitat en pràctiques intensives i 
industrialitzades. 

A major productivitat, major increment de les despeses fixes relatives a 
herbicides, medicaments, fertilitzants, etc., incrementant els costos de 
producció = disminuint els ingressos de l'explotació.



Com a conseqüència, els petits 
pagesos a Europa han perdut el 

control del 17% del total de la terra 
agrícola d'Europa = acaparament de terres

Més terra, menys

productiva

Això és aproximadament una superfície tan gran 
com tota Suïssa (4 milions d'hectàrees). (TNI. Dept. 

Agrarian Justice, 2014)

= en perill la Sobirania Alimentària



Per exemple, mentre França té un 
preu mitjà per hectàrea de 5.100 

euros, a Catalunya el preu mitjà és de 
12.306 euros. 

Si mirem la província de Barcelona,   en preu oficial, la 

Manca de regulació del 

preu de la terra

Si mirem la província de Barcelona,   en preu oficial, la 
mitjana és de 15.000 euros (2012) o 20.000 euros (2008), 
oscil·lant entre els 20.000 euros i els 90.000 euros per 
hectàrea. 

Cal afegir que aquest màxim es veu moltes vegades superat 
quan aquest terreny rústic es troba en una àrea estratègica i 
d'interès urbanístic. Aquestes operacions acostumen a afectar 
les zones més fèrtils d'horta de l'àrea metropolitana, hipotecant 
així per sempre la sobirania alimentària de les ciutats.



El model de la nova 
pagesia





L’Escola de Pastors de Catalunya neix al 2009 amb 

l’objectiu, en una primera etapa, de garantir el relleu
generacional de les explotacions ramaderes de 
muntanya mitjançant la incorporació de joves a  
l’activitat, la gestió sostenible de les explotacions

Orígens

l’activitat, la gestió sostenible de les explotacions
i la dinamització del sector fent-lo viable 
econòmicament. 

2009  només als Pallars, a partir del 2010 aquest s’estén per tot el 

territori rural Català.



Fomentar un altre model de pagesia

Impulsem accions que pretenen donar suport a la pagesia existent
i apostem per una nova generació que basa en l’agroecologia la 

seva manera d’entendre aquest ofici.

Objectius clars

seva manera d’entendre aquest ofici.

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.

Amb una aposta per una producció a petita escala de base familiar i/o 

cooperativa; sostenible amb l’entorn i amb el sector.





El pagès/a 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 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 totes. Model i principis



Aquestes duen a terme una altra manera de 

treballar on realitzen una gestió responsable 

dels béns comúns, dels aliments, de la 

biodiversitat, i té en compte com a valor principal 

la solidaritat entre els pagesos/es. La sevala solidaritat entre els pagesos/es. La seva

permanència serà viable si es fonamenta en el 

benestar social, el respecte als recursos 

naturals i la distribució equitativa de la riquesa

econòmica que es produeix.









Línies de treball
Recurs local (=pagesia)



1. Escola de Pagesia i activitat pastoral

2. Espai Test (incubadora de pagesos) – pilot 2016

3. Banc de finques agràries (= Terra Franca) 

4. Assessorament (pilot 2013; nou període 2016)

Àrees de treball

4. Assessorament (pilot 2013; nou període 2016)

5.  Altra formació: vinculada a jornades PATT

6.   Borsa de treball: + de 60 ofertes gestionades

7.   Acompanyament joves de fora de l’Escola

8.  Divulgativa: xerrades, publicacions 



Funcionament de 
l’Escola
Les bases



L’Escola en els seus inicis pren el model de 

l’escola de pastors d’Astúries (Picos 
d’Europa) i de les escoles oficials del País 

Basc, Artzai Eskola i l’Escola

de pastors d’Iparralde. 

Triar models

de pastors d’Iparralde. 

L’any 2011 es va crer l’Escola de Pastors 

d’Andalusia i al 2016 l’Escola de Pastors 

d’Extremadura. No hi ha més iniciatives 
arreu de l’Estat.





Orientada 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, eqües, rucs, etc.

Definició d’un format: 

assentar unes bases

vaques de carn i de llet, eqües, rucs, etc.

L’Escola no pertany al govern, però

està vinculada a l’ECA Pallars i 
reconeguda pel DAR



Formació teòrico - pràctica de 6 mesos. 

