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“Es necessari, per cumplir degudament les necessitats de la
regió més poblada d'Espanya, el crear una Escola Superior
d'Agricultura montada á la moderna, ab professorat ben retri-
buhit, ab medis de trevall abundans y que en res desdigui de
nostres brillants escoles d'Enginyers, d'Arquitectes, d'Indus-
tries etc. que manté aquesta Diputació. Una escola que ab
pletora de sava, nodreixi y desenrotlli l'arbre de nostra agri-
cultura, de l'agricultura que tothom considera avuy com la
base mes sólida de la riquesa d'un país.”

Informe de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts,
del 3 de juny del 1911
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Gustau Erill i Pinyot, juntament amb Josep Casanovas i Prat, ens han aportat una quantitat d’informació impressionant
sobre la nostra escola, tant pel que fa a l’etapa anterior a la Guerra Civi l espanyola –continguda a la tesi del doctor
Casanovas– com a les etapes posteriors, recollida, en aquest darrer cas, per Gustau Erill, ja sigui en els arxius de l’ESAB o
en els de la Diputació de Barcelona, o bé a través de les nombrosíssimes entrevistes personals, fetes amb una paciència i
una tenacitat admirables. Volem donar-los les gràcies per aquestes aportacions tan valuoses i exhaustives, en nom de totes
les persones interessades en les coses de l’escola. Aquesta informació es guardarà, enquadernada, perquè pugui ser consul-
tada per qui estigui interessat a indagar sobre el passat del centre. 

En aquest llibre hem hagut de resumir els documents de què disposàvem: d’unes 635 pàgines inicials, sense comptar-
hi cap imatge, fins a les 480 que, finalment, hi hem deixat. Creiem que hem conservat el més essencial de la informació
que teníem. 

Per arribar al nou text hem comptat amb moltes col·laboracions:
En primer lloc, la dels restants membres de la comissió editorial, Gil Gorchs, Joan Oca i Lourdes Reig, que varen revisar

les successives aproximacions abans d’arribar a un text base. Posteriorment, hem demanat a Gustau Erill, Núria Cañameras,
Jordi Comas, Rosa Flos, Ramon Josa i Xavier Martínez que llegissin aquest text i hi han aportat les seves esmenes.

D’altra banda, hi ha hagut diversos apartats, concrets, que hem cregut adient que els redactessin les persones més di-
rectament vinculades amb la seva temàtica per tenir una visió de conjunt: Eva Vendrell, pel que fa a la cooperació interna-
cional; Gil Gorchs quant a l’Agròpolis; Lluís Maldonado i Xavier Fàbregas per als cursos de postgrau de jardineria i paisatgisme
i l’exposició «Jardins efímers»; Xavier Flotats sobre el GIRO; Cèsar Ornat, que ha desenvolupat la informació sobre les TIC;
Francesc Sepulcre que ha revisat els programes de doctorat; i Rosa Flos, que ha redactat l’apartat corresponent al DEAB.
Pilar Nieto i Gemma García, bibliotecàries, han revisat i actualitzat l’apartat corresponent a la Biblioteca del Campus del
Baix Llobregat, però, sobre tot, ens han ajudat a localitzar material molt valuós del fons antic de la biblioteca de l’ESAB. I
ho han fet amb paciència, eficàcia i amistat.

Pel que fa a la selecció de les fotografies, en primer lloc ha calgut recollir molt material dispers –que hem tractat de
deixar ordenat–, després s’han consultat sistemàticament els arxius de la Diputació i, finalment, hem demanat la col·labo-

PR E S E N TA C I Ó I A G R A Ï M E N T S
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ració de diverses persones i institucions, que són esmentades a la pàgina de drets, i hem pogut comptar amb l’ajut del
prestigiós fotògraf Jordi Gumí, que ens ha facilitat el material d’un reportatge sobre l’escola fet el febrer del 1975. 

Hem cregut adient aprofundir la temàtica relacionada amb els edificis que ha anat ocupant l’Escola Superior d’Agricultura
(de Barcelona) al llarg de tota aquesta etapa. Per a això, hem pogut trobar més dades en documents de la Diputació i les
hem resumit en plànols i en fotografies il·lustratives, a més de complementar la part escrita. 

Les taules que acompanyen el text s’han elaborat a partir dels arxius entregats pels autors, excepte la taula 2.1 –con-
siderem que compendia la història de l’ESAB–, la taula 3.25, que aporta informació sobre l’escola no produïda en el seu
àmbit, i la taula 5.1, que resumeix els actes del centenari de l’escola. D’altra banda, les figures 4.5 i 4.7 ens han permès
sintetitzar i fer més assequibles diverses pàgines que podien haver resultat repetitives. 

Donem les gràcies a totes les persones referides fins ara, i també a tots els companys de l’escola –la llista seria molt
llarga i ens arriscaríem a deixar-la incompleta si tractéssim de concretar-la– que ens han atès sempre gratament quan els
hem demanat qualsevol dada.

Agraïm així mateix a Josep Tarragó, exprofessor de l’ESAB, la seva bona disposició per oferir-nos el pròleg, tan precís i
tan bell!

Des de la seva creació pel president Enric Prat de la Riba, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona ha estat, durant
més de 75 anys, un organisme de la Diputació de Barcelona. Volem emfasitzar el bon acull que l’escola ha trobat en el seu
ens titular i la generositat amb què ha estat tractada econòmicament. En particular, ens plau destacar aquesta generositat
durant la darrera etapa de la seva tutoria i arran del traspàs de l’escola a la universitat. Hi hem d’afegir, encara, el nostre
agraïment per l’aportació monetària que ens ha permès editar aquest llibre.

Els alumnes, que són el substrat fonamental de l’escola i la raó principal de la seva existència, no han protagonitzat
gaire aquesta història formal. De fet, són els actors de la que passa fora de les nostres parets. Però tots els que som o hem
estat professors els hem d’estar agraïts pels estímuls que ens han aportat a la nostra feina quan han estat a l’escola, i,
fins i tot, posteriorment.

I quan alguns ens preguntem, esfereïts, què hem fet o deixat de fer en la nostra tasca docent per arribar a tenir una so-
cietat com la que ens trasbalsa tan sovint, ens hem de refermar en el convenciment de la importància del mestratge (rigor,
esforç, exemple, il·lusió, humilitat, generositat...) i alhora mantenir l’esperança, ja que tenim la sort de ser també testimonis
de la lluita ferma, compromesa i feta amb competència de tants dels nostres exalumnes.

Ara fa cent anys, amb la creació de l’Escola Superior d’Agricultura, es va iniciar l’ensenyament universitari i la investigació
agroalimentària a Catalunya. Durant aquest període, malgrat les dificultats que ha hagut de suportar l’escola, s'han anat
creant nous centres universitaris i de recerca que sens dubte han facilitat el seu desenvolupament. Segur que en els propers
anys tots junts serem capaços de generar les sinergies que el sector agroalimentari català i europeu es mereixen.

Miquel Pujol i Josep Claramunt

Setembre del 2012
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UN A H I S T Ò R I A D ’ E S T I M A C I Ó I C OM P ROM Í S

Vaig arribar a l’escola el curs 1976–1977, vaig ocupar la plaça que havia deixat vacant el professor
Enric Coromines, un dels tants professors mítics que ha tingut des de la seva fundació fa cent anys, i
m’hi vaig quedar tres cursos acadèmics més. Van ser tres anys intensos en el transcurs dels quals van
passar força coses que van influir en la vida de l’escola i en la de molts de nosaltres.  
Per això, quan l’actual directora, Lourdes Reig, em va demanar que fes el pròleg d’aquest llibre, li

vaig manifestar que considerava que hi havia una munió de persones amb molta més trajectòria i de-
dicació a l’escola que jo mateix, i que qualsevol d’elles seria molt més mereixedora d’aquest encàrrec.
La capacitat de persuasió de la directora, els arguments que em va donar i, segur, el record inesborrable
que em va deixar el meu pas per l’escola, em va fer inclinar, finalment, a acceptar-ho. Perquè si bé, com
he dit, només hi vaig estar tres cursos acadèmics, aquests cursos van ser suficients per a establir forts
vincles de relació i amistat i per a arribar a agafar-li una gran estimació. 
Durant unes quantes setmanes he pogut repassar les galerades de la majoria dels capítols que conté

el llibre que el lector té a les mans. Crec que si hagués de resumir en només dues paraules el que destil·la
aquest text, diria que estimació n’és una; l’altra és compromís. Estimació envers la mateixa institució
per part de totes les persones que han estat protagonistes de la seva història i la seva trajectòria, siguin
responsables, professors, personal no docent  o alumnes que hi han passat. Sí, fins i tot alumnes, perquè
uns quants, bastants, s’han convertit també, amb el temps, en professors de l’escola i fins i tot hi han
arribat a ocupar càrrecs directius. Crec que els lectors podran copsar com, només des de la profunda es-
timació per la mateixa escola i pel present i el futur de tots aquests protagonistes, una institució tan
sacsejada per les realitats d’un entorn molt canviant, com s’explica de manera detallada i precisa en



aquest llibre, es pot haver mantingut dempeus, i pot haver sobreviscut a situacions de tota mena i ha
arribat a ser l’esplèndida realitat d’avui dia. 
La història de l’ESAB o Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, nom històric avui sortosament re-

cuperat, que tan magníficament s’ha recollit en aquest llibre, és també una història de compromís, com-
promís amb el país del qual forma part, amb la missió encomanada: docent, investigadora i divulgadora;
i amb el sector al qual orienta la seva activitat: el sector agrari català. Molts exemples relatats en aquest
text l’il·lustren, aquest compromís. De fet, en tots els capítols del llibre, que cobreixen les diferents etapes
de l’ESAB, s’hi troben dades i referències d’aquest esperit de servei i de la implicació i la complicitat de
l’escola amb el seu entorn: tant en els seus primers passos com a escola provincial, com després, ja com a
Escola Superior d’Agricultura, amb la Mancomunitat; resistint durant la Dictadura de Primo de Rivera
i reprenent el camí i enfortint el seu paper durant la República; quasi tancada i patint de valent durant la
guerra civil i fent la travessa del desert durant els anys foscos del franquisme. I, ja més cap aquí, els anys
d’esforços per a la consolidació i la projecció, cap als anys seixanta, i agafant embranzida acadèmica als
anys setanta, amb l’adscripció a la Politècnica. Aquest llibre recull i dóna fe de fets i esdeveniments clars
i de senyals inequívocs d’aquest compromís amb el país, amb la seva missió com a institució docent i in-
vestigadora, amb el sector agrari i amb la societat en general. Aquest compromís que s’ha mantingut ferm
tot i els avatars de la història del país. És per això que crec que tota la societat catalana, i el sector agrari
de casa nostra en particular, té un deute amb una institució que, de manera tan palesa, s’ha posat, al
llarg de la seva història, al seu servei, ha ajudat a generar nous coneixements i a aplicar noves pràctiques
agràries, i, principalment ha esdevingut bressol de moltes generacions de tècnics que amb la seva feina
han fet avançar de manera molt significativa el sector agroalimentari de casa nostra.
Avui, si bé és un moment difícil i hi ha una forta competència dins un sistema universitari que en els

darrers vint anys ha crescut molt i s’ha estès geogràficament, estic segur que els directius de l’escola, els
professors, el personal no docent i l’alumnat enfoquen el seu treball i s’hi apliquen amb la mateixa estimació
i compromís amb què ho van fer en el passat els seus antecessors. I ho fan amb plena consciència i reco-
neixement de les arrels profundes que donen solidesa a aquesta escola de llarga trajectòria. La iniciativa
d’impulsar l’edició d’aquest llibre n’és una mostra clara, raó per la qual crec que tots els que hem tingut
la sort d’estar vinculats a l’ESAB, en un moment o altre de les nostres vides, els hem d’estar agraïts.

Josep Tarragó Colominas 
Barcelona, octubre del 2011
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L ’any 2012 l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona fa cent anys. Això és estrictament cert,
però aquest fet no vol dir que l’estudi de l’agricul-
tura i l’ensenyament al voltant d’aquesta matèria
comencessin el 1912. En realitat, es tracta d’una
tradició que té, almenys, 230 anys, i que ha passat
per quatre fases prèvies abans de la creació de
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: la
del Jardí Botànic de Barcelona, fundat pel mar-
quès de Ciutadilla; la de l’Escola d’Agricultura i
Botànica, en el mateix Jardí Botànic, constituïda,
amb la intervenció dels hereus del marquès de
Ciutadilla, per la Junta de Comerç de Barcelona;
la de la Granja Experimental de Barcelona, fun-
dada a partir de la iniciativa de canvi d’ubicació
del Jardí Botànic empresa per l’hereu del marquès

de Ciutadilla, el marquès de Sentmenat, i la inter-
venció de la Diputació de Barcelona, la qual, anys
després, creava l’Escola Provincial d’Agricultura,
quarta fase d’aquesta història prèvia.
A l’hora de plantejar la història de la institu-

ció, no hem volgut renunciar a aquestes etapes
prèvies, sobre les quals s’ha parlat poc fins ara.
A elles dediquem tot el primer capítol d’aquesta
història de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB).
Es pot trobar un altre precedent en una obra

del 1617: el Llibre dels secrets de agricultura, casa
rústica y pastoril, del banyolí fra Miquel Agustí,
agrònom que arribà a prior de l’Orde de Sant Joan
de Jerusalem a Perpinyà. Per aquest motiu també
es coneix la seva obra màxima amb el sobrenom
d’El Prior (vegeu el quadre de la pàgina següent).

ELS  PRECEDENTS
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Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril

Es tracta de la primera obra coneguda dedicada a la divulgació de l’agronomia.
D’una extensió original de 194 pàgines, fou ampliada en les reedicions posteriors.
Els primers afegits foren de la mà del mateix autor, i en edicions en castellà, fins
a assolir més de 500 planes.
Aquest llibre, imprès per primer cop a Barcelona per Esteve Liberós2 l’any es-

mentat, es pot trobar actualment en una edició facsímil feta a Barcelona per l’e-
ditorial Alta Fulla el 1999.3 Incloïa un diccionari hexalingüe de termes
d’agricultura (català, castellà, francès, italià, llatí i portuguès). Fou una obra
molt coneguda fins ben entrat el segle XIX, i encara avui dia la seva roda dels
anys fèrtils es fa servir per a la portada del Calendari del pagès.
L’obra de fra Miquel Agustí té actualment continuïtat a través de la Fundació

Miquel Agustí per a la conservació, millora i promoció de varietats agrícoles tra-
dicionals catalanes, copatrocinada per la Universitat Politècnica de Catalunya
(Escola Superior d’Agricultura de Barcelona) i l’Ajuntament de Sabadell.4

LA IL·LUSTRACIÓ I ELS ESTUDIS SUPERIORS

A la segona meitat del segle XVIII corrien nous
aires a la Catalunya culta i emprenedora del mo-
ment. L’obscurantisme que una part de l’Església
havia intentat imposar en el pensament d’aquell
segle, anomenat, amb raó, «segle de les llums»,
havia fracassat clarament en el nostre país, en
part gràcies, precisament, a les aportacions d’un
altre sector de la mateixa Església i a l’actitud
ferma i decidida dels intel·lectuals formats en els
centres d’ensenyament superior que hi havia al
país en aquell moment: el Col·legi de Cordelles,
dedicat a formar l’aristocràcia catalana, i la Uni-
versitat de Cervera, única permesa a Catalunya
des del Decret de Nova Planta del 1715.

