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ESCOLA DE TRACCIÓ ANIMAL MODERNA

L’ESCOLA DE TRACCIÓ ANIMAL MODERNA

1

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

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

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. 

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.

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.

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 Escola de Tracció Animal Moderna de

Catalunya, per a fer la primera edició el 2023, seguint el model educatiu de l’Escola de Pastors

de Catalunya (https://escoladepastorsdecatalunya.cat/).

https://escoladepastorsdecatalunya.cat/
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Òptimament, les persones que hagin cursat el Mòdul Bàsic i de Maneig haurien de fer,

com a mínim, un dels cursos específics per arribar a tenir la destresa suficient per iniciar

la seva carrera professional de manera autònoma. Entenem, però, que en algunes

explotacions pot ser útil disposar de coneixements de diversos camps. És freqüent, per

exemple, que a la vinya o a l’horta s’hagi de fer transport d’eines, materials o productes

acabats. Però està clar que no totes les explotacions disposen de bosc per especialitzar-

se en el maneig forestal, que també requerirà del transport.

Com que els arreus i les eines es poden millorar molt per adaptar-les a les feines de

cada finca, proposem un darrer mòdul, que denominem Innovació (I) que correspondria

a les feines d’enginyeria, anàlisi i millora del rendiment específics de cada situació. 

Els participants podran aprendre a reparar, i si es pot millorar, les seves eines o les que

puguin trobar al mercat. No es descarta la possibilitat de reciclar eines antigues que es

poden actualitzar amb algunes millores amb l’enfocament de la tracció animal

moderna. Aquest mòdul serà transversal i inclós en cada mòdul específic. 
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TEMARI HORES TEÒRIQUES HORES PRÀCTIQUES TOTAL

Justificació i situació actual 2  2

Tipus d'animals 2 1 3

Morfologia 1 1 2

Tria d'un animal 2 1 3

Alimentació / Dentista 2 3 5

Cures bàsiques i necessitats 2 1 3

Manteniment de cascos 2 3 5

Allotjament 2 1 3

Cria i reproducció 1 2 3

Benestar animal, transport i
legalitats

3  3

Races i animals 1 1 2

Guarniments bàsics 2 3 5

Aprenentatge, ensinistrament 3 5 8

Maneig i tècniques elementals 1 4 5

TOTAL 26 26 52

MÒDUL BÀSIC I DE MANEIG
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TEMARI SESSIÓ TEÒRICA PRÀCTICA

1a Sessió
Inauguració del curs. Presentació del

Claustre. Justificació i situació
actual,  Tipus d'animals

La Franquesa de Moià

2a Sessió Morfologia. Tria d’un animal. La Franquesa de Moià

3a Sessió Alimentació i Dentista La Franquesa de Moià

4a Sessió Manteniment dels cascos La Franquesa de Moià

5a Sessió
Allotjament.

Cria i reproducció. 
La Franquesa de Moià

6a Sessió
Cures bàsiques i necessitats. 
Legalitat, transport i benestar

 
La Franquesa de Moià

7a Sessió
Races i animals. 

Aprenentage, ensinistrament I
La Franquesa de Moià

8a Sessió Guarniments bàsics La Franquesa de Moià

9a Sessió Aprenentatge, ensinistrament II La Franquesa de Moià

10a Sessió Maneig i tècniques elementals La Franquesa de Moià

DEU DIES DE CLASSE

Distribució orientativa basada en la combinació de teoria i visites pràctiques, amb unes

5 hores diàries de dedicació.
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SEU CENTRAL I FINQUES COL·LABORADORES

L'EROL DE LA FRANQUESA 
 A MOIÀ (MOIANÈS)

SEU CENTRAL

EL MOSAIC 
(ABANS EL TURÓ D’EN ROMPONS) 

A ÒRRIUS (MARESME)

EL MOLÍ DEL VIDAL 
A TORREFETA (LA SEGARRA)

L’HORT DEL XEI A LA VALL DE MARFÀ 
DE CASTELLCIR (MOIANÈS)

Les classes teòriques es duran a terme, previsiblement, a l’aula del Consorci del

Moianès, Carrer les Joies 11-13 de Moià (08180).

Les visites pràctiques dels mòduls i les sessions de maneig seran a:

Els desplaçaments s’organitzaran en cotxes particulars segons els participants. 

