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PUNT DE PARTIDA

Cal un canvi de model del sistema productiu agrícola actual per afrontar els problemes derivats de

la crisi social i econòmica pel despoblament de les zones rurals i la recuperació d’un paisatge agro-

forestal sostenible com a mesura d’adaptació a l’emergència climàtica actual.

Hi ha força experiències reeixides en aquesta direcció que demostren que la introducció de la

Tracció Animal Moderna en l’activitat agrària i forestal, a més dels beneficis ambientals que

comporta, representa una millora qualitativa de la productivitat dels boscos i dels conreus en

afavorir la permeabilitat, l’estructura i la fertilitat dels sòls.

La Tracció Animal Moderna ha de formar part de les polítiques agràries-forestals per avançar en la

defensa del dret a la sobirania alimentària del nostre país. Aquesta activitat, que va ser habitual fins a

mitjans del segle XX, ara com ara, no disposa de prou professionals per atendre la demanda creixent

d’explotacions que volen incorporar-se a la tendència de la sostenibilitat i la seguretat alimentària.

L’objectiu concret de la primera edició de l'Escola Catalana de Tracció Animal Moderna és la

formació i capacitació d’un total de 12 alumnes durant el 2023 de manera que puguin gestionar

treballs agrícoles, forestals o de transport amb animals de tir.

Més enllà d’aquestes dades, l’Escola aspira a formar un nombre similar de persones cada any fins

aconseguir una àmplia difusió de la Tracció Animal Moderna com a alternativa a l’ús de maquinària

pesada que funcioni amb combustibles fòssils.

L'ACTA

L’Associació Catalana de Tracció Animal es va crear l’any 2017 amb un grup de persones que

impulsa la Tracció Animal amb els coneixements més moderns. 

Des dels orígens, està vinculada a l’Associació Portuguesa de Tracció Animal (APTRAN), a

l’Associació Nacional de Tracció Animal (ANTA-La Esteva), a l’Associació Gallega de Tracció Animal

(AGATRAN) i a la Federació Europea (FECTU). 

En poden ser socis les persones a títol individual o jurídiques. 

És una associació sense ànim de lucre amb seu social al Mas La Franquesa de Moià (08180) inscrita

al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 62725 i amb el CIF:

G67197756. 
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L’ESCOLA DE TRACCIÓ ANIMAL MODERNA

1 6

52 hores teòrico-pràctiques 
+ 24 hores de pràctiques de maneig

96 hores pràctiques a finca

2 20 hores teòrico-pràctiques 

3 30 hores teòrico-pràctiques 

4 30 hores teòrico-pràctiques 

5 30 hores teòrico-pràctiques 

MÒDUL BÀSIC I DE MANEIG PRÀCTIQUES A FINCA

MÒDUL DE TRANSPORT

MÒDUL DE VINYA

MÒDUL FORESTAL

MÒDUL D'HORTA

PLA GENERAL DELS CURSOS

La proposta didàctica ha de combinar necessàriament les sessions teòriques amb les activitats

pràctiques de maneig dels cavalls. 

Es preveu un curs de continguts generals sobre els animals de treball de 52 hores i 24 hores de

pràctiques de maneig, denominat ‘Bàsic i de maneig’ (B). Els continguts generals seran teòrics

i pràctics en grup de 12 persones. Aquest mòdul es cursarà, bàsicament, a Moià. 

Les 24 hores pràctiques de maneig es faran en parelles o trios, a les quatre explotacions

col·laboradores de manera rotatòria, per tal que es pugui treballar amb diferents animals i

professors. Aquestes seus estàn situades a la Segarra, Maresme i Moianès.

I uns cursos específics de 30 hores per a les diferents modalitats: Vinya (V), Forestal (F), Horta

(H) i un curs específic de 20 hores per al Transport (T). Aquest cursos d’especialitat no es

podran cursar sense haver superat prèviament el curs Bàsic.

El període de pràctiques a finca, de 96 hores, tot i que està marcat al maig, es pactarà entre

l'alumne i els llocs de pràctiques, ja que depèn del tipus d’activitat i època de l’any. També

s’haurà de pactar, i dependrà de cada finca, la periodicitat o quantitat d’hores a la setmana o al

dia. La intenció es que els alumnes visquin el dia a dia de les persones que treballen

professionalment amb tracció animal moderna i agafin experiència. 

Per intentar pal·liar la manca de coneixements en l’ús de la força animal per col·laborar en la

producció d’aliments i serveis, l’ACTA ha creat la primera edició de l'Escola de Tracció Animal

Moderna per al curs 2023, seguint el model educatiu de l’Escola de Pastors de Catalunya

(https://escoladepastorsdecatalunya.cat/).

https://escoladepastorsdecatalunya.cat/


ESCOLA DE TRACCIÓ ANIMAL MODERNA
BASES 2023

CALENDARI

De manera gràfica es podria resumir com segueix la planificació per al 2023.

AVALUACIÓ 

Al finalitzar, cada mòdul, es farà una avaluació conjunta, on els alumnes podràn fer la seva

valoració del curs, del temari, professorat, pràctiques, ...; destacant els seus aprenentatges,

inconvenients i els aspectes que es podrien millorar. Els professors també emetran la seva

valoració. 
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TITULACIÓ

INSCRIPCIÓ

MATRÍCULA

L’ETAM lliurarà un certificat d’aprofitament del curs als alumnes que mantinguin una

assistència igual o superior al 80 % de les sessions. Per això, els professors i els participants

registraran cada dia la seva assistència.

L'ECA de Manresa, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,  lliurarà un

certificat d'assistència i aprofitament del mòdul Bàsic (52h), als alumnes que mantinguin una

assistència igual o superior al 80% de les sessions.  

Per a fer la sol·licitut haureu de dirigir-vos al web de l'ACTA a partir del 24 d’octubre de 2022, i

omplir el formulari de sol.licitud amb les vostres dades i interessos, que estarà a la pestanya de

l'Escola. Haureu d'explicar-nos perquè esteu interessades en fer el curs. 

És molt important omplir-la a consciència i explicar, en l’espai que es facilita, tota la informació

necessària per tal de fer-nos una idea clara de la voluntat dels aspirants. Aquesta seleccció la

realitzarà part de l'equip docent i de l'Escola. 

Posteriorment, farem un primer procés de selecció, i les persones que passeu aquesta primera

fase us convocarem a una entrevista personal el 16 i 17 de desembre 2021 a Moià, on acabarem

de fer la selecció dels i les alumnes de l’Escola de Tracció Animal 2023.  

Límit de presentació de sol·licituds: 27 de novembre de 2023* 

L’organització es reserva la modificació d’aquestes dates

Per realitzar la matrícula haureu d’omplir el formulari de matrícula i fer efectiu el pagament.

No complir amb els terminis de pagament pot suposar la pèrdua de plaça a l’Escola.
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PERÍODE DATES

DATA INICI SOL·LICITUD 24 d'octubre 2022

DATA LÍMIT SOL·LICITUD 27 de novembre 2022

ENTREVISTES PERSONALS 16 i 17 de desembre 2022

REUNIÓ INFORMATIVA 12 de gener 2022

DATES MATRÍCULACIÓ 13-16 de gener 2022

INICI DEL CURS 23 de gener 2022

RESUM DE DATES DEL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
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ENTITATS COL·LABORADORES