Tots dos centres d’ensenyament foren regits o
influïts pels jesuïtes fins a la seva expulsió el
1776, després de la dissolució de la Companyia
de Jesús, el 1767. La Universitat de Cervera,
malgrat la seva mediocritat general i el predomini
d’idees preil·lustrades en el seu si, donà algunes
de les personalitats més rellevants de la Il·lus-
tració a Catalunya: el jurista Josep Finestres i de
Monsalvo (1688-1777), l’hel·lenista Llucià Ga-
llissà i Costa (1731-1810), el teòleg Ramon Llàt-
zer de Dou i de Bassols (1742-1832) o el mate-
màtic Tomàs Cerdà (1715-1791), per exemple.
L’expulsió dels jesuïtes permeté, a més, l’entrada
de nous corrents, ja que aquell orde estava molt
ancorat en la filosofia aristotèlica i escolàstica.
El període 1767-1789, coincident amb l’obertura
del Jardí Botànic de Barcelona, suposa una mo-
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dernització lenta, però important, en el coneixe-
ment a casa nostra.
Un altre lloc on es feia alguna mena d’ense-

nyament superior era l’Hospital de la Santa
Creu, on subsistiren estudis superiors de medi-
cina fins que foren taxativament tallats per una
reial ordre, però foren represos més tard pel
Col·legi de Cirurgia, primer, i per l’Acadèmia
Mèdico-pràctica, després. Encara n’hi havia
d’altres, a Catalunya, dependents d’ordes reli-
giosos, que acabaren essent tolerats, però amb
la condició que l’obtenció de títols i el doctorat
es fessin sempre a Cervera. Finalment, els es-
tudis superiors que sí que romanien deslligats
de Cervera eren els seminaris, pertanyents als
bisbats. Alguns d’ells també esdevingueren clau
per a la propagació de les idees il·lustrades.

SOCIETATS I PERSONATGES IL·LUSTRATS

A partir de les persones formades en aquests cen-
tres, es crearen a Barcelona i a altres llocs de Ca-
talunya cercles que propagaren el moviment de la
Il·lustració, i que començaren a actuar d’acord
amb les noves idees que aportaven els il·lustrats.
Una d’aquestes idees era el desenvolupament
d’estudis tècnics i científics de tota mena, entre
els quals destacava de manera molt especial l’in-
terès per l’agricultura. Arreu d’Espanya es fun-
daren, durant la segona meitat del segle XVIII, les
Sociedades Económicas de Amigos del País, im-
pulsades per Pedro Rodríguez de Campomanes

(1723-1802), ministre d’Hisenda el 1760, socie-
tats que es dedicaren a modernitzar l’agricultura i
a introduir nous conreus i noves maneres de tre-
ballar la terra. A Catalunya només se’n crearen
dues: la de Tàrrega (1777) i la de Tarragona
(1784). La resta, com la de Barcelona, ja són de
ben entrat el segle XIX.
El moviment il·lustrat tingué a tot el regne una

gran repercussió perquè, malgrat les reticències
d’una part de l’Església, arribaren a conciliar-se
els il·lustrats, la jerarquia eclesiàstica i el poder
polític. Per això les figures dels principals il·lus-
trats espanyols tingueren una gran notorietat
arreu del país. Així, hem d’esmentar les aporta-
cions científiques dels valencians Gregori Maians

Figura 1.2.
Gravat 
de Gregori Maians
que es conserva a
la sala de sessions
de l’Ajuntament
d’Oliva (València).5
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i Siscar (1699-1781) i Jordi Joan i Santacília
(1713-1773), així com de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos (1744-1811) o Benito Jerónimo Feijoo
(1676-1764), tots ells il·lustrats molt influents en
cercles propers a la monarquia i al poder polític.
Un dels primers llocs de trobada dels il·lus-

trats fou l’Acadèmia Desconfiada, o dels Descon-
fiats, que havia iniciat les seves activitats l’any
1700 i les havia cessat el 1703 arran de la guerra
de Successió. Tot i això, el comte de Peralada,
Bernat de Boixadors, va reunir entorn seu una se-
gona acadèmia, que començà sense nom, agru-
pant diversos amics interessats per les lletres i
el coneixement i preocupats per la instrucció de
la joventut en un moment que Barcelona havia
estat desposseïda d’estudis universitaris. Aquesta
segona acadèmia barcelonina, coneguda pels es-
tudiosos com a Acadèmia sense nom, fou trans-
formada el 1752 en la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona pel rei Ferran VI, a instàn-
cies del seu director en aquell moment, Josep de
Mora, marquès de Llió. Aquesta acadèmia con-
tinua existint en els nostres dies.
Cal destacar, a més, que la forta repressió

exercida per les administracions borbòniques
sobre la llengua i la cultura expressada en català
féu que els catalans aboquessin molts dels seus
esforços en el sector econòmic, atès que l’àmbit
literari els quedava vedat: desenvolupament de
la indústria i el comerç i, especialment, de l’a-
gricultura. La vinya, per exemple, experimentà
una intensificació molt notable, ja que permetia
un augment del comerç exterior a partir de la

venda dels seus derivats fora del país (aiguardent
a Anglaterra i als Països Baixos, per exemple).
Els fruits secs foren fortament promoguts pels
il·lustrats, i aviat es convertiren en un altre dels
productes de relleu en les exportacions que es
feien en aquell moment.
De resultes del desenvolupament del sector

econòmic, el 1758 nasqué a Barcelona la Junta
de Comerç, hereva del Tribunal del Consolat de
Mar, d’origen medieval, que aviat fou l’entitat que
impulsà directament estudis especialitzats de ca-
ràcter superior, al marge de la Universitat de Cer-
vera, i que afavorí la tornada gradual a Barcelona
d’aquests estudis. 
Molts dels il·lustrats catalans foren cridats a

aportar les seves idees en el conjunt del «Reino»,
com es deia aleshores, de manera que trobem,
per exemple, el cirurgià militar Pere Virgili i
Bellver (1699-1776), que fundà el Colegio de Ci-

Figura 1.3.
Josep Quer i Martínez
va ser un metge 
i botànic català. 
Va col·laborar 
en el Jardí Botànic 
de Barcelona.6



rugía de Cadis (1748) i contribuí a fundar el de
Barcelona (1760) i el de Madrid (1787), o els bo-
tànics catalans Joan Minuart i Perets (1693-
1768) i Josep Quer i Martínez (1695-1764), que
desenvoluparen el Jardín Botánico de Madrid
(1755) abans que es creés el de Barcelona, on el
segon va col·laborar. Encara trobem d’altres bo-
tànics catalans establerts a Madrid: el substitut
de Quer al Jardín Botánico, Miquel Barnades i
Mainader (1708-1771), el primer a aplicar a l’es-
tat el mètode classificatori de Linné, el seu fill,
Miquel Barnades i Claris (1750-1801), que
també en fou professor, i Antoni Palau i Verdera
(1734-1793), difusor del sistema de Linné. No
consta la intervenció directa de cap d’ells en el
Jardí Botànic de Barcelona, però tot fa pensar
que el marquès de Ciutadilla i els seus succes-
sors els degueren tenir en compte, degueren anar
a demanar-los consell més d’un cop.

El mestratge dels botànics Casimiro Gómez
Ortega (1740-1818) i Antoni de Cabanilles i
Palop (1745-1804), primer i segon directors del
Jardín Botánico de Madrid, també s’ha de tenir
present en parlar del seu homòleg barceloní.
Poc després apareixien, dins del mateix mo-

viment, l’Acadèmia de Ciències de Barcelona
(1764), transformada en Reial Acadèmia de
Ciències Naturals i Arts el 1770 en la Reial Cè-
dula signada per Carles III, i la Reial Acadèmia
de Medicina Pràctica (1786), complementant la
Reial Acadèmia de Matemàtiques, degana de les
institucions barcelonines de caràcter superior,
que nasqué en el si de l’Acadèmia Militar de
Barcelona, tancada el 1705 i reoberta el 1720.
La Junta de Comerç creà l’Escola de Nàutica

(1769), i després les de Nobles Arts (1775), Co-
merç (1787), Maquinària (1804), Química (1805),
Taquigrafia (1805), Agricultura i Botànica (1807)
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Figura 1.4. Jaume Caresmar i Alemany, 
igualadí, historiador i eclesiàstic. 

Fou abat del monestir 
de Santa Maria de Bellpuig 

de les Avellanes (la Noguera), 
on es conserva l’escultura de la imatge.



en el si del Jardí Botànic i Mecànica o Estàtica
(1808), a més de les escoles de pilotatge d’A-
renys de Mar i Mataró. Tot plegat, indubtable-
ment, suposava un esforç col·lectiu de cara a la
modernització cultural i econòmica del país.
Entre els il·lustrats catalans de relleu lligats

a la Junta de Comerç trobem Antoni de Capmany
de Montpalau i de Surís (1742-1813), historiador,

Jaume Caresmar i Alemany (1717-1791), erudit
interessat en l’agricultura, Francesc Salvà i Cam-
pillo (1751-1828), metge, Antoni de Martí i Fran-
quès (1750-1832), científic que també s’havia
interessat per l’agricultura, Francesc Carbonell i
Bravo (1768-1837), químic, Francesc Santponç
i Roca (1756-1832), metge i professor de mecà-
nica, Antoni de Gimbernat i Arbós (1734-1816),
metge cirurgià i oftalmòleg, i el seu fill Carles de
Gimbernat i Grassot (1768-1834), també metge
i geòleg. La Il·lustració catalana, però, tingué
sempre un caràcter més pràctic que teòric, cosa
que explica la ràpida posada en funcionament de
tantes institucions, com el mateix Jardí Botànic.
D’altres nobles lligats al moviment de la

Il·lustració són Joan Antoni de Fiveller de Clas-
querí i de Bru, emparentat amb el marquès de
Ciutadilla, senyor de Margalef, comte de Darnius
i duc d’Almenara Alta, de qui es coneix l’interès
per la mineralogia i pels cetacis, o també Joan
Antoni Desvalls i d’Ardena, marquès d’Alfarràs,
de Llupià i del Poal, creador del Laberint d’Hor-
ta i interessat en la física i les matemàtiques.
Alguns d’ells obtingueren precisament el títol
de noblesa per la seva contribució al desenvo-
lupament del coneixement i de l’economia, com
Melcior de Guàrdia.

1 .  E l s  p r e ceden t s
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Figura 1.5. Vista aèria d’Almacelles.7
Melcior de Guàrdia, noble barceloní, 

va fundar la nova Almacelles, en el segle XVIII, 
en terrenys llavors despoblats, 

venuts per la Corona (Carles III). 



ESTUDIS AGRARIS DURANT LA IL·LUSTRACIÓ

No podem deixar d’esmentar d’altres il·lustrats
que també tingueren iniciatives relacionades amb
l’agricultura. Un d’ells fou Francesc d’Assís de
Delàs i Silvestre (1747-1818), membre de la petita
noblesa (cavaller), que fundà una colònia agrícola
a Vilagaià, al Bages, en terres patrimonials seves:
hi establí vint-i-cinc colons, o masovers, encarre-
gats de dur a terme conreus de vinya i oliveres. No
se’n saben gaires coses, de l’explotació; però, pel
moment en què es féu, no es pot tractar simple-
ment d’uns establiments per interès econòmic: de
segur que darrere hi havia alguna maniobra de ca-
ràcter experimental. El 1796 li reconeixien el títol
de baró de Vilagaià. Melcior de Guàrdia i Mates
(1733-1789) en fou un altre, que investigà els pro-
cediments de preparació del cànem, per a la qual
cosa repoblà amb aquesta planta, a càrrec seu, una
part del terme d’Almacelles, al Segrià. També el
ja esmentat Jaume Caresmar havia promogut l’es-
tudi de l’agricultura; ell mateix havia adreçat a la
Junta de Comerç un assaig intitulat Agricultura,
comercio e industria y consistencia y estado en que
se halla cada partido de los que componen el Prin-
cipado de Cataluña. Finalment, cal fer referència
al ja esmentat Antoni de Martí i Franquès, senyor
d’Ardenya, que s’interessà pel conreu de les oli-
veres i per la fecundació de les plantes, camp en
què havia experimentat.
Un dels primers botànics coneguts, Jaume

Salvador i Pedrol (1649-1740), havia creat el
1723 un Jardí Botànic a Sant Joan Despí, que,

pel que en sabem, ja estava dotat d’una certa es-
tructura científica perquè li servís d’observatori.
Sembla, però, que no s’hi va desenvolupar, al-
menys de manera destacada, cap activitat rela-
cionada amb l’agricultura. Jaume Salvador
pertanyia, com els De Bolòs, a una nissaga d’a-
potecaris i botànics. Fill de Joan Salvador i Boscà
(1598-1681), que féu els primers estudis de bo-
tànica d’abast local, es dedicà intensament a

Figura 1.6. L’Herbari Salvador 
es conserva en el Jardí Botànic de Barcelona.8
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conèixer la flora catalana, aprenent de mestres
botànics de Montpeller. Continuaren la dedicació
a l’apotecaria i a la botànica els seus fills, Joan
(1693-1726) i Josep Salvador i Riera (1690-
1761), que estudiaren a Montpeller i a París, i
foren el nucli inicial del museu conservat actual-
ment a l’Institut Botànic de Barcelona.
A Olot, d’altra banda, hi havia una nissaga d’a-

potecaris que van començar a marcar una trajec-
tòria important pel que fa al coneixement de la
natura. Antoni de Bolòs i Ferrussola (1714-1772)
es dedicà als estudis botànics, gràcies als quals
conegué Teresa Minuart, filla del professor del Jar-
dín Botánico de Madrid, i rebé els primers conei-
xements de botànica del seu sogre, així com de
Josep Quer. El seu nét, Francesc Xavier de Bolòs
i Germà (1773-1844), també apotecari, es dedicà
a l’estudi de la botànica, l’horticultura, la meteo-
rologia i la vulcanologia, ja en el segle XIX.

EL JARDÍ BOTÀNIC

El 24 de març del 1782 Antoni de Meca, de Car-
dona, de Caçador, de Rocabertí i de Guimerà i
Viatriu, senyor de la baronia de Sant Mori i de
Castellar, varvassor i marquès de Ciutadilla, ha-
bitant a Barcelona, signava la primera compra
d’unes terres a les Hortes de Sant Pau del Camp,
fent constar a la documentació que els terrenys
es dedicarien a fer-hi un jardí botànic. Aquest
indret, a ponent d’aquell monestir barceloní, era
un conjunt de petits horts, per la qual cosa el

marquès n’hagué d’anar comprant de successius
per fer el jardí amb l’extensió que es proposava.
La primera compra fou feta a Anton Feliu, hor-

tolà, pel preu de 455 lliures i 5 sous. Es tractava
d’un hort que havia estat establert a l’esmentat
hortolà pels seus propietaris, Josep Vilamala i Cas-
sani, notari de Barcelona, i la seva muller, Maria
Vilamala i Rondó, que n’era, de fet, l’hereva. En
el document d’establiment es descriu el terreny:
«Tota aquella casa ab son corral, ÿ hort ab dife-
rents arbres en ell plantats, ÿ ab sa sinia ÿ safreitg
ab tots sos aparatos, ÿ arreus detinguda junt set
quartas de terra pocg mes, ò menos, ò lo que en si
sia, dividit en diferents horts, ò quintanas ab sas
entradas, ÿ eixidas, drets, ÿ pertinens. situat en la
Horta Superior de St. Pau del Camp de la pnt. ciu-
tat». Com es pot veure, es tractava d’un hort de 7
quarteres (uns 17.000 m2), amb casa i corral, sínia
i safareig, i amb les eines i els estris adequats.
Aquest hort estava definit bastant bé en els

documents de venda o lloguer anteriors al del
marquès, i que, com és encara costum, rep el
comprador com a títol de propietat. És una venda
perpètua del 1718, i diu, en un dels seus frag-
ments (l’original és en llatí) que és tingut en do-
mini alodial pel monestir de Sant Pau del Camp.
Limita a orient amb l’hort que posseeix Jeroni
Castells, hortolà, que abans fou de Lentisclà i
abans de Magdalena Moragues, vídua d’Antoni
Moragues; a migdia, on hi ha la paret o tàpia,
amb l’hort de Joan Mas, hortolà, que abans fou
del magnífic Francesc Torres, difunt, ciutadà de
Barcelona; a occident, amb el mur mitjançant el
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Figura 1.7. Croquis que permet ubicar el Jardí Botànic, en el casc de Barcelona, entre els carrers de la Cera i de la Lleialtat.