En petits equips de tres persones s’establirà una rotació diària per poder treballar

intensament a cada finca. 

Unes quatres hores per dia a cada finca fins a completar 24 hores en total.
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PROFESSIONALS I SEUS COL·LABORADORES PER A LES PRÀCTIQUES A FINCA

Mas la Franquesa de Moià (Moianès) 

El Mosaic (Turó d’en Rompons) a Òrrius (Maresme)

El Molí del Vidal a Torrefeta (La Segarra)

L’Hort del Xei a la Vall de Marfà de Castellcir (Moianès)

Raventós i Blanc a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedés)

Recaredo a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedés)

La Gravera a Alfarràs (Lleida)

Mas Marroch, Celler de Can Roca a Vilabrareix (Girona)

Diputació de Barcelona

Alfred Ferrís a Elvillar (Rioja-Alabesa)

Abel Martí a el Genovès (Xàtiva)

Joâo Rodrigues a Paredes de Coura  (Portugal)

Cada finca o professional pot oferir diversos formats i tèmàtiques per a les pràctiques. 

S'adaptaran les pràctiques al interès i disponibilitat de cada alumne, i a la estacionalitat

i feina disponible. 
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TEMARI HORES TEÒRIQUES HORES PRÀCTIQUES TOTAL

Feines, actuacions i
planificació

4 10 14

Guarniments específics i
mètodes de guiatge

2 2 4

Eines, reglatges i
manteniment

4 8 12

TOTAL 10 20 30

L’horta amb Tracció Animal Moderna es va mostrant com un exemple viable d’activitat al

nostre país, sobretot en finques d’unes 2-4 Ha, i vinculada a la venta directa i de proximitat. 

Al nostre país es basa especialment en les maneres de fer tradicionals, amb una clara 

influència de l’Horta Valenciana (cultiu en cavallons mitjançant forcat, reg a manta,...) 

que s’adapten a sistemes més moderns, com per exemple, el reg gota a gota.

A Europa trobem una gran varietat de sistemes, tant dels que treballen 

una filera de cultiu cada cop, com els que en fan vàries en una passada.

També s’estan provant els bancals permanents treballats amb maquinària 

que permet fer vàries files de cultiu, dins i fora dels hivernacles. 

Al tractar-se sovint de terrenys molt treballats i d’una extensió moderada, no és estrany trobar

que a més de cavalls, s’utilitzen rucs de mida gran i mitjana.

MÒDUL HORTÍCOLA I CONREUS EXTENSIUS (H) DE 30 HORES
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TEMARI HORES TEÒRIQUES HORES PRÀCTIQUES TOTAL

Feines, actuacions i planificació 4 10 14

Guarniments específics i
mètodes de guiatge

2 2 4

Eines, reglatges i manteniment 4 8 12

TOTAL 10 20 30

MÒDUL VINÍCOLA (V) DE 30 HORES

En l’àmbit de la vinya, la Tracció Animal Moderna està tenint un paper destacat 

i de replantejament de ritmes i maneres d’actuar sobre els cultius. Diversos cellers aposten per

la tracció animal per la seva capacitat de treball en feixes en pendents importants o de difícil

accés a maquinària, així com pel poc impacte sobre el sòl: airejant-lo, facilitant la penetració de

l’aigua i augmentant-ne les reserves. 

D’altra banda, intensifica i valoritza el terroir, tan valorat en el sector vitivinícola.

És un recurs molt més acurat i precís en vinyes antigues, que en poc temps visualitza els

resultats en vigor i sanitat, tant dels ceps com del sòl. 

En vinyes joves, o projectes ja enfocats a treballar amb els animals, és un recurs molt rentable

econòmicament, sostenible, respectuós i eficaç. Ens fa canviar els ritmes, estar pendents dels

cultius i fer les actuacions quan són necessàries, adaptant-nos nosaltres a les seves necessitats,

i no al revés. 

A Catalunya actualment es treballen aproximadament unes 40 hectàrees de vinya amb tracció

animal, repartides entre el Penedès i el Priorat majoritàriament. 
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TEMARI HORES TEÒRIQUES HORES PRÀCTIQUES TOTAL

Feines, actuacions i planificació 4 10 14

Guarniments específics i
mètodes de guiatge

2 4 6

Eines, reglatges i manteniment 4 6 10

TOTAL 10 20 30

MÒDUL DE DESEMBOSC (B) DE 30 HORES

La maniobrabilitat, lleugeresa i precisió que ofereix la Tracció Animal Moderna  per al

desembosc la fan viable, bé de manera exclusiva o coordinada amb la Tracció Mecànica, en les

diverses activitats forestals.