BLOC TEÒRIC (256 hores lectives)

• 1 mes de teòrica intensiva (març) 

• 1 mes de teòrica en format seminaris d’una setmana, 

Funcionament

• 1 mes de teòrica en format seminaris d’una setmana, 
repartits durant  el període de pràctiques  (maig – juny 
– setembre – octubre)

BLOC PRÀCTIC (abril – desembre)

4 mesos de pràctica en finques en actiu 

Les “aules”: les finques dels pagesos
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Resultats
Avaluació qualitativa i 

quantitativa



Alumnes 2016
Alumnes altres edicions i 
explotacions

Mapa d’implantació i 
resultats reals





Resum 8 edicions

ESCOLA DE PASTORS DE CATALUNYA

RESUM 8 EDICIONS (2009 - 2016)

ESCOLA 2009 ESCOLA 2010 ESCOLA 2011 ESCOLA 2012 ESCOLA 2013 ESCOLA 2014 ESCOLA 2015 ESCOLA 2016 TOTAL

SOL·LICITUDS 43 46 27 26 55 38 36 64 335

ALUMNES 25 23 11 13 18 12 14 18 134

20 nois/5 noies 18 nois/5 noies 9 nois/2noies 11 nois/2 noies 14 nois/4 noies 10 nois/2 noies 9 nois/5 noies 10 nois/8 noies

MITJANA D'EDAT 31 31 30 31 30 30 32 29 31

PROCEDÈNCIA 71% rural 61% rural 37% rural 58% rural 58% rural 53% rural 58% rural 55% rural

29% urbà 39% urbà 63% urbà 42% urbà 42% urbà 47% urbà 42% urbà 45% urbà29% urbà 39% urbà 63% urbà 42% urbà 42% urbà 47% urbà 42% urbà 45% urbà

FORMACIÓ 40% universitaris 48% universitaris 54% universitaris 46% universitaris 34% universitaris 20% universitaris 42% universitaris 50% universitaris

56% Batx - graus 52% batx - graus 46% batx - graus 42% Batx - graus 61% Batx - graus 60% Batx - graus 29% Batx - graus 44% Batx - graus (CF)

4% primaris 12% primaris 5% primaris 20% primaris 29% primaris 6% primaris

PROFESSIÓ ACTUAL 41% atur 52% atur 36% atur 25% atur 49% atur 33% atur 50% atur 33% atur

22% treballa 17% treballa 36% treballa 6% treballa 45% treballa 67% treballa 28% treballa 61% treballa

36% altres 31% altres 28% altres 69% altres 6% altres 22% altres (temporal) 6% altres (excedència)

PERSONES QUE FINALITZEN ELCURS 21 20 9 11 14 11 12 98

% FINALITZEN EL CURS 84 91 82 85 78 92 86 84

EXPLOTACIONS PARTICIPANTS 24 27 13 21 20 18 18 141

% TREBALLEN AL SECTOR 62 71 67 73 54 60 64,5

 % ASSALARIATS 24 33 22 55 57 50 40,2

 %COMPTE PROPI 38 38 45 18 14 10 27,2

% VOLEN ENCARA SER PAGESOS 19 9 22 0 22 30 17



335 sol·licituds
132 inscrits (procés de selecció)

112 finalitzen el curs = 86%

56% venen del món rural

44% venen del món urbà

42% Tenen estudis universitaris

49% Tenen batxillerat/graus

8% Tenen estudis primaris

Resultat i perfil

40% es troben a l’atur

35% treballen

25% feines temporals o excedència

164 explotacions ramaderes de Catalunya, França, País Vasc
i Navarra, incloent les pastures de muntanya (=estiu), que 
fan el paper de tutors. 

Mitjana d’edat: 31 anys













El futur de la ramaderia
extensiva



1. Accés a la terra: banc de terres públiques i 

privades.

2. Mesures efectives de cessió de terres i 
finques: ajudes compensatòries pels que 

cedeixen;  mesures efectives de traspàs per 

aquells que no són fills de pagès (ex. França)aquells que no són fills de pagès (ex. França)

3. Revisió dels coeficients de pastura per les 
terres “residuals”: antics bancals, matollars, 

boscos, etc. Fins i tot adoptar mesures de 

compensació de recuperació d’espais. 

4. Noves incorporacions: inclusió dels projectes 

petits – mitjans que basen la seva viabilitat en la 

transformació i la venda directa. 

Conclusions:

El futur de la ramaderia 

extensiva







www.escoladepastorsdecatalunya.cat
info@rurbans.org

tel. 973 620 977
973 621 440

Mob. 671 649 362