Figura 1.8. Emplaçament del Jardí Botànic sobre un pla actual de Barcelona. 
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El marquès de Ciutadilla9

A part dels ja esmentats en el text, podem trobar tota una altra sèrie de personatges la biografia dels quals és molt
menys coneguda i que, a més, són quasi del tot ignorats en la majoria de la bibliografia apareguda fins ara que des-
envolupa el tema de la projecció de la Il·lustració a casa nostra. Un d’ells és Antoni de Meca, de Caçador i de
Cardona, quart marquès de Ciutadilla. A més, per coincidència de noms i proximitat cronològica, sovint se’l confon
amb el seu avi: Antoni de Meca i (Folch de) Cardona, segon marquès de Ciutadilla. L’abundor de cognoms i la coin-
cidència del nom de fonts provocava un fet habitual a les famílies aristocràtiques de l’edat moderna: la repetició de
noms entre membres de generacions diferents, perquè recorrien a esmentar només els cognoms que consideraven prin-
cipals o de més tradició en la família. El marquès de Ciutadilla apareix també lligat a altres moviments culturals:
és un dels promotors de l’òpera al Teatre de la Santa Creu.

El fundador de la dinastia dels marquesos de Ciutadilla fou Josep de Meca-Caçador i Cartellà, baró de Castellar
del Vallès, senyor de Sabadell i marquès de la Floresta. Per la seva fidelitat a l’arxiduc Carles d’Àustria, fou premiat
el 1708 amb el títol de marquès de Ciutadilla, d’on ja tenia el títol de varvassor per matrimoni amb Isabel Folch de
Cardona, de Rocabertí i de Guimerà, baronessa de Ciutadilla. Els títols passaren al seu fill gran, Antoni de Meca,
de Caçador, de Cartellà i Folch de Cardona, que sovint signava com a Antoni de Meca i Cardona, i arribà a ser ge-
neral de batalla, procedent del regiment de les Reials Guàrdies Catalanes, que combateren a favor de Carles d’Àustria
a la guerra de Successió. Tenia un germà, Ramon, que també fou militar.

El fill d’Antoni, anomenat Ramon, tornava a ser a Barcelona poc després del 1755. Era el tercer marquès de
Ciutadilla, pare del creador del Jardí Botànic. Ramon de Meca i de Cardona ja era difunt el 1767.

Fou el nét d’Antoni, amb el mateix nom que l’avi, quart marquès de Ciutadilla, qui creà el Jardí Botànic de
Barcelona. No es coneixen gaires detalls de la seva biografia, però el 1782 és a Barcelona, tot i que no en el do-
micili familiar del cap i casal, anomenat encara avui dia Palau Meca (al carrer de Montcada: el palau del mig
dels cinc que formen actualment el Museu Picasso), perquè Isabel de Cardona, de Rocabertí i de Guimerà, vídua
del primer marquès de Ciutadilla, l’havia venut l’any 1719 a un comerciant.

En canvi, d’aquest mateix marquès, per la seva correspondència amb l’arrendatari dels drets de la baronia
(Ciutadilla fou baronia abans que marquesat) i amb el masover del castell, podem saber actualment que el seu
interès per la botànica i l’agricultura aplicada, que el dugué a crear el Jardí Botànic de Barcelona i a instaurar-
hi ensenyament pràctic d’agricultura, no es corresponia amb la seva capacitat de gestionar les terres del poble
que donava origen al seu títol: el poble posà un plet contra la quístia feudal (tribut en diners o fruits) que el
marquès hi cobrava, i es negà a pagar-la mentre no es resolgués el plet. El conflicte fou llarg i ple d’incidents de
tota mena. El poble actuava com si no tingués senyor, i arribà a assaltar els magatzems del castell quan el senyor
ordenava recol·lectar directament les collites i dur-les-hi. El conflicte subsistí fins al final dels senyorius, amb les
desamortitzacions derivades de la revolució liberal del segle XIX. Cal dir, però, que casos com el conflicte a la ba-
ronia de Ciutadilla eren freqüents arreu del país en aquells anys.



marge o terraplè, i a cerç amb el camí anomenat
de Santa Madrona, dit també de les Carretes, pel
qual es va al mur vers el Portal de Sant Antoni. 
El lloc encara es pot localitzar perfectament

en un plànol de Barcelona. En documents força
més tardans es parla dels carrers de la Cera i de
la Lleialtat com a límits del jardí. «A occident
amb el mur...», diran d’una o altra manera, els
documents ulteriors. Es tracta de la muralla de
la ciutat. En d’altres documents es parla també
de baluard o de glacis, paraules emparentades
amb muralla. En algun document es diu també
que era davant de la presó.
Del 31 de maig del 1783 tenim una relació de

despeses del que havia costat el Jardí Botànic.
Així, sabem que l’adquisició dels terrenys havia
costat 4.597 lliures, 2 sous i 3 diners; les obres
fetes en el lloc, 5.916 lliures i 2 sous. En total,
doncs, 10.513 lliures, 4 sous i 3 diners. Aquesta
relació va acompanyada per un costat d’un qua-
dernet on es detallen les obres fetes setmana a

setmana. Hi consta una casa de pedra, amb llin-
des i tot el que havia de tenir una casa del segle
XVIII. Es tracta de la que en alguns documents
s’anomena «casa botànica». D’altra banda, hi ha
un memorial del 4 de maig per a l’ampliació del
Jardí Botànic.

Un cop fet tot això, el marquès de Ciutadilla
signa un conveni de cessió amb el Col·legi de
Cirurgia, davant de Bernat Belluga, oficial de la
primera secretaria del despatx del secretari
d’Estat i del seu consell. En un dels seus parà-
grafs diu: «Que el Huerto por él cedido sirva per-
petuamte. para pubco. Jardín Botánico, donde se
enseñe gratuitamente la Botanica. Que en el
mismo Jardín, y sus puertas, permanezcan sus
armas, e inscripciones, sin que por motivo alguno
puedan colocarse otras. Que durante los días de
su vida conserve una llave del Jardín para poder
entrar en él, y coger las flores, hierbas, o lo que
gustase. Que él, y sus sucesores en el Marquesado
de Ciutadilla, sean reconocidos, y tratados como
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Figura 1.9. Dibuix dels parterres del Jardí Botànic.
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fundadores, y protectores de tan util establecimto.
gozando de las facultades, y prerogativas vincu-
ladas â esta distincion». Més endavant parla de
col·locar el seu bust al jardí. Signen el marquès
de Ciutadilla i els altres presents: l’esmentat Be-
lluga i els professors del Col·legi de Cirurgia,
entre els quals hi havia Melcior de Guàrdia.
Els mesos següents foren destinats a dissenyar

el Jardí Botànic, amb una distribució a l’estil del
jardí francès (figura 1.9).

També va anar una representació del Col·legi
de Cirurgia a visitar Sa Majestat perquè aprovés
la cessió feta pel marquès de Ciutadilla.
El marquès tenia aquest Jardí Botànic com

una joia particular, i sembla que en va tenir cura
personalment fins a la seva mort, esdevinguda el
1788, i hi dugué a terme les activitats de botànic
amb què ha passat a la història. Sembla, també,
que el jardí francès no fou del tot desenvolupat,
de manera que almenys una part es devia dedicar

Més sobre el Jardí Botànic

Tanmateix, sobre aquest terreny hi havia litigis entre els propietaris i diversos llogaters, que motivaren la intervenció
d’un tribunal de l’Audiència de Barcelona. Francesc Thomàs, perxer de Barcelona, acabà signant àpoca (rebut
d’un pagament) on deia, textualment: «En vista del expediente causado con motivo de pretender el Marqués de
Ciutadilla establezer un Huerto Botánico en beneficio de este público solicitando a dho. fin la prelacía en una
porción de terreno, que los Consortes Joseph Vilamala Escno. y Maria Vilamala y Rondó concedieron en em-
phiteusis a Antonio Feliu Hortelano con escra., que passó por ante Franco. Ferrús Notts. pubco. de nº de esta
Ciud. en fecha de siete de junio de mil settos. ochenta y uno, sobre que también pretende Franco. Thomás Ga-
lonero el drecho de prelación de que usó el Abad de San Pablo en su favor...».

El litigi es va resoldre gràcies a un reial acord de formació del Jardí Botànic, davant del qual el tribunal
cridat a dirimir el conflicte manifestà finalment el següent: «[El Tribunal que ha demanat a Sa Majestat el reial
acord per al Jardí Botànic], por mano del Sor. Fiscal se den las gracias al Marqs. de tan útil y ventajoso pensamto.
manifestándole con este motivo la gran satisfación que tendrá el Tribunal de que se perfeccione una obra en
que interessa tanto la humanidad, y bien del estado como no puede dudarse del conocido patriotismo del nom-
brado Marqués. [...] Barcelona, 26 de marzo del 1782, Joseph de la Gandara y Salazar, Abogado de los Reales
Consejos, Alcalde Mayor y Teniente Corregidor de la misma Ciud. y su Partido».

Un cop foren seus els primers terrenys, el marquès continua la compra dels adjacents, i el 2 de setembre del
mateix any duu a l’Audiència una causa contra Esteve Fuster, hortolà, per tal d’expropiar-li l’hort que té en aquell
lloc; el 28 d’octubre, Esteve Fuster ven forçosament al marquès un tros de 170 canes quadrades (414,46 m2) que
era part d’un hort d’una mujada d’extensió (4.896,5 m2). Encara hi hagué altres litigis, perquè la presència del
Jardí Botànic no fou ben acceptada pels veïns, a causa de les parets que el tancaven, que tallaven el pas dels
veïns, els quals, pel que es veu, solien travessar-lo per tallar camí. Atès que les finestres de la casa del veí s’obrien
cap al jardí, el marquès volia aconseguir que les tapessin.



a hort convencional. En els primers anys hi està
ben documentat l’ensenyament de la botànica i
de la medicina pràctica, i fóra creïble que fos el
lloc on, a poc a poc, anés sorgint un ensenyament
pràctic d’agricultura, que trobarem documentat
més tard.
El 1806 el Reial Col·legi de Cirurgia de Bar-

celona llogava el Jardí Botànic a Tomàs Cots,
veí de Barcelona, amb una sèrie de condicions:
Cots havia de conrear a llei de bon jardiner, sota
les ordres del catedràtic de botànica, tota la part
del jardí i l’hort que el col·legi tenia assenya-
lada per a l’ensenyament de la botànica i la ma-
tèria mèdica, que es reduïa a tot el quadre que
hi havia des de la paret de la casa de Francesc
Thomàs fins al 14è pilar de l’enreixat, i des de
l’Andador fins a l’hivernacle que hi havia al
costat de la casa, tenint les quadres ben arre-
glades, els testos ben condicionats, les plantes
vives i tot en ordre. A més, havia de dur al
col·legi les plantes que el catedràtic li demanés.
Cots havia de pagar al col·legi 901 rals, 18 ma-
ravedissos de billó, que és el que el col·legi en
pagava de cens. Igualment havia de pagar el llo-
gater les taxes que l’ajuntament fixés. Cots rebé
els estris i els atuells, així com la sínia, que
havia de tornar en bon estat d’ús quan acabés
el seu contracte.
Aquest fet provocava un altre dels molts pro-

blemes amb què es trobà el Jardí Botànic al
llarg de la seva història: el Gremi d’Hortolans
de Barcelona feia una petició formal en el sentit
que no es permetés fer d’hortolà al llogater, ja

que Cots era sabater d’ofici. El comminaven a
presentar-se als exàmens de mestre hortolà, i
aclarien que tampoc no era l’amo de la terra,
cosa que li hauria permès conrear-la ell mateix.
Se l’amenaçà amb una multa, i Cots hi va recór-
rer amb un escrit en què es donava per assaben-
tat de la visita i de l’amenaça, i hi signava com
a botànic.
Es veu, però, que un cop mort el marquès de

Ciutadilla, ni el seu hereu ni el Col·legi de Ci-
rurgia no en tenien prou cura, i havia començat
una certa decadència d’aquesta institució. Du-
rant la guerra del Francès, a principis del segle
XIX, Josep Pujol i March, corregidor del govern
francès del moment, va voler-se ocupar del Jardí
Botànic, el féu inspeccionar per l’encarregat de
la instrucció pública i reclamà que li fos lliurat.
Finalment, el 12 de novembre del 1814 es donà
l’ordre del trasllat de la titularitat del jardí del
Col·legi de Cirurgia a la Junta de Govern del
Comerç de Catalunya. A l’ordre de trasllat es
diu que estava dedicat principalment a l’ensen-
yament de la medicina i de la farmàcia: no hi és
esmentat explícitament l’ensenyament de l’agri-
cultura. No és fins a uns quants anys més tard
que se’n fa ressò algun document.

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

29



L’ESCOLA D’AGRICULTURA I BOTÀNICA

El 1814 la Junta de Comerç posà fil a l’agulla a
la seva Escola d’Agricultura i Botànica. El 1815
s’inaugurava la càtedra d’aquesta escola, con-
fiada a Joan Francesc Bahí i Fontseca (1775-
1841). La Junta de Comerç aconseguí el traspàs
del Jardí Botànic, que era en mans del Col·legi
de Cirurgia, com ja ha quedat explicat, amb l’ar-
gument que el col·legi tenia el jardí absolutament
deixat; se satisfeia així una pretensió ja expres-
sada el 1807 (data en què alguns situen la fun-
dació de l’escola). De fet, ja s’havia anat
endegant abans de l’aprovació: Bahí, que era
metge de l’Hospital Militar, arranjà el jardí i el
condicionà per fer-hi les classes de botànica i
d’agricultura, que romandrien obertes als alum-
nes del Col·legi de Cirurgia. Es demanava, a més,
que la provisió de la càtedra de botànica anés a
càrrec del Col·legi de Cirurgia. 
Aquesta escola era, de fet, una càtedra a càr-

rec d’un únic professor, on s’explicaven els prin-
cipis generals de la botànica i les pràctiques
agronòmiques habituals. A més del jardí, tenia
laboratori i un museu de màquines agrícoles.
L’Escola d’Agricultura i Botànica fou molt con-

correguda en els seus primers anys d’existència: hi
passaren més de 200 alumnes, i el curs del 1828
en concret tingué 166 inscrits. La seva existència
suposà un fort enriquiment del mateix Jardí Botà-
nic, amb milers de plantes i 600 varietats de ceps
a l’espai dedicat a l’ampelografia. Arribà a publi-
car el butlletí Memorias de agricultura y artes (fi-
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Figura 1.10. Joan Francesc Bahí i Fontseca
va traduir del llatí al castellà 
el llibre de Jozef Jakob Plenk 

Elemenentos de la nomenclatura botánica 
y sistema sexual de las plantas,10

que convertí en el seu llibre de text 
a l’Escola d’Agricultura i Botànica de Barcelona, 

i difongué el sistema linneà a la Península.



gura 1.11), que tingué força divulgació en el seu
moment entre els interessats en la matèria.
El 1835 ja s’havia parlat del trasllat de l’es-

cola i del Jardí Botànic a un nou emplaçament.
El successor del marquès de Ciutadilla, el mar-
quès de Sentmenat, rebé un ofici del 12 de febrer
del 1835, de la Junta de Comerç, on es pot llegir:
«Notablemente desmejorado dicho Jardín por los
varios y elevados edificios que se han construido
en sus alrededores impidiendo la entrada del sol
y circulación de aire tan necesarios para el cul-
tivo...». La contesta del marquès de Sentmenat
és la primera que fa referència a l’agricultura:
«Me ha sido muy grata la resolución que ha to-
mado impelida de su zelo para la instrucción pú-
blica de la Agricultura práctica y Botánica, de
adquirir un local mas a propósito para el jardín
botánico vendiendo el actual...». És a dir, uns i
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Figura 1.11.
Número de la revista 

Memorias de agricultura y
artes, 

reproduït d’un exemplar 
disponible en el fons antic

de la biblioteca 
de l’Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona.