En diversos llocs d’Europa, la tracció animal, mai ha deixat de ser una opció per a realitzar 

algunes feines forestals. La seva utilització es pot valorar i recomanar en diverses situacions: 

(1)parcel·les petites o quan falta el camí d'accés; 

(2)parcel·les forestals massa espesses o no aclarides on l'ús de maquinària 

causaria un impacte excessiu; 

(3)parcel·les de relleu abrupte o rocós on les màquinestenen 

més dificultat per maniobrar que l'animal; 

(4)aiguamolls, boscos de ribera o espais amb alguna figura de protecció ambiental, 

procurant que les intervencions causin els menors danys possibles; 

(5)boscos i parcs periurbans on l'ocupació de maquinària pesada pot ser malentesa pel                       

públic mentre que l'animal és valorat i on, a més, l'ús d'animals pot limitar 

el dany sobre gespes, senders o parterres.
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TEMARI HORES TEÒRIQUES HORES PRÀCTIQUES TOTAL

Feines, actuacions i planificació 4 10 14

Guarniments específics i
mètodes de guiatge

2 4 6

Eines, reglatges i manteniment 4 6 10

TOTAL 10 20 30

L’ús de la Tracció Animal Moderna en entorns urbans fa temps que és present en països del

centre i nord d’Europa, degut principalment a la reducció d’emissions de gasos contaminants i

que genera una major complicitat amb les comunitats.

En molts casos, també resulta competitiva des del punt de vista econòmic, 

amb una menor inversió inicial i uns menors costos de manteniment 

si se’n fa un ús més polivalent. Els usos més freqüents són: 

(1)transport de persones, incloent el transport escolar; 

(2)recollida de residus: vidre, paper, cartró, escombraries domèstiques; 

(3)neteja i manteniment de platges; 

(4)manteniment d’espais verds o carreteres: escombrar, regar, recollir fulles, tallar la gespa...; 

(5)tasques de vigilància: brigada eqüestre, eco-guàrdies.

MÒDUL DE TRANSPORT (T) DE 20 HORES
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EL PROFESSORAT

CESC ALDABÓ

QUIM DIGON

POL DUNYÓ

Viu a Vilassar de Dalt, al Maresme, gestiona 1,5 hectàrees d’horta i 1,5
hectàrees de camps de farratge per als animals a Òrrius, amb la Cati
(euga CPC), la Xula (euga CPC) i la Cuca (euga CPC). Associats amb
en Xavi Roqué d’Horta d’Òrrius formen El Mosaic (abans Turó d’en
Rompons). També és docent al mòdul formatiu del Màster
d’agricultura ecològica de l’Universitat de Barcelona. És autor del
llibre Estripar la terra, contra les mentides del mòn rural, Ed. Rayo
Verde, 2021. Actualment és el secretari d’ACTA. Farà de docent en el
mòdul Bàsic i al mòdul d’Horta.  

PAU MARTORELL

Viu a Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès, amb els seus dos burros
“Zamorano-Leones” l’Urbanito i el Sierro. Gestiona 3 hectarees
d’olivera i ametllers de forma mecànica. Promotor i divulgador de la
tracció animal des del 2012, co-fundador d’ANTA-La Esteva i
actualment és secretari de la Federació Europea de tracció animal i
Vice-president d’ACTA. Farà de docent en el mòdul Bàsic. 

Viu a La Morana, a la Segarra, i gestiona el projecte El Molí del Vidal
on fan 0,9 hectàrees d’horta amb TA, i 2,5 hectàrees d’oliveres i 1
hectàrea d’ametllers de manera mecànica. Treballa a l’horta amb la
Nitouche (euga Ardenesa) i l’Alegria (euga CPC), també té 2 poltres
Comtoise en Lupin i Loira. Actualment és el tresorer d’ACTA. Farà de
docent al mòdul Bàsic, al mòdul d’Horta i al de Transport. 