Figura 1.12. «L’Escola d’Agricultura i Botànica de Barcelona 
va tenir un paper central en la introducció i la difusió
del sistema sexual de les plantes a Espanya, 
en bona part gràcies a l’actitud i l’actuació del seu primer professor,
Joan Francesc BahÍ» (Bernat, 2008). 11
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altres han posat sobre la taula la liquidació del
vell Jardí Botànic i la construcció d’un de nou en
un altre lloc. No havia de ser fins alguns anys més
tard que es tirés endavant aquell projecte. A penes
hi ha més notícies, ara per ara, del període entre
la instauració de l’Escola d’Agricultura i Botànica
i el moment de la seva supressió. 
El desenvolupament de l’estat liberal a partir

dels principis de la Constitució de Cadis (1812)

comportà una total reestructuració de l’estat, sota
una òptica més moderna, que defugia tot allò que
era heretat de l’Antic Règim. És en aquest marc
que cal situar la progressiva minva d’atribucions
i recursos de la Junta de Comerç de Barcelona,
que, de retruc, perjudicà la marxa de l’Escola
d’Agricultura i Botànica.
El 1847 ja hi hagué un intent d’agregar l’es-

cola a la universitat, recentment retornada a Bar-
celona, que suscità fins i tot aldarulls per part
d’uns estudiants d’agricultura que vivien en prò-
pia carn l’ofec progressiu que patia la Junta de
Comerç de Barcelona. Malgrat la pressió externa,
la Junta de Comerç decidí millorar l’escola. Sota
el guiatge del catedràtic de botànica Jaume
Llansó i Rosa (1806-1862), metge i cirurgià de
formació, es proposà allargar el pla d’estudis a
dos anys, amb la qual cosa s’ampliava el nombre
de matèries d’estudi: totes les assignatures agrí-
coles, organografia vegetal, classificació de plan-
tes, fisiologia vegetal, agronomia, patologia
vegetal, estudi de climes i terres, conreus espe-
cials, ramaderia i economia rural. Com es pot
veure, unes disciplines que ja havien de ser a la
base de totes les escoles d’agricultura posteriors.
A més, es va iniciar una publicació periòdica, El
cultivador, i la junta establí tractes amb la Com-

Figura 1.13.
Portada del llibre de
Jaume Llansó i Rosa

Lecciones elementales
de botánica para usos

de los colegios 
de humanidades, 

publicat l’any 1840
(Biblioteca Nacional

de España).

Figura 1.14.
Jaume Llansó i Rosa va ser 

nomenat professor d’Agronomia 
de l’Institut de Segon 

Ensenyament de Barcelona 
a la Revista de Instrucción 

Pública, Literatura y Ciencias 
del dia 19 d’agost del 1860.



panyia Agrícola Catalana, propietària d’uns ter-
renys enllà de Montjuïc, per tal d’organitzar-hi la
granja model que les mateixes lleis estatals pre-
veien que s’havia de fer a Barcelona.
Tanmateix, els aires uniformitzadors que regien

els governs espanyols d’aquell moment feren aviat
el seu efecte: la Junta de Comerç de Barcelona fou
completament anul·lada, i tots els projectes ante-
riors van quedar suspesos. L’escola passà a l’estat,
i entrà en una franca decadència fins al punt que
l’ensenyament de l’agricultura passà a ser una ac-
tivitat marginal, i l’escola, una institució burocrà-
tica més. Fou el moment en què la Diputació va
començar a prendre interès per l’ensenyament
agrícola, i es començà a desenvolupar, a l’empara
de les lleis estatals, primer el projecte de granja
model i, després, de granja experimental.
L’etapa de govern moderat de Juan Bravo Mu-

rillo, entre el 1847 i el 1853 (anys en què fou pri-
mer ministre i després cap de govern) suposà un
impuls per a l’agricultura en general i per al seu
ensenyament en particular. El 1849 es van no-
menar a totes les províncies comissaris regis d’a-
gricultura, i s’hi crearen juntes d’agricultura. Els
territoris catalans no en foren cap excepció. 
El 1851, a més, es constituí, amb impuls go-

vernamental, l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre. Tot va confluir el 1853 en la proposta que
va presentar Ramon de Casanova, comissari regi
d’agricultura de Barcelona, al marquès de Sent-
menat per fer la permuta dels terrenys del Jardí
Botànic del Raval per uns altres de seus situats
al mas Torre del Pla, del terme de Gràcia, al lloc

anomenat, ja aleshores, Travessera. Les condi-
cions que li proposava eren: cedir igual extensió
de terres a la Travessera que les del Jardí Botà-
nic; construir-hi la granja escola, que estaria a
càrrec de la Junta d’Agricultura de la Província;
donar, si els hi demanaven, 140.000 rals una ve-
gada, a més de 10.000 més cada any, per a les des-
peses de l’establiment. Molt possiblement, els
guanys que trauria dels terrenys de Sant Pau del
Camp el compensarien a bastament d’aquesta des-
pesa. Es tractava, doncs, de ben segur, d’una per-
muta ben calculada econòmicament pel marquès
de Sentmenat.
El març del 1854 s’encarregà l’alçament dels

plànols de les noves instal·lacions de Gràcia, es
nomenà Jaume Llansó i Rosa, que era el catedràtic
de botànica des del 1846, encarregat del trasplan-
tament dels vegetals a la nova localització i s’a-
cordà denominar la nova instal·lació granja
experimental en lloc de granja model, com era ha-
bitual en altres llocs, atesa la importància que es
donava a l’ensenyament que s’hi desenvoluparia.
El 1857 el nou Jardí Botànic disposava de 5,16

hectàrees (moltes menys que la majoria de les
granges escola de l’època), i després s’amplià
en 106.000 pams en un terreny annex per tal de
fer-hi el Jardí Botànic i un llac. El mateix 1857
ja hi havia 15 faneques (una mica menys de
mitja hectàrea)  anivellades i en explotació. El
seu director era Jaume Llansó, que havia estat
dirigint el trasllat de les plantes i la posada en
marxa del que seria, a partir del 1863, la Granja
Experimental.
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LA GRANJA EXPERIMENTAL ESCOLA 
DE BARCELONA

El 1863 es posava en funcionament la Granja Ex-
perimental Escola de Barcelona, ja sense Jaume
Llansó de director, que havia mort el 1862. Llansó
volia organitzar un curs agrícola pràctic per a alum-
nes interns, utilitzant, a més, uns camps annexos
de pràctiques que fins a aquell moment només ha-
vien servit per a pràctiques de l’Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Barcelona. Des dels seus
inicis, la Granja Experimental de Barcelona, el

primer centre oficial que havia establert el govern
espanyol a Catalunya, oferia ensenyament agrícola
de caràcter elemental. Durant els anys en què va
funcionar, la Granja Experimental de Barcelona
va organitzar un ensenyament agrícola de diferents
graus, entre els quals predominava el de tipus pro-
fessional. La Granja Experimental de Barcelona
depenia de l’estat, però la Diputació de Barcelona
també hi va tenir una intervenció destacada.
El primer director de la Granja Experimental

de Barcelona, Josep Tristany i Serret (1832-?),
nomenat el 9 de febrer, amb Ramon Roca d’aju-
dant, volgué assegurar la continuïtat del curs dis-
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El canvi d’ubicació del Jardí Botànic no va ser immediat

El 10 de març del 1854 arribava la reial ordre de tirar endavant el trasllat del Jardí Botànic a les terres de la
Torre del Pla, però, malgrat aquesta ordre, la permuta no es féu fàcilment. El 27 de febrer del 1855 una nova
ordre de la Diputació manava aturar-la i exposar al ministeri corresponent la qüestió per tal que decidís què calia
fer. El desacord entre la Junta d’Agricultura provincial i el marquès de Sentmenat fou total, pel que es desprèn de
les cartes del marquès. Aquest es queixa que ell havia fet un dipòsit de 7.000 duros, el governador li havia donat
la possessió del vell Jardí Botànic, la Diputació s’havia fet càrrec de les 25 faneques de la Torre del Pla i s’havia
compromès a dotar econòmicament la Junta d’Agricultura, l’ajuntament s’havia compromès a portar-hi l’aigua...
Però res no s’havia fet, ni dur-hi l’aigua, ni dotar la Junta d’Agricultura amb els 3.000 duros per a la seva creació,
ni donar, la Diputació, els 4.000 duros necessaris i pactats per a la compra de llavors i instruments, etc.

Mentrestant, l’Escola Industrial, que havia ocupat els locals del Jardí Botànic, va demanar de poder continuar
fent ús d’aquells locals i, a canvi, fer-se càrrec de les despeses de conreu del vell jardí, amb la qual cosa, malgrat
la manca de diners, podria continuar fent-se l’ensenyament pràctic de l’agricultura, alhora que preveia de mantenir
la càtedra d’Agricultura en el si de l’Escola Industrial, com els anys anteriors. El marquès hi respon que ja preveu
que, fins que acabin les collites, l’Escola Industrial podrà fer ús d’aquell espai, mentre sotmet el projecte de granja
model al comissari regi i al catedràtic de Botànica de la Universitat, a més d’encarregar a un vocal de la Junta
d’Agricultura que anés a França a observar el funcionament de les granges escola d’aquell país.

El 19 de març del 1855 el marquès de Sentmenat adreça una instància contra l’ordre de suspensió del trasllat
en els termes següents: «El Marqués de Ciutadilla, antecesor del exponente, cedió un huerto para el preciso objeto,
y con la condición inalterable de que sirviera para jardín botánico, en el cual se enseñase gratuitamente la botánica,
constituyéndolo perpetuamente bajo el patronato de sus sucesores en el Marquesado de Ciutadilla, con el carácter
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y título de fundadores. El Comisario Regio de Agricultura, y no el que recurre, promovió el expediente pª la traslación
del jardín botánico, por no servir para el objeto de su instituto, a causa de los muchos edificios de que se hallaba
cercado. El Marqués de Ciutadilla, patrono y conservando el caracter de fundador, podía y debía prohibir la tras-
lación, porque se faltaba a la expresa voluntad del generoso cedente su antecesor: podía aún más pretender que si
el terreno dejaba de servir para el objeto preciso y exclusivo de la cesión, si no se cumplía la condición de la misma,
si no había de ser jardín botánico, solo él como patrono, y con el título de fundador, debía recobrarlo y disponer,
porque faltando la condición impuesta, caducaba la concesión». Continua dient que ell, com a patró i fundador
successor, vol que continuï l’ensenyament de l’agricultura, com ho pretenia al principi el primer fundador, i per
això ha previst el canvi d’ubicació del Jardí Botànic, per la qual cosa vol que es compleixi la Reial Ordre del 10 de
març del 1854, que preveu el canvi de lloc del jardí. Subratllem especialment l’esment a la intenció del fundador
del Jardí Botànic: vol que continuï l’ensenyament de l’agricultura, com ho pretenia al principi el primer fundador.

Finalment, el tema es desbloqueja el 29 de juny del 1855, amb una reial ordre que declarava en vigor la que
havia quedat suspesa, del 10 de març del 1854. S’autoritza la permuta, i el 12 de juliol una carta del marquès acusa
rebut del vell Jardí Botànic. El marquès de Sentmenat és en aquell moment Joaquim Maria de Sentmenat i de Vila-
llonga, Clariana, Meca, Cardona i Pinós, marquès de Sentmenat i de Ciutadilla i comte de Múnter, entre altres
títols, veí de Barcelona.

Tanmateix, continuen els entrebancs: està començant la urbanització de l’Eixample barceloní, i els terrenys
de l’antic Jardí Botànic en reben les conseqüències: l’ajuntament decideix el febrer del 1858 obrir un carrer que
connecti els dos carrers limítrofs del jardí: el de la Cera i el de la Lleialtat. Es tracta d’un passatge de 30 pams
d’ample (l’actual carrer de la Reina Amàlia), però, malgrat tot, el marquès se’n queixa. L’abril del mateix any,
l’ajuntament en retalla un tros més en rectificar i alinear el carrer de la Cera.

L’ús agrícola i botànic d’aquest espai és ja a les últimes paraules. El 1857 el marquès hi estableix, en un tros,
Josep Nogués i Soler, fonedor de metalls; el 1858 fa el mateix amb Manuel Vila i Tomàs, propietari de Reus, i el
1863, amb Pere Serrallonga i Cuní, fabricant. Just en aquells anys Barcelona visqué l’enderroc de les muralles, que,
en el cas del terreny de l’antic Jardí Botànic, féu que en un primer moment s’eixamplés l’espai pel nord. Les parets
que quedaven del vell jardí devien estar molt malmeses, ja que encara s’hagué de moure un darrer plet: la tarda del
23 d’octubre del 1866 es presentà en el que quedava de jardí Felip Muller, alemany, fabricant de llits de ferro, bàscules
i altres objectes, amb una vintena de treballadors seus, els quals aterraren un tros del que quedava de mur perimètric
de l’espai, amb l’excusa que estava a punt de caure i això posava en perill tothom qui hi passava a prop. Se’n féu el
judici, que condemnà l’alemany a refer el mur, però sembla que això no s’arribà a complir mai, perquè el fabricant
de llits no es resignà a perdre el judici i recorregué una vegada rere l’altra la sentència judicial.

Mentrestant, però, l’ensenyament de l’agricultura continuava en un nou espai, amb una organització també
nova, i amb un patronatge diferent. S’obria l’etapa de la Granja Experimental, amb els precedents anteriors al
1863. Cal dir, però, que, com s’afirma en els tríptics de divulgació actuals dels jardins de la Universitat de Bar-
celona, alguns exemplars dels arbres i plantes en general presents en aquests jardins procedien de l’extingit Jardí
Botànic del carrer de la Cera.
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senyat per Llansó12. Es conserva el nom dels
alumnes nomenats el 14 de setembre del 1863 i
ingressats el dia següent: Jaume Mitjà i Coma,
Ramon Sirvent i Canals, Josep Costa i Casellas i
Antoni Sanromà i Gassull, pensionats per la Di-
putació, a més de Marià Fresno i Busquets i An-
dreu Pedragosa i Pujol, pensionats per l’Ajunta-
ment de Barcelona.13

Josep Tristany deixava la direcció de la granja
el 1868 en traslladar-se a Saragossa per tal de
prendre possessió de la càtedra d’agricultura a
l’institut d’aquella ciutat, i es confiava la direcció
a Josep Presta i Corbera (1822-1888), veterinari,
que hi va romandre fins al 1883. Tristany retornà
a Catalunya, però mantenint la seva càtedra de
segon ensenyament: el curs 1884-1885 era cate-
dràtic d’agricultura elemental a l’Institut de Tar-
ragona.
Aquesta granja era situada a l’indret anome-

nat la Travessera, del terme municipal de Gràcia,
a l’extrem sud-oest d’aquell municipi, a tocar de
les Corts de Sarrià. Inicialment hi havia en aquell
lloc la Torre del Pla, que desaparegué amb la re-

forma de les instal·lacions de la Granja Experi-
mental. Amb el temps, complementaren les ins-
tal·lacions amb uns vivers al carrer de Muntaner,
a cinc minuts de la granja. L’adreça oficial era al
carrer de la Granja Experimental, un carreró des-
aparegut que hi havia entre el carrer de Sant Sal-
vador i la Travessera de Gràcia, entre l’actual
carrer de Casanova i la plaça de Francesc Macià.
En el període del 1868 al 1883, sota la direc-

ció de Josep Presta, la Granja Experimental patí
una nova etapa de decadència, fins a l’extrem
que va estar a punt de ser tancada, atesa la poca
activitat docent i experimental que s’hi practi-
cava, però el 1883 visqué una nova revifalla, amb
l’adquisició de nova maquinària i l’absorció de
personal i material de dues institucions clausura-

Figura 1.16. Antics terrenys de la Granja Experimental, 
poc després de la urbanització de l’Eixample 

a la plaça de Francesc Macià. 

Figura 1.15. Emplaçament de la Granja Experimental. 
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des aquell any: l’Estació Vitícola i Enològica de
Tarragona i l’Estació Antifil·loxèrica de Girona.
Diversos factors foren determinants en aquesta

decadència. Tot i el caràcter oficial que havia tin-
gut la Granja Experimental de Barcelona, les
connexions que tenia amb experiències anteriors,
el fet d’haver nascut gràcies a una donació o que
l’estat no organitzés l’ensenyament superior de
l’agricultura fins un any després de la seva fun-
dació mostren que el principal interès en aquella

iniciativa el van tenir certs sectors de la societat
catalana. La Granja Experimental de Barcelona
va quedar força oblidada per part de l’adminis-
tració pública, de manera que quan el 1881 el
govern va crear les seves granges a Sevilla, Gra-
nada i Saragossa, no es va tenir en compte la que
ja existia a Barcelona.
La granja comptava amb aportacions econò-

miques de la Diputació Provincial, de l’Ajunta-
ment de Barcelona i del marquès de Sentmenat,
que en alguns moments hi van deixar de col·la-
borar, de manera que les activitats van quedar
forçosament afectades. Tot i les ajudes que rebia,
les peticions del director de la Granja Experi-
mental a l’Ajuntament i la Diputació de Barce-
lona, en demanda de més diners, mostren les
dificultats que tenia aquell centre agrícola per
a subsistir, perquè, segons ell, no es podien por-
tar a terme tots els projectes que s’hi havien ini-
ciat.14

Durant els primers anys d’existència, la Gran-
ja Experimental de Barcelona va ser un centre
d’ensenyament agrícola amb un caràcter molt
pràctic. Impartia estudis de tres anys a nois entre
catorze i setze anys, en règim d’internat. Entre
els alumnes n’hi havia que es pagaven els estudis
i d’altres que hi estaven pensionats per alguna
institució pública. 
Les pràctiques que realitzaven els alumnes

consistien a treballar als camps de la granja, sota
les ordres del jardiner, però, a més, rebien un en-
senyament teòric sobre el conreu en general, jar-
dineria, horticultura i ramaderia. També rebien

Figura 1.17. Taca sobre el plànol de Barcelona actual 
que situa l’espai ocupat per la Granja Experimental. 
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lliçons de lectura, escriptura i doctrina cristiana.
La granja no era exclusivament un centre d’en-
senyament agrícola, sinó que els seus alumnes
rebien el tipus d’educació que els organismes pú-
blics creien que era necessària per a joves d’a-
quella edat a fi d’aconseguir la formació més
imprescindible.15

Cap a finals del segle XIX, la Granja Experi-
mental de Barcelona va augmentar l’activitat que
portava a terme; entre les tasques que realitzava
n’hi havia de quatre tipus: treballs d’experimen-
tació i propaganda agrícola, observatori, estació
ampelogràfica i ensenyament de perits i capatas-
sos agrícoles, amb internat.16

Figura 1.18. Plànol dels terrenys per ubicar la Granja Experimental. Reproduït de l’original disponible a l’ESAB. 
La figura mostra el plànol del 1902-1903, però també es disposa de dos exemplars més, corresponents als anys 1899-1900 i el 2004, 
els quals mostren com la superfície disponible inicialment (17 ha) ha anat disminuint amb els anys fins a 14 ha, 
com a conseqüència de la progressiva urbanització de l'Eixample.



La recerca agrícola que s’acostumava a fer a
la Granja Experimental era per a millorar el ren-
diment de blats,17 patates, tabac i conreus d’hor-
ta. Sorprèn en certa manera que s’assagessin les
possibilitats de conrear productes agrícoles in-
dustrials com ara el tabac, la remolatxa sucrera
o el cotó.18 També hi destacava la investigació

que feien per buscar nous aliments per al bestiar;
van fer assajos amb arbustos i arbres, utilitzant
fulles de morera, acàcia i vinya, i també amb
plantes farratgeres. Dintre de les experiències
que s’hi duien a terme, se’n feien també amb ma-
quinària. Durant el període 1895-1896 van rea-
litzar un assaig sobre el cost de la batuda
mecànica, utilitzant una batedora Ofverums
Bruk, fabricada a Suècia, que pertanyia al Servei
Agronòmic de Barcelona.
Com a tasca de propaganda, consultes i labo-

ratori, es donaven a conèixer noves experiències,
deixaven visitar la granja als agricultors i en di-
fonien els resultats a través dels periòdics. El
personal tècnic de la granja responia les consul-
tes que els formulaven els agricultors, i hi havia
uns laboratoris on es podien realitzar anàlisis.
Vegeu una mostra del tipus i la quantitat de les
anàlisis realitzades a la taula 1.1.
La Granja Experimental també actuava com a

observatori, i per això registrava dades que po-
dien tenir interès per als agricultors i els rama-
ders. Entre les dades que recollia, hi havia les
observacions meteorològiques i les observacions
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Figura 1.19. Plànol general de la Granja Experimental d’Agricultura. 
Document conservat a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

Font: Granja Experimental de Barcelona, Memòries dels anys 1895 a 1898.

1895-1896 1896-1897 1897-1898
Terra 45 58 64
Vi 6 3 4
Aigua 4 1 3
Adobs 2 1 4

TOTAL 57 63 75

Taula 1.1. Anàlisis realitzades a la Granja Experimental de Barcelona
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fenològiques, és a dir, els dies en què diferents
vegetals treien les primeres fulles, florien, dona-
ven fruit i perdien les fulles. També registraven
l’estat sanitari i les epidèmies vegetals i animals,
a més de donar informació sobre les pràctiques
més adients per a cada producte. Per poder reco-
llir informacions en tota l’àrea d’influència de la
granja, van muntar una xarxa d’observació, amb
una quarantena de corresponsals residents en di-
ferents poblacions, que els permetia recollir infor-
mació de bona part de Catalunya i les Balears.19

El 21 de gener del 1893, per reial ordre, es
creava dins la Granja Experimental una estació
ampelogràfica –arran de l’arribada de la fil·loxera
(vegeu el quadre d’aquesta mateixa pàgina) a les
vinyes del país–, que ocupava diverses parcel·les
de la mateixa Granja Experimental. Hi havia un
mostrari de ceps americans i una col·lecció de
mostres de les varietats de vinya més importants
que es conreaven a Catalunya i algunes de la
resta de l’estat. En el camp d’experimentació es
tractava d’adaptar les varietats del país amb em-
pelts americans. Tot i que la granja comptava
amb personal aportat des del govern de l’estat,
va ser la Diputació qui, excepte en uns breus pe-
ríodes, va fer-se càrrec de l’ensenyament agrícola
a Barcelona. La participació de l’estat en l’ense-
nyament va limitar-se, pràcticament, al període
comprès entre els anys 1890 i 1893.
A finals de segle, la Granja Experimental va

tenir un dels períodes de més activitat, però la
necessitat de traslladar-la, la seva progressiva
desvinculació de l’Escola Provincial d’Agricultura

La fil·loxera

Com se sap, la fil·loxera és un petit insecte originari
d’Amèrica que va arribar a Europa el 1860 en un
carregament de ceps americans destinats a França.
Es tractava de ceps resistents al fong denominat oïdi,
cendrada o malura blanca, que afectava greument
la vinya francesa. Amb els ceps americans es volia
combatre una plaga que preocupava molt la pagesia,
i el resultat fou que se n’introduí una altra d’encara
més terrible.

En una trentena d’anys, la fil·loxera s’estengué
per tot Europa i el nord d’Àfrica, i arribà també a
Austràlia. Malgrat tots els controls i les precaucions
presos així que l’insecte començà a atacar la vinya
francesa, el 1877 ja fou detectada a Catalunya. El
conreu de la vinya era importantíssim a tot el país, i
encara havia crescut els anys anteriors a causa de la
situació de la vinya al país veí.

Moltes plantacions de vinya foren cremades i
arrencades, altres reconvertides en conreus de cereals,
i l’arribada de la fil·loxera suposà una crisi sense
precedents coneguts fins llavors en el sector agrari
català. Malgrat tot, aviat es va trobar una solució:
l’empelt de vinya americana, la qual era immune a
l’insecte. D’aquesta manera, algunes comarques ca-
talanes, de fet pràcticament les mateixes que ara són
productores de vi, pogueren remuntar la crisi.

Per això els cursos d’empeltadors –1894-1905–
de l’Escola de Pèrits i de la de Capatassos tingueren
un èxit molt gran. La seva adaptació a les necessitats
reals del camp català es feia evident, i, a més, esde-
venia una de les seves raons de ser. Aquest esperit de
servei a les necessitats de la pagesia catalana fou
també un dels objectius fundacionals de l’Escola Su-
perior d’Agricultura.
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i el creixent suport que aquesta darrera rebia de
la Diputació de Barcelona la van abocar a una crisi
que era descrita de la manera següent: «Circuns-
tancias de carácter económico superiores aun a las
indicadas y que desde hace siete años pesan sobre
esta Granja, considerada en situación de traslado,
con un presupuesto a todas luces insuficiente, con
sólo unos cuantos obreros, privados del auxilio que
prestava antes la Diputación, consistente en cinco
o seis obreros, destinados hoy a trabajar en terrenos
propios de la Escuela Provincial de Agricultura; sin
ganado de labor ni de renta, con maquinaria im-
propia para el cultivo de esta finca».20

La Dirección General de Agricultura, Minas
y Montes havia dotat la Granja Experimental
Agrícola de recursos per a poder funcionar com
a centre d’experimentació i demostració, però, en
deixar la Diputació de Barcelona de col·laborar
amb la granja, aquesta perdia un dels seus prin-
cipals suports, cosa que en va fer reduir consi-
derablement l’activitat.

L’ESCOLA DE PERITS AGRÍCOLES 
I L’ESCOLA DE CAPATASSOS

Un reial decret del 9 de desembre del 1887 au-
toritzava les diputacions provincials a crear gran-
ges escola experimentals, on es formaven els
capatassos agrícoles, i un altre del 12 de setem-
bre del 1888, a crear escoles de perits agrícoles.
La Diputació de Barcelona obtenia una reial
ordre per a tirar endavant la Granja-Escola Ex-
perimental –7 d’agost del 1890– i una altra per
a l’Escola de Perits –26 de novembre del mateix
any–. Ambdues institucions s’ubicaren a la
Granja Experimental.
El 1889 era nomenat director del centre Her-

menegildo Gorría Royán, i tant la Granja-Escola
Experimental com l’Escola de Perits passaren a
dependre directament de l’estat.

Hermenegildo Gorría Royán (1843-1920), aragonès,
home pluridisciplinari, ja que, a part d'enginyer agrò-
nom, professor i director de l’Escola i de la Granja
Experimental, a més de la Granja-Escola de Lleida,
fou impulsor de la meteorologia i féu incursions en
diferents camps, com, per exemple, el del disseny de
traçats ferroviaris.
Fou un dels pocs professors que continuaren després
del 1912 a l’Escola Superior d’Agricultura, on la seva
firma a les actes reflecteix el seu nom catalanitzat:
Hermenegild i, fins i tot, Ermengol Gorria.

Figura 1.20. 
Hermenegildo Gorría Royán.21
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Es tractava, formalment, de dues institucions
diferents, però que compartien espais i direcció,
així com una part important de les activitats, que
eren comunes. Per tant, malgrat l’existència de
dues ordres de creació i de dos noms diferents, a
la pràctica, era una sola escola, amb una secció
de perits i una de capatassos. Aquest fet explica
que en els documents que hi fan referència sovint
es presentin dubtes i ambigüitats sobre aquesta
escola, o escoles, i que moltes vegades se les es-
menti amb un nom compost dels noms de les
dues escoles originals.
Actualment hom titlla d’error la iniciativa de

fer conviure la Granja Experimental i l’Escola de
Perits en una mateixa institució i en un sol edi-
fici, sobretot pel fet que cadascun d’aquests or-
ganismes depenia d’una administració diferent.
I un altre error fou, segons alguns analistes, de
crear-hi, encara, l’Escola de Capatassos.22

El 21 de gener del 1892 s’aprovava, per
reial decret, el reglament de la Granja Experi-
mental; l’any següent, s’hi desenvoluparen l’ob-
servatori meteorològic –la Diputació n’aprovà
l’existència i el pressupost el 9 de gener del
1894, amb una dotació de 30 aparells d’obser-
vació directa i 7 d’enregistradors, inclosa l’ob-
servació de l’electricitat atmosfèrica–; el
laboratori agrícola –amb tota mena d’instru-
ments i aparells per a les anàlisis necessàries,
tant de terres com d’adobs, vi, oli, etcètera–; el
museu de màquines agrícoles, i material per a
les classes pràctiques de l’escola: exemplars de
mineralogia, geologia, entomologia, botànica,

llavors, dibuixos topogràfics i lineals i instru-
ments de topografia. 
Una de les activitats paral·leles empeses des

de la direcció de la granja-escola fou la publica-
ció del Boletín Agrícola y Meteorológico de la
Granja Experimental de Barcelona.
Inicialment, els plans d’estudis de l’Escola de

Perits foren els mateixos que els dels centres ofi-
cials dependents del govern espanyol: per als es-
tudis de perit es va adoptar el pla que tenia
l’Escola General d’Agricultura, secció de perits,
de Madrid, mentre que per als estudis de capatàs
se seguia el Reglament de Granges del 31 de ju-
liol del 1892.23

El règim de l’escola fou gratuït, pagat per l’es-
tat, però s’havia de cobrar un tant als alumnes
per les hortalisses que s’enduien a casa. 
La vida de l’Escola de Perits Agrícoles fou efí-

mera: ja que la Reial Ordre del 30 de setembre

Taula 1.2. 
Pla d’estudis de l’Escola de Perits Agrícoles per al curs 1894-1895



del 1893 suprimia les escoles de perits de Bar-
celona, Saragossa, València i Jerez, deixant
només la de Madrid.
Després d’aquesta supressió, el 13 de febrer

del 1894 la Diputació de Barcelona, a proposta
d’Hermenegildo Gorría, reaccionava i acordava
crear, ja per al curs 1894-1895, les escoles de
Perits i Capatassos Agrícoles, amb el caràcter
d’establiments lliures, i s’aprovava el pla d’estu-
dis de l’Escola de Perits Agrícoles (taula 1.2), se-
gons el reglament de l’Escuela General de
Agricultura, Instituto Agrícola de Alfonso XII de
Madrid, i amb un pressupost de 15.280 pessetes
per a aquell curs. També s’aprovà el pla d’estudis
de l’Escola de Capatassos (taula 1.3).
La utilització d’uns plans idèntics als que te-

nien els centres oficials de l’estat mostra la vo-
luntat de la Diputació de Barcelona de seguir el
mateix camí que aquells centres. Havia estat el

govern espanyol qui havia suprimit les escoles
de perits; des de Catalunya es creia necessària
la seva continuïtat, i, per això, la Diputació de
Barcelona es va esforçar a mantenir un ensenya-
ment de l’agricultura idèntic al de la resta de l’es-
tat, encara que els seus títols no tinguessin el
mateix reconeixement oficial.
El 7 de març del 1894 una reial ordre signada

per la reina regent, Maria Cristina d’Àustria, i pel
president del govern espanyol, Práxedes Mateo
Sagasta, autoritzava tot el que la Diputació de
Barcelona havia demanat. Així és com el mateix
1894 la Diputació de Barcelona va crear, altre
cop separades, l’Escola de Perits Agrícoles i l’Es-
cola de Capatassos Agrícoles. La primera, a par-
tir del 1898 va canviar de nom i s’anomenà
Escola Provincial d’Agricultura.
El creixent suport que va donar a aquesta es-

cola la Diputació de Barcelona va anar en detri-
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ESTEBAN LAMOTE DE GRIGNON