Viu a l’Estany, al Moianès, i gestiona un hort de 1,5 hectàrees, i també
en fa la gestió forestal, de la finca El Xei de la Vall de Marfà amb la
Barraca (una euga ardenesa), i també té en Romaní un burro català .
Els diumenges ven els productes de l’horta al mercat de Moià. També
treballa a la vinya amb TA, durant la temporada de tardor i hivern a
Raventós i Blanc. Farà de docent en el mòdul d’Horta.
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BERNAT TORRAS

ALFRED FERRÍS

Viu a Elvillar, a la Rioja Alavesa, on treballa unes 22 hectàrees,
aproximadament, de vinya amb algunes de les seves eugues
bretones (la Nina, la Venus i la Lluna). També té la Pandora a La
Longuera (a Albacete) on el seu fill hi té un projecte d’horta. 
Fa uns de 34 anys que es dedica a la tracció animal, i va ser fundador
d’ANTA-La Esteva i actualment n’és el Vice-president. Té un llarg
recorregut en formacions i treballs en TA en horta, vinya i bosc arreu
de tot el territori ibèric, i és formador reconegut per EQUUS-GAIA.
Això fa que sigui el referent en tracció animal moderna a nivell ibèric.
Farà de docent al mòdul Bàsic, al de Vinya i al de Bosc. 

ABEL IBAÑEZ

Viu al Mas La Franquesa de Moià, al Moianès, amb els seus 3 cavalls:
la Nala (euga CPC), en Saó (cavall CPC) i la Jamila (euga Bretona), un
poltre: en Gaia (CPC) i un parell d’ases, amb els que gestiona 2 camp
de cereals de 1,5 hectàrees, una zona de 0,3 hectàrees d’horta
d’autoconsum i part de la gestió del bosc de la finca. Des de 2017
treballa a temps parcial per al Celler vinícola de Recaredo, on
gestiona 2 hectàrees, i unes 7 hectàrees a Raventós i Blanc des de
2019, al Penedès. També porta vinyes de La Gravera a Castelló de
Farfanya i Ivars de Noguera, i les vinyes de La Bauma de les Deveses a
Guardiola de Berguedà. Des de 2021 col·labora amb l’horta de Can
Marroch a Vilabrareix del Celler de Can Roca. Es dedica a la tracció
animal des de 2010. Actualment és el president de l’ACTA. Farà de
docent en el mòduls Bàsic, al de Vinya, al de Bosc i al de Transport. És
el coordinador i dinamitzador de l’Escola.

Viu a Genovès, al País Valencià. És el president d’ANTA-La Esteva. És
ferrador i un reconegut ensinistrador tant en el món dels espectacles
equins, com de la tracció animal. És horticultor professional i fa molts
anys que treballa amb tracció animal moderna a l’explotació
hortícola familiar, on hi té els seus cavalls. És formador reconegut per
EQUUS-GAIA. Farà de docent al mòdul Bàsic i al d’Horta. 



Viu a Peredes de Coura, a Portugal. Realitza treballs amb la Lola i en
Sabor (euga i cavall Ardenes) i el seus burros Cimbro i Trigo.
Gestionen la finca familiar on hi ha horta i vinya. Al seu poble
col.labora en el projecte Laboratorio rural on fan gestió forestal i del
paisatge, en un espai protegit. Es va graduar a la Universitat de Tras-
os-Montes i Alto Douro, va ser classificat com a Expert en
Odontologia Veterinària i Cirurgia Maxil·lofacial per la Universitat
Complutense de Madrid (2011), i va obtenir el títol de Doctor. Centrat
en la recerca en el camp de l'odontologia de l'ase. Va ser nomenat
professor de Medicina i Cirurgia d'Equids a Portugal el 2013 i es va
incorporar a The Donkey Sanctuary el 2016. Joao té una àmplia
experiència mèdica i assistencial a Europa i amb rucs que treballen a
tot el món, és professor habitual, tutor i assessor pràctic en equid
dentistry a tot el món, i ha publicat nombrosos articles i
contribucions a llibres. És president de l'Associació Portuguesa de
Tracció Animal (APTRAN) i de la FECTU - Federació Europea de
Cavalls de Tir. Farà de docent al mòdul Bàsic i al de Bosc.
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JOÂO RODRIGUES

ESPECIALISTES

A part, es comptarà amb la col·laboració puntual d’especialistes, a
poder ser de la comarca, en temes concrets.