FRANCISCO MOLINAS BALLVÉ

NARCISO FAGES MEDINA

ESTEBAN RIERA LLAMBÍ

JOSÉ LUCAYA IMBERT

PAZ AGULLÓ LLORENS

JOAQUÍN BUSQUETS ALSINA

AMBROSIO PÉREZ LALINDE

AGUSTÍN ALOMAR ESTRANY

BENITO ALTADILL VENTURA

JUAN PONSDOMÈNECH CORNELLÀ

JUAN EUGENIO SERRALLÉS PÉREZ

SEBASTIÁN SERRALLÉS RAMOS

JORGE VIGO AMBRÓS

JOSÉ DE GIBERT CANAL

LUIS QUEIMADELOS RIVERA

BENJAMÍN QUEIMADELOS RIVERA

JUAN ESPÍ RUMBADO

BAUTISTA JARDÍ CURTO

VICENTE ALBAREDA SAGRISTÀ

IGNACIO DE FONTCUBERTA Y DE SENTMENAT

CONRADO ROUVIÈRE ROVIRA

LEOPOLDO VERGÉS GUARDIOLA

Taula 1.4. 
Alumnes del primer curs de l’Escola de Perits Agrícoles

Taula 1.3. 
Pla d’estudis de l’Escola de Capatassos per al curs 1894-1895



ment de la granja i va abocar a una crisi, com es
comenta més endavant (pàgina 49).
Els professors de l’Escola de Perits Agrícoles

s’enumeren a la taula 1.5 i els de l’Escola de Ca-
patassos, a la taula 1.6. Alguns professors es tro-
ben a totes dues escoles.
Per a la formació dels capatassos s’acordava

llogar una finca que fos adequada per a aquella
finalitat, sempre que el lloguer anual no excedís
les 3.000 pessetes, amb càrrec al pressupost de
l’escola. S’encarregaven les gestions per a trobar
la finca al director de la granja, Hermenegildo
Gorría. Alhora, es demanava al Ministeri de Fo-
ment que permetés al cos de professors de la
granja cobrir els llocs de professors de l’escola i
utilitzar les eines, laboratoris, etc. de la granja
per a les classes pràctiques i teòriques dels alum-
nes de l’escola.
Els estudis de capatàs eren fonamentalment

de caràcter pràctic; el curs estava orientat a
donar la instrucció necessària per als obrers agrí-
coles i durava dos o tres anys; els aprenents feien

d’obrers mentre aprenien. Durant el primer curs,
hi hagué 15 alumnes, però aquests estudis no van
tenir l’èxit que s’esperava perquè estaven desti-
nats a fills de pagesos que no tenien recursos per
a mantenir els seus fills a Barcelona en una pen-
sió. Davant d’això, la Diputació de Barcelona va
subvencionar durant alguns anys una dotzena
d’alumnes i va crear un internat de capatassos; a
més, també van admetre alguns alumnes de la
Casa de Caritat. Així, el nombre d’alumnes va
créixer, però quan la Diputació de Barcelona va
deixar de subvencionar-los, el nombre va tornar
a disminuir dràsticament, fins a trobar-se que du-
rant molts anys no hi havia cap alumne que hi
estudiés aquesta disciplina. Entre el 1894 i el
1910 van estudiar per a capatàs agrícola un total
de 75 alumnes, la majoria subvencionats per la
Diputació de Barcelona.24

A més dels estudis de perit i capatàs, l’Es-
cola de Perits Agrícoles, des de la seva fundació
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HE RM EN E G I L D O GOR R Í A RO Y ÁN

director

MARIANO VILAS, RAFAEL SERRANO i JUSTO FERNÁNDEZ
perits agrícoles

EUGENI PÉREZ i ANTONIO MORA

capatassos agrícoles

RAMON RAMON

hortolà

RAMON SENSADA
capellà professor de religió i moral

Taula 1.6. Professors de l’Escola de Capatassos

H E RM EN E G I L D O GOR R Í A RO Y ÁN

EM I L I O LÓ P E Z S ÁN C H E Z ,
reconegut agrònom amb publicacions sobre adobs 

AUR E L I O LÓ P E Z V I D A U R ,
que era alhora secretari i professor d’Agricultura y Técnica agrícola
de l’Instituto General y Técnico de Barcelona 

MARIANO VILAS i RAFAEL SERRANO,
perits agrícoles, professors ajudants

Taula 1.5. Professors de l’Escola de Perits Agrícoles
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l’any 1894, també oferia un curs d’empeltadors,
que més tard es va ampliar amb els cursos d’a-
vicultura (1898), apicultura (1902) i sericicul-
tura (1907). Si els alumnes per a capatàs van
ser molt escassos, els ensenyaments especials
d’empeltadors, avicultura, sericicultura i api-
cultura van tenir més èxit, com es pot veure a
la taula 1.7.

L’ESCOLA PROVINCIAL D’AGRICULTURA

En sessió de l’11 de gener del 1898, la Diputació
de Barcelona va acordar denominar Escola Pro-
vincial d’Agricultura les que fins a aquells mo-
ments s’havien anomenat Escola de Perits i Escola
de Capatassos, nom que conservà fins a la desapa-
rició del centre l’any 1911. Però, a més del canvi
de nom, també destacava el començament d’un
procés de diferenciació entre l’ensenyament que
es donava en aquella escola i les que amb caràcter
oficial hi havia a Madrid. Es remarcava amb
aquest nom el fet que fos un centre d’ensenyament
mantingut per un organisme provincial. També
aquell mateix any van ampliar-se els estudis que
oferia, i es van iniciar unes classes de dibuix lineal
i topogràfic com a assignatures preparatòries per
a l’ensenyament de perits agrícoles.
De mica en mica, el procés de diferenciació

entre l’Escola Provincial d’Agricultura i els cen-
tres oficials de l’estat va anar augmentant. Per
acord del 2 de desembre del 1902 es va canviar
el pla d’ensenyament de la secció de perits agrí-
coles, van completar-se les matèries i van dispo-
sar-lo de tal manera que en un termini breu es
poguessin estudiar –o assistir a les classes– una
o diverses de les assignatures que contemplava
el nou pla. Cada vegada importava menys assem-
blar-se a les escoles de Madrid, s’havia canviat
d’estratègia: ja no es tractava tant de copiar el
que feien a Madrid, sinó d’oferir un ensenyament
prou diferenciat i a la vegada atractiu per als pos-
sibles alumnes.

Taula 1.7. Ensenyaments especials d’agricultura

Cursos Empeltadors Avicultura Apicultura Sericicultura

1894-1895 16 - - -
1895-1896 6 - - -
1896-1897 93 - - -
1897-1898 120 - - -
1898-1899 167 28 - -
1899-1900 79 7 - -
1900-1901 37 17 - -
1901-1902 25 15 - -
1902-1903 38 14 19 -
1903-1904 18 - 9 -
1904-1905 14 - 17 -
1905-1906 4 - 6 -
1906-1907 9 - 14 -
1907-1908 8 - 18 11
1908-1909 19 - 22 6
1909-1910 9 - 10 13

Font: ESCUELA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, Memoria de la enseñanza co-
rrespondiente al curso del 1909 a 1910. Barcelona, 1911.



L’Escola Provincial d’Agricultura, doncs, va
adquirir personalitat pròpia, que la diferenciava
de la resta dels centres d’ensenyament de l’estat.
Segons un professor d’aquesta escola, Pere J. Gi-
rona, els agricultors es van trobar durant molts
anys mancats d’un centre d’ensenyament agrícola
que garantís els extensos i variats coneixements
que han de posseir els agricultors moderns; l’ense-
nyament primari i secundari oferia unes nocions
molt elementals, i, a la inversa, els estudis d’en-
ginyer agrònom eren inabastables per a bona part
dels joves que sentien vocació per l’agricultura.
L’Escola Provincial d’Agricultura de Barcelona
havia de canviar aquest estat de coses.25

Com a element distintiu, segons Pere J. Gi-
rona, l’escola  oferia uns estudis agrícoles inte-
grals, que eren la principal característica que
avalava que aquell centre d’ensenyament fos una

excepció a la majoria de les escoles que hi havia
a l’estat espanyol. En efecte, a l’Escola Provincial
d’Agricultura es combinaven les lliçons magistrals
amb els exercicis pràctics, que segons cada cas
eren al laboratori químic, utilitzant el microscopi,
excursions, conreu de plantes i d’altres activitats.
L’Escola Provincial d’Agricultura, tot i oferir un

ensenyament propi, aconseguí cert reconeixement
per mitjà de la Reial Ordre del 14 de juliol del
1904. Els qui acabaven els estudis tenien la facul-
tat de poder mesurar i taxar, i donar-ne fe en judi-
cis, les finques rústiques l’extensió de les quals
no sobrepassés les 30 hectàrees. Aquesta ordre per-
metia als perits que sortien de l’Escola Provincial
d’Agricultura de poder portar a terme unes feines
de caràcter oficial que, fins a aquell moment, només
havien estat reservades als perits que estudiaven
a les escoles dependents del govern espanyol.27
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Figura 1.21. Alumnes de l’Escola Provincial 
d’Agricultura de Barcelona 

«en operaciones».26
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Tanmateix, l’Escola Provincial d’Agricultura,
i l’Escola Superior d’Agricultura a partir del
1912, no apareixen mai en els diversos Anuarios
de la Universidad de Barcelona entre el 1884 i el
1921, on, en canvi, sí que consten tots els centres
d’ensenyament secundari i universitari de Cata-
lunya i Balears.
Tant el director com la majoria dels professors

de l’Escola Provincial d’Agricultura procedien de
l’Escola de Perits i Capatassos (taula 1.8).
Els estudis per a perit agrícola duraven tres

anys (taula 1.9). Primer s’havia de seguir un curs
preparatori, que els alumnes que tenien el batxi-
llerat o un títol del mateix grau es podien estalviar.
En els cursos primer i segon era quan, pròpiament,
s’estudiava la carrera de perit agrícola.
Totes les classes eren diàries i duraven de tres

a cinc mesos, segons l’assignatura. Només les clas-
ses de religió i moral, que hi havia el primer any,
s’explicaven els dissabtes. Al tercer any s’havia de
presentar un projecte d’explotació agrícola que
havia d’incloure una memòria, plànols, comptes
de despeses, producció i pressupostos.
A partir de diverses memòries de l’Escola de

Perits i Capatassos Agrícoles i de l’Escola Pro-
vincial d’Agricultura tenim diferents quantitats,
no coincidents, sobre el nombre d’alumnes d’aquell
centre.28 Són unes xifres que semblen inflades,
ja que per al període del 1894 al 1910 donen un
resultat de 659 alumnes. Tenint en compte el
nombre d’alumnes que presentaven el projecte,
sembla més aproximat situar al voltant de dos-
cents els que van passar per l’Escola de Perits i

Capatassos Agrícoles i l’Escola Provincial d’A-
gricultura.
Els alumnes podien seguir els estudis en règim

d’internat o no. La Diputació de Barcelona havia
llogat els edificis del costat de la Granja Experi-

Director
HERMENEGILDO GORRÍA ROYÁN, enginyer agrònom i industrial, doc-
tor en ciències, llicenciat en farmàcia, mestre d’obres, etc.

Professors
AURELIO LÓPEZ VIADUR, enginyer agrònom, catedràtic d’agricultura
i secretari de l’Institut General i Tècnic de Barcelona

JAUME NONELL i COMAS, enginyer agrònom

FRANCESC NOVELLAS I ROIG, ll icenciat en ciències
ANTONIO TORRENTS i MONNER, professor mercantil i excatedràtic de
dret internacional de l’Escola Superior de Comerç de Barcelona

PERE J. GIRONA i TRIUS, doctor en dret i farmàcia

Ajudants

MARIANO VILAs (secretari), perit agrícola, mestre superior

JUAN SALVADOR BORRÀS, perit agrícola

Professors auxiliars

CRISTÓBAL SARRIAS, ll icenciat en farmàcia

VALERO TIESTOS, exprofessor de l’Escola de Belles Arts
JOSÉ FLORENSA, perit agrícola de l’Escola Provincial de Barcelona
ANTONIO CAUBET, professor de francès

Professors d’ensenyaments especials

HERMENEGILDO GORRÍA ROYÁN, sericicultura

PEDRO VILLANUEVAS, apicultura
JOSÉ FLORENSA, empelts

Taula 1.8. 
Plantilla del personal de l’Escola Provincial d’Agricultura l’any 1910

Font: ESCUELA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE BARCELONA, Memoria de
la enseñanza correspondiente al curso del 1909 a 1910. Barcelona,
1911, pàg. 13-14.



mental per poder tenir alumnes interns. El curs
1897-1898 n’hi va haver 23, dos dels quals esta-
ven subvencionats per la Diputació de Lleida.29 La
Diputació de Barcelona també va seguir la tradició
de mantenir l’internat, com per als alumnes que
abans estudiaven a la Granja Experimental de
Barcelona.
Els titulats que sortien de l’Escola Provincial

d’Agricultura es dedicaven majoritàriament a tre-
balls agrícoles particulars, ja que el títol que ob-
tenien no els permetia accedir a càrrecs públics.
Així, per exemple, dels 17 alumnes que van aca-
bar els estudis de perit agrícola en aquell centre
el curs 1899-1900, 15 van treballar a les finques
de les seves respectives famílies, i els dos res-
tants es van dedicar a l’administració de finques
rústiques.30 Molts dels alumnes que van passar
per l’Escola Provincial d’Agricultura van desta-
car pel fet d’ocupar càrrecs directius en diferents
organismes privats de caràcter agrícola, de repre-
sentació política o de difusió de noves tècniques
agrícoles.31

Seguint una pràctica molt estesa a França,
país on eren freqüents les associacions d’estu-
diants d’un mateix centre, els exalumnes de
l’Escola Provincial d’Agricultura van organitzar
l’any 1906 l’Associació de Perits Agrícoles, que
va ser la base sobre la qual es va formar l’any
1911 el Foment Regional de Perits Agrícoles,
dedicada fonamentalment a defensar els inte-
ressos d’aquests professionals. Era un clar pre-
cedent del que més endavant foren els col·legis
professionals.32
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Taula 1.9.
Assignatures dels tres cursos de l’Escola Provincial d’Agricultura 

Preparatori
Matemàtiques
Física i química
Dibuix lineal
Geografia
Religió i moral
Dibuix topogràfic
Història natural
Traducció de l’idioma francès

Primer any
Topografia i agrimensura
Zootècnia i ramaderia
Mecànica i màquines agrícoles
Patologia vegetal i micrografia
Agronomia
Química agrícola
Dibuix de paisatge
Dibuix de màquines
Pràctiques d’aquestes assignatures

Segon any
Fitotècnica
Viticultura i enologia
Arboricultura i silvicultura
Construcció rural i hidràulica
Economia rural
Legislació i comptabilitat
Projectes d’explotació agrícola
Indústries rurals
Pràctiques d’aquestes assignatures

Font: ESCUELA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE BARCELONA, Memoria de
la enseñanza correspondiente al curso del 1909 a 1910. Barcelona,
1911, pàg. 8.
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Encara que tenia un vessant de defensa dels
interessos professionals, inicialment l’Associació
de Perits Agrícoles tenia també com a objectius
l’estudi i la difusió de les matèries relacionades
amb la carrera. Aquella associació, de caràcter
totalment voluntari, era un mitjà per a mantenir
el contacte entre els antics alumnes de l’Escola
Provincial d’Agricultura. La majoria de les acti-
vitats que va portar a terme van ser més de ca-
ràcter divulgatiu i d’estudi: l’associació va
preparar excursions a les finques agrícoles con-
siderades modèliques, va organitzar conferències
i va participar en congressos agrícoles, com els
organitzats per la Federació Agrícola Catalana-
Balear a Vic (1908) i a Tarragona (1909).
Una ombra negra començava a projectar-se,

però, sobre l’Escola Provincial d’Agricultura: la
dificultat per desenvolupar correctament la con-
validació dels títols finals, que havia de passar
sempre per Madrid, i no fou fàcil gairebé
mai –impossible, de fet, des del 1903–. Un
segon problema era la doble dependència de les
dues institucions que cohabitaven: l’Escola Pro-
vincial era de la Diputació, mentre que la
Granja Experimental havia passat a mans de
l’estat. La direcció comuna d’Hermenegildo Go-
rría posava solucions al possible conflicte, però
en arribar la jubilació del Sr. Gorría, forçosa a
la granja, que depenia de l’estat, hi posaren de
director el Sr. Gutiérrez del Olmo, mentre que
la Diputació mantenia a l’escola el Sr. Gorría.
Els últims anys es visqueren en un clima de no-
entesa, que derivà en una clara hostilitat entre

les dues institucions, tot i que continuaven com-
partint espais.
Al mateix temps, el progressiu avenç en la ur-

banització de l’Eixample barcelonès, que ja arri-
bava a aquest indret, va representar un motiu
addicional per a forçar el tancament de les dues
institucions i la creació d’una nova escola. Cons-
cients d’això, en un intent per a sobreviure, l’engi-
nyer en cap del Servei Agronòmic de la Província,
entitat titular de la Granja Experimental, Ignacio
Víctor Clarió-Soulán, envià un informe33 al cap
de Foment i president del Consell d’Agricultura
i Ramaderia de l’estat on es proposava la remo-
delació dels terrenys existents i la construcció de
nous edificis integrats a la trama de l’Eixample.
L’informe incloïa un estudi profund de les esco-
les d’agricultura d’altres països com a referent
del projecte de reforma i s’hi adjuntaven un con-
junt de plànols que contenien informació sobre
els diferents edificis a construir i la seva ubicació
(vegeu la doble pàgina següent). 
Cal afegir que, de totes les experiències en en-

senyament que van tenir lloc a la Granja Experi-
mental, l’Escola Provincial d’Agricultura va ser
la més important i la que va ser el precedent im-
mediatament anterior a l’Escola Superior d’Agri-
cultura. Ja es tractava de la recta final de les dues
institucions, abans que el 1911 la Diputació de
Barcelona decidís crear l’Escola Superior d’Agri-
cultura.
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Figura 1.22.
Plànol en planta de l’avantprojecte d’Estació Agronòmica 

i Patològica i Palau d’Agricultura continguts 
en l’informe presentat per l’enginyer Ignacio Víctor Clarió-Soulán 
per a fer compatibles els diferents serveis d’agricultura de l’estat 
amb la nova trama de l’Eixample d’Ildefons Cerdà (fons ESAB).
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Figura 1.24.
Plànol de l’alçat del Palau d’Agricultura, 
a la nova Gran Via Diagonal (fons ESAB). 

Figura 1.23.
Plànol de l’alçat de l’edifici 

de l’Escola Provincial d’Agricultura, 
a la nova Gran Via Diagonal. 
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ALTRES EXPERIÈNCIES D’ENSENYAMENT 
AGRÍCOLA ANTERIORS A LA CREACIÓ 
DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA

LA DOCÈNCIA DE L’AGRICULTURA 
ALS INSTITUTS DE SEGON ENSENYAMENT

Tot i que no pertany a l’àmbit universitari, farem
un breu esment de l’ensenyament de l’agricul-
tura que es feia a l’educació secundària. Els
instituts que l’impartien estaven lligats a la uni-
versitat, i els professors d’agricultura havien de
ser, per llei, enginyers agrònoms.
Als institutos de segunda enseñanza espa-

nyols existia l’assignatura d’agricultura elemen-
tal. Havia estat creada a la Ley para la enseñanza
agrícola, de l’1 d’agost del 1876, de forma gene-
ral, englobant, als instituts on existia, la càtedra
d’agricultura teòrico-pràctica, que havia estat
creada a partir de l’article sisè de la llei Moyano,
del 1857: «Sexto. Breves nociones de agricultura,
industria y comercio, según las localidades», deia
en desglossar els continguts que havia d’impartir
el segon ensenyament.
Això féu que s’haguessin de proveir les cà-

tedres d’agricultura de tots els instituts existents
en aquell moment a l’estat. Aleshores ja era
obligatòria la lectura de la Cartilla agraria, i
s’imposà l’assignatura d’agricultura elemental.
Al mateix temps, s’incloïa en els exàmens per a
aprovar el batxillerat, juntament amb les altres
assignatures. Es preveia, a la mateixa llei, que

impartissin aquesta assignatura enginyers agrò-
noms que acreditessin dos anys en l’exercici de
la professió (taula 1.10); es concedia que fos
compatible amb el càrrec de secretari de la
Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Co-
merç, i que cobressin, en aquest cas, la meitat
del que corresponia al càrrec de catedràtic. El

Institut Catedràtics o encarregats d’agricultura elemental

Barcelona MARIANO TORTOSA Y PICÓN, AURELIO LÓPEZ Y VIADUR,
i RAFAEL GARCÍA FANDO

Figueres LUIS JORDI Y ÁLVAREZ, PABLO RÀFOLS Y BALTÀ,
i N. ESTEBAN MARTÍN LECUMBERRI

Girona JOAQUÍN DE ESPONA Y DE NUIX

Lleida TOMÁS BABIERA MARTÍ

Reus EUGENIO RODÓN FOLCH, DARÍO MONTOY PAZ,
i JOSÉ CAIXÉS GILABERT

Tarragona JOSEP TRISTANY I SERRET, ANTONIO HOLGUERA VADILLO

i BARTOLOMÉ DARDER Y PERICÁS

Taula 1.10. Catedràtics o encarregats de l’assignatura d’agricultura
elemental en els instituts de Catalunya entre el 1884 i el 1921

Població         Any de creació

Ba r c e l o na  1845
F i g ue r e s 1845
G i r o na 1838
I gua l a da 1839
L l e i d a 1821
Man r e s a 1892

Població         Any de creació

O l o t 1872
Reu s 1875
Sabade l l 1868
Ta r r a gona 1839
To r t o s a 1832

Taula 1.11. Ciutats de Catalunya 
en les quals hi havia institut de segon ensenyament

Fonts: Anuario de la Universidad de Barcelona: Datos estadísticos del
curso 1884-1885, Anuario de la Universidad de Barcelona 1909-1910 i
Datos estadísticos del quinquenio del 1916-1917 a 1920-1921.
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1903 la matèria de «agricultura y técnica agrí-
cola e industrial», que és com s’anomenava en
aquell moment, és fixada en el pla d’estudis de
sisè de batxillerat. Aquesta matèria es mantin-
gué als instituts almenys fins al 1943, any en
què es convocaren els darrers trasllats per tal
de cobrir-ne les vacants.
Existien instituts de segon ensenyament a

totes les capitals de província, a més de les ciu-
tats importants que ho sol·licitessin (taula 1.11). 
També hi havia ensenyament de l’agricultura

en algunes escoles normals de mestres; en aquests
casos, el professor era el mateix de l’institut de
segon ensenyament de la localitat.34

LA GRANJA-ESCOLA DE FORTIANELL (ALT EMPORDÀ)

El mes de març del 1853 el comissari regi d’a-
gricultura de la província de Girona, Narcís
Fages de Romà, va dirigir a la Diputació d’aque-
lla demarcació una memòria sobre la necessitat
d’establir ensenyament agrícola en una granja-
escola a la demarcació gironina. Demanava que
en els pressupostos de l’any següent s’inclogués
una partida de diners per finançar aquest tipus
d’ensenyament.35 La Diputació de Girona ho va
autoritzar, i va concedir per a la creació d’una
granja-escola la quantitat de 30.000 rals. 
Tot seguit, la Diputació va obrir un concurs

públic per trobar la finca on es pogués situar l’es-
tabliment; el 1854 es va decidir instal·lar-lo a
Fortianell, en el terme de Fortià, a l’Alt Empordà,
en una finca de 130 ha que Josep Estrada d’Aloy,

amic de Narcís Fages, havia adquirit l’any 1849.
El 4 de maig del 1855 va inaugurar-se oficial-
ment la Granja-Escola de Fortianell, que comp-
tava amb aules, laboratoris, internat i habitatge
del director. El projecte fou finançat per Josep
Estrada, mentre que la Diputació de Girona apor-
tava una subvenció per ajudar a mantenir-la. 
Així, doncs, només un any més tard que s’i-

naugurés la Granja Experimental de Barcelona,
a Fortianell es posava en marxa una granja-es-
cola que oferia un ensenyament de caràcter pro-
fessional, similar al que més tard es va donar a
Barcelona. La Granja-Escola de Fortianell ofe-
ria estudis de conreador, d’un any, i uns altres
de tres anys, a través dels quals es podia obtenir
el títol d’agrimensor i perit taxador de terres.36

Des de la seva inauguració l’any 1855 fins al
1862 van estudiar a la Granja-Escola de Fortianell
32 alumnes, 6 dels quals van rebre el títol d’agri-

Figura 1.25.
Narcís Fages de Romà

(Figueres, 1813-1884), 
jurisconsult i agrònom. 
Va fundar la Societat 

d’Agricultura de l’Empordà, 
la primera d’aquesta mena

a tot l’estat. 
Publicà diverses obres

sobre agricultura 
i altres temes relacionats 
amb lleis i arrendaments;

cal destacar-ne 
els Aforismes rurals.
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mensor i perit taxador de terres; un d’ells ocupava
el 1862 el càrrec de subdirector del centre i un
altre hi tenia plaça d’ajudant. Els 26 alumnes res-
tants eren, majoritàriament, els hereus de propie-
taris de la zona que havien anat al centre per
adquirir els coneixements més adequats per a re-
gentar el seu patrimoni.37

La Granja-Escola de Fortianell era, però, una
càrrega pesada per a la Diputació de Girona.
Això es va accentuar el 1865, quan hi va haver
una retallada del pressupost.38 L’any 1875 es va
tancar l’escola, i els estudis oficials d’agricultura
es traspassaren a l’Institut Ramon Muntaner de
Figueres, on foren transferits els expedients aca-
dèmics i altra documentació oficial. Anys més

tard, el 1904, es feu càrrec d’aquell centre d’en-
senyament una congregació religiosa procedent
del sud de França, els Germans de les Escoles
Cristianes (Germans de la Salle, popularment
dits lasal·lians), especialitzats en l’educació de
nois joves. Des del moment que els clergues van
passar a dirigir la granja-escola, aquesta va pas-
sar a dir-se Col·legi de Sant Josep o Institut Agrí-
cola Hispano-Francès. El centre, que continuava
essent un internat, oferia ensenyament primari
de caràcter superior i un ensenyament agrari per
al qual s’estenia un diploma en agricultura.39

L’ensenyament era en francès. D’un centre pú-
blic, impulsat per la Diputació de Girona, s’havia
passat així a un de particular.

L’ensenyament agrícola s’hi va
mantenir fins l’any 1919 –el profes-
sor Josep Llovet i Mont-ros, abans
d’anar a l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona com a estudiant,
n’obtingué el diploma–, quan els re-
ligiosos pogueren tornar a ensenyar
a Limós (França), d’on procedien,
però s’hi va mantenir un noviciat
fins l’any 1936. 

Figura 1.26. Vista actual de les instal·lacions 
de l’antiga Granja-Escola de Fortianell, 
que continua essent propietat de la família Estrada
(avui, germans Rahola Estrada). 
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LA REIAL ESCOLA D’AVICULTURA D’ARENYS DE MAR

En el camp de l’ensenyament avícola, des del 2 de
maig del 1896 hi havia a Catalunya un important
centre docent, en aquest cas d’iniciativa privada.
Es tracta de l’Escola d’Avicultura Espanyola, si-
tuada a la Granja Paraíso d’Arenys de Mar. Era
una experiència única a tot l’estat espanyol. L’ex-
pert en avicultura Salvador Castelló i Carreras
n’era el fundador i la principal ànima. S’havia es-
pecialitzat en zootècnica a l’Institut d’Agronomia
de Gembloux (Bèlgica). Després de seguir aquests
estudis i visitar granges avícoles a diversos països,
Salvador Castelló va convertir en escola d’avicul-
tura la Granja Paraíso, que havia estat construïda
pel seu pare el 1867 per dedicar-la al conreu
d’horta, especialment d’arbres fruiters.40

Aquella escola era l’obra particular de Salva-
dor Castelló, però ja des del seu començament
va gaudir de reconeixement oficial. El 23 de se-
tembre del 1896, la reina regent Maria Cristina,
en nom del seu fill Alfons XIII, li va atorgar pro-
tecció règia concedint a la Granja Paraíso el títol
de Reial Escola d’Avicultura.41 Tot i ser a Cata-
lunya, era la voluntat del seu fundador que la
Reial Escola d’Avicultura contribuís al millora-
ment de l’avicultura de tot l’estat espanyol.
A l’inrevés del que va passar amb la Granja-

Escola de Fortianell, la Reial Escola d’Avicul-
tura va néixer d’una iniciativa privada que, més
tard, va aconseguir caràcter oficial. Deu anys des-
prés de la seva fundació, a través de la Reial
Ordre del 23 d’abril del 1906, la Reial Escola

d’Avicultura va ser reconeguda oficialment pel
Ministeri de Foment i, més endavant, va ser sub-
vencionada econòmicament per l’estat espanyol.43

Inicialment per a majors de divuit anys, la
Reial Escola d’Avicultura oferia un curs de quatre
mesos de gallinocultura i indústries auxiliars, i

Figura 1.27. Granja d’Avicultura d’Arenys de Mar.42

Figura 1.28. 
Salvador Castelló i Carreras
(Arenys de Mar, 1863-1950) 
fou zoòleg 
i enginyer agrònom 
per la Universitat de Lovaina
(Bèlgica).
A ell es deu el gran augment 
de la indústria avícola 
a Espanya, 
iniciat durant el segle XIX.44
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els que aprovaven els exàmens rebien un di-
ploma. Per als que només seguissin les classes
pràctiques, el curs durava un mes, després del
qual rebien un certificat dels seus estudis. Anys
més tard, el curs que oferia l’escola era de tres
mesos, però, a més, també hi havia la possibili-
tat de fer estudis per correspondència i cursets
breus de quinze dies a un mes de durada. Grà-

cies al seu reconeixement oficial, d’acord amb
la Reial Ordre del 25 de setembre del 1924,
l’escola també oferia un ensenyament superior,
el de perit avícola. Els alumnes que seguien els
estudis de perit avícola, que havien de tenir
prèviament el batxillerat, eren examinats per un
tribunal format per funcionaris dels Serveis
Agronòmics de l’Estat.45

A més de les tasques docents, la Reial Escola
d’Avicultura d’Arenys de Mar va destacar pel fet
d’iniciar i organitzar el Segon Congrés Mundial
d’Avicultura, celebrat l’any 1924 a Barcelona
sota l’auspici del govern espanyol. També va so-
bresortir pel fet de mantenir una càtedra ambu-
lant d’ensenyament avícola. Des del 1897
publicava la revista La Avicultura Práctica, que
el 1922 va passar a anomenar-se Mundo Avícola.
A més de les revistes, també eren famoses les
obres d’ensenyament de l’avicultura que va es-
criure el director de l’escola, Salvador Castelló.46

L’ESTACIÓ ENOLÒGICA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Creada el 1902 per mitjà d’un conveni entre l’estat
i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, aviat
aquesta estació enològica es convertí en un impor-
tant centre de recerca i experimentació en l’àmbit
del vi. Tenia quatre camps principals de treball:
Secció de cooperació tècnica amb els viticul-
tors i els comerciants de vi.
Secció d’estudis experimentals.
Secció d’ensenyament.
Secció de treballs complementaris.

Figura 1.29. Estació Enològica de Vilafranca del Penedès, 
construïda l’any 1903.
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Ens centrarem en la tercera secció, però es
pot trobar abundant informació de la resta en la
tesi doctoral de Josep Casanovas.47

Anualment, l’Estació Enològica de Vilafranca
del Penedès oferia diferents classes d’ensenya-
ment: un curs breu intensiu d’enologia, un curs
d’anàlisis comercials de vins i un curs nocturn de
viticultura i enologia. En els primers anys també
van fer ensenyament ambulant en aquelles pobla-
cions vitícoles de la zona que el sol·licitaven.
L’ensenyament a través de cursos breus inten-

sius havia aconseguit un gran desenvolupament
en els països més avançats en agricultura. L’any
1908 el director de l’Estació Enològica va assistir
a un curs breu de viticultura que es realitzava a
l’Estació Enològica de Beaune (Borgonya). Adap-
tant-los a les condicions peculiars del país, entre
els anys 1909 i 1912 van fer-se uns cursos breus
intensius de viticultura que, a causa dels resultats
satisfactoris que van tenir, es van implantar defi-
nitivament en el curs 1913.48

Els cursos breus intensius duraven deu dies
consecutius, els alumnes havien de ser més grans
de vint anys i calia pagar matrícula; les places
eren limitades i a les tardes es realitzaven excur-
sions optatives a camps, indústries i finques agrí-
coles de la zona.49 Com a complement dels cursos
breus intensius d’enologia també es feien pràcti-
ques de celler i de degustació de vins.50

Des de l’any 1913, l’Estació Enològica impar-
tia cursos breus d’anàlisis comercials de vins
amb unes característiques molt pràctiques. Es-
taven especialment destinats a persones dedica-

des al comerç del vi, que necessitaven tenir uns
coneixements químics bàsics per a saber-ne la
composició. Durant els primers anys, les places
per al curs d’anàlisis comercials eren molt limi-
tades, i sempre hi havia més sol·licituds que pla-
ces disponibles perquè els laboratoris no podien
absorbir més de 15 alumnes.51 L’any 1924, per
exemple, un total de 43 alumnes havien seguit
aquests cursos. La majoria eren fills de viticultors
o treballaven en cases d’exportació o comercia-
lització de vins, i una bona part dels alumnes
eren de Vilafranca del Penedès; els altres eren
de Barcelona ciutat o de les comarques vitícoles
catalanes. Només tres eren d’altres zones vitíco-
les de l’estat espanyol.52

Amb un caire no tan especialitzat, s’impar-
tien a l’Estació Enològica cursos nocturns de vi-

Figura 1.30. 
Cristòfor Mestre Artigas
fou director de l’Estació
Enològica de Vilafranca 
del Penedès 
a partir de l’any 1907,
en què succeí 
Claudi Oliveras.
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ticultura i enologia destinats a parcers i petits
propietaris de Vilafranca del Penedès i els pobles
de la rodalia. Amb aquests cursos nocturns s’a-
conseguia difondre coneixements tècnics entre
unes capes de la societat que difícilment podien
accedir als altres cursos que organitzaven. El pri-
mer curs oficial d’aquestes característiques va co-
mençar l’any 1913 amb un total de 55 inscrits. El
programa del curs, que era gratuït, comprenia te-
oria i pràctiques de celler i conreu, característi-
ques i conreu de la vinya i obtenció del vi; l’últim
tema tractava de la conveniència de constituir as-
sociacions agrícoles.53

Majoritàriament, els alumnes que van assistir
als cursos eren de la província de Barcelona, se-
guits a molta distància pels de Tarragona. En
canvi, no havien anat a l’Estació Enològica gaires
estudiants provinents de la resta de Catalunya.
Tot i que hi havien assistit alumnes de molts
llocs, la veritable influència de l’Estació Enolò-
gica de Vilafranca s’havia concentrat prop de la
població on estava situada (taula 1.12).
Els nivells d’assistència als tres cursos periò-

dics de l’Estació Enològica no van oscil·lar gaire

Província             Nombre          Província          Nombre 
alumnes alumnes

Àlaba 3 Lleida 19
Albacete 13 Lleó 18
Alacant 40 Logronyo 15
Astúries 15 Madrid 16
Badajoz 7 Màlaga 2
Balears 19 Múrcia 4
Barcelona 1.701 Navarra 14
Biscaia 5 Osca 9
Burgos 4 Ourense 5
Cadis 4 Salamanca 1
Castelló 7 Santander 3
Ciudad Real 68 Saragossa 31
Còrdova 4 Sevilla 3
La Corunya 4 Tarragona 177
Conca 4 Terol 2
Girona 17 Toledo 13
Granada 3 València 57
Guipúscoa 10 Valladolid 5
Huelva 12 Estranger 3
Jaén 1
TOTAL 2.339

Taula 1.12. Procedència dels alumnes que van assistir als cursos 
de l’Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès 

entre els anys 1913 i 1932

1915 1920 1925 1930

Curs breu intensiu d’enologia 52 44 40 41
Curs d’anàlisis comercials de vins 15 15 12 23
Curs de viticultura i enologia 63 73 61   -
TOTAL 130 132 113 64

Taula 1.13. Nombre d’alumnes dels cursos anuals de l’Estació Enològica de Vilafranca

Fonts: CRISTÓBAL MESTRE ARTIGAS, Estación Enológica de Villafranca del Panadés. Resumen de su funcionamiento en 1915; Ídem, Memoria de su fun-
cionamiento en 1920; Ídem, Memoria de su funcionamiento en 1925, i CRISTÓBAL MESTRE ARTIGAS, Estación de Viticultura y Enología de Villafranca
del Panadés. Memoria de su funcionamiento en 1929 y 1930, conjunt de fullets publicats a Vilafranca del Penedès.
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entre els anys 1915 i 1930. La mitjana d’inscrits su-
perava cada any el centenar d’alumnes. Encara que
s’hi van organitzar altres cursos durant la seva his-
tòria, la quantitat d’alumnes dels tres que van tenir
una periodicitat més gran es recull a la taula 1.13.
A part de l’ensenyament que s’impartia dins de

l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès,
també s’entenia com una pràctica d’ensenyament
ambulant les conferències que el personal tècnic
de l’Enològica feia a les poblacions de la zona. No
hi havia cap pla per a estendre aquest ensenya-
ment ambulant, sinó que eren els interessats qui
havien de sol·licitar els serveis de l’Enològica, com
deia Cristòfor Mestre: «Se visitan las poblaciones
rurales que demuestran más interés por la ense-
ñanza enológica, solicitándola el Ayuntamiento, la
Cámara agrícola o alguna otra entidad».54

L’ESTACIÓ ENOLÒGICA DE REUS

Creada el 1905 amb un sistema similar a la de Vi-
lafranca del Penedès, per la manca de suport ma-
terial estatal tingué sempre una vida precària, i va
tirar endavant sobretot per la voluntat i l’empenta
dels seus capdavanters. Va tenir uns serveis tèc-
nics que van destacar sempre per la seva eficàcia,
i, entorn d’aquests serveis, es van organitzar acti-
vitats d’ensenyament prou destacades.
El Reial Decret del 22 de desembre del 1910

creava, dins l’Estació Enològica de Reus, l’Es-
cola de Viticultura i Enologia que tenia com a ob-
jecte formar individus per a:
a. El conreu racional de la vinya.
b. La preparació i la conservació del vi.
c. La direcció de les explotacions vitivinícoles.

Figura 1.31. 
L’Estació Enològica de Reus, 
creada el 1905.55
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d. La direcció de cellers socials i cooperatius.
e. La direcció de destil·leries de vins.
f. L’explotació de productes secundaris de la
indústria enològica.

g. El comerç de vins.56

Per organitzar aquesta escola enològica es
prengué el model de les que existien a Itàlia.57

Inicialment, els estudis d’aquesta Escola de
Viticultura i Enologia de Reus constaven de tres
cursos, i, en acabar, els alumnes rebien el títol
d’enòleg, que tenia un reconeixement oficial per
part del govern de l’estat. Els plans d’estudis de
l’escola eren molt exigents. En comparació, els
estudis de perit agrícola eren molt més pràctics
que els d’enòleg, perquè els alumnes estudiaven
també tres cursos, però tenien l’avantatge d’haver
de passar una prova d’accés més senzilla i, quan
rebien el títol, tenien la possibilitat de treballar
en un ventall molt més ampli de llocs. A proposta
de la junta de professors, a partir del curs 1918-
1919 els estudis d’enòleg van reduir-se a dos
anys.58 Però, tot i la limitació dels cursos, el nom-
bre d’alumnes no va canviar gaire, sinó que va
mantenir-se en uns nivells similars als que havia
tingut quan els estudis duraven tres anys.
Abans que l’Escola de Viticultura i Enologia

comencés a funcionar, el 1911 van iniciar-se uns
cursos d’ensenyament pràctic de química enolò-
gica, destinats als fills de viticultors i als depen-
dents de comerços d’exportació de vins.59 Des del
1911 fins al 1920, en total van assistir 194 alum-
nes als cursos d’ensenyament pràctic de química
enològica (taula 1.14).

L’Escola de Viticultura i Enologia de Reus
també va iniciar una sèrie de publicacions que,
amb un caràcter eminentment divulgatiu, estaven
destinades a difondre coneixements pràctics
sobre viticultura i enologia.60 Aquestes publica-
cions volien arribar a persones que no podien as-
sistir als cursos que organitzaven, i alhora havien
de servir de llibres de text per als alumnes de
l’escola.

Any Primer curs Escola      Curs d’ensenyament pràctic

1911 16
1912 6 12
1913 6 11
1914 2 14
1915 3 14
1916 6 25
1917 3 30
1918 4 20
1919 6 39
1920 7 13

Taula 1.14. Nombre d’alumnes dels cursos 
de l’Escola de Viticultura i Enologia i del d’ensenyament pràctic 

Any           Poblacions    

1911 16
1912 12
1913 11
1914 6
1915 17

Any           Poblacions 

1916 28
1917 24
1918 7
1919 7
1920 8

Taula 1.15. Nombre de poblacions 
on el personal tècnic del centre va fer conferències

Font: Memòries de l’Escola de Viticultura i Enologia i l’Estació Enològica
de Reus dels anys 1911, 1912, 1913 i 1914-1920.
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Finalment, dins el camp de l’ensenyament,
també feien conferències en aquelles localitats
que ho sol·licitaven (taula 1.15). Normalment te-
nien lloc en diumenge o un altre dia festiu, i, des-
prés que el conferenciant hagués exposat el tema,
iniciaven un torn de preguntes que permetia als
agricultors dialogar-hi. 
El director del centre, Claudi Oliveras, era una

autoritat en el món de la viticultura; per això
també era sol·licitat per a participar en cursets
breus organitzats per altres entitats. L’abril del
1916 va impartir classes d’enologia en un curs or-
ganitzat a Barberà de la Conca per la Mancomu-
nitat de Catalunya i la Federació Agrícola de la
Conca de Barberà. Les lliçons que va pronunciar
van ser taquigrafiades, resumides i més tard pu-
blicades. Com que la primera edició es va esgotar
ràpidament, se’n va haver de fer una segona.61

El període d’esplendor de l’Estació Enològica
de Reus va correspondre als anys en què Claudi

Oliveras en va ser director. Delicat de salut i can-
sat per l’enorme activitat que va portar a terme,
van recomanar a Oliveras que busqués un càrrec
de menys responsabilitat. El 1925 va ser substituït
per Josep Company; amb aquest canvi, s’inicià un
declivi del centre, que Josep Romany, el nou di-
rector nomenat l’any 1926, tampoc no va ser capaç
de redreçar. Aquell mateix any va suprimir-se
l’Escola de Viticultura i Enologia. Com molts cen-
tres agrícoles de caràcter estatal, la importància
de l’Estació Enològica de Reus va ser en bona part
motivada per l’enorme activitat que va portar a
terme el seu director. Quan Claudi Oliveras va dei-
xar el càrrec, sense un substitut semblant a ell, el
centre va quedar profundament ressentit. Claudi
Oliveras tornarà a aparèixer en propers capítols,
atès que fou professor de l’Escola Superior d’Agri-
cultura abans i després de la Guerra Civil.

Figura 1.32. Claudi Oliveras i Massó,
director de l’Estació Enològica de Reus, 
pronunciant una conferència 
en aquest centre.55
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LA CÀTEDRA AMBULANT PERE GRAU

Amb la idea de millorar la producció agrícola i,
en conseqüència, augmentar la riquesa pública
de Catalunya, el 24 de maig del 1906 va inaugu-
rar-se a Sant Sadurní d’Anoia la Càtedra Agrícola
Ambulant Pere Grau.62 La nova institució es pro-
posava introduir a Catalunya l’ensenyament am-
bulant d’agricultura, una experiència duta a
terme amb èxit en alguns països, especialment a
Itàlia. La càtedra va prendre el nom del seu fun-
dador, Pere Grau i Maristany, impulsor de moltes
iniciatives de caràcter agrari, el qual va contri-
buir econòmicament al seu sosteniment des del
dia que va fundar-se. La direcció de la Càtedra
Agrícola Ambulant Pere Grau va anar a càrrec
de l’escriptor i agrònom Jaume Maspons i Cama-
rasa.63

Des dels seus orígens, la Càtedra Pere Grau
va vincular-se als Estudis Universitaris Catalans,
una institució nascuda el 1902 amb l’objectiu de
ser una alternativa de catalanitat a la universitat
oficial.64 Més endavant, la Càtedra Pere Grau va
rebre subvencions de la Diputació de Barcelona,
i van formar una comissió mixta amb membres
de totes dues entitats. Un acte celebrat a Caldes
de Montbui el 25 de març del 1908 va marcar l’i-
nici de la col·laboració d’aquells dos organis-
mes.65 Nascuda gràcies a la iniciativa d’un
particular, la Càtedra Pere Grau va acabar vin-
culant-se als organismes públics, els quals, en la
majoria dels països, eren els que oferien els ser-
veis de càtedres agrícoles ambulants.

La principal tasca que va desenvolupar la Cà-
tedra Pere Grau va ser la d’organitzar conferències
de caràcter pràctic, que pronunciaven experts en
diferents aspectes de l’agricultura a diverses po-
blacions de la geografia catalana.66 La Càtedra
comptava a Barcelona amb un laboratori d’anà-
lisis químiques, a càrrec de Francesc Novellas,
on cada any es realitzaven cursets de química
agrícola. Aquest laboratori era l’únic centre es-
table que la Càtedra Pere Grau tenia a Barcelona,
seguint l’esperit fundacional, mentre que tots els
altres eren ambulants.
Organitzativament, la Càtedra Pere Grau volia

establir una delegació a cada comarca catalana,

Figura 1.33. 
L’escriptor i agrònom
Jaume Maspons 
i Camarasa.
Foto de l’arxiu 
familiar, 
cedida pel professor 
de l’ESAB Jordi Comas.
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però només en va obrir dues. La primera que va
crear va ser a finals de l’estiu del 1908 a la
Plana de Vic, delegació que, sota la direcció del
perit agrícola vigatà Josep Callís i Marquet, va
mantenir una activitat considerable en favor de
l’agricultura osonenca: va oferir conferències
als principals pobles de la comarca, va establir
un camp d’experimentació a Torelló i va fer in-
vestigacions agronòmiques, principalment sobre
les patates i els cereals, que eren els principals
conreus de la Plana de Vic.67 També va obrir-se
la delegació de l’Empordà, inaugurada oficial-
ment a Figueres el 6 de maig del 1908. Aquesta
delegació, però, no va ser tan activa com la de
Vic.68 Tot i que tenim notícies que els directors
de la Càtedra Pere Grau pensaven obrir una
altra delegació a la comarca del Penedès, no
hem trobat constància que n’arribés a funcionar
cap més.
Després de la fundació de l’Escola Superior

d’Agricultura l’any 1912, amb una activitat força
més somorta que la dels anys en què va sorgir, la
Càtedra Agrícola Ambulant Pere Grau va perdre
la raó de la seva existència, perquè les principals
funcions que havia desenvolupat ja les cobria la
nova escola; davant d’aquest fet, va desaparèixer.

LES ESCOLES MÉNAGÈRE A LA PLANA DE VIC

Entre els que impulsaven la creació d’una es-
cola agrícola per a noies, conegudes amb el nom
d’escoles ménagère, destaca la figura del farma-
cèutic vigatà Lluís Arumí i Blancafort, qui, des

d’una òptica religiosa, feia ressaltar el caràcter
d’obra social que en benefici de les noies es
podia fer en aquest tipus de centres, d’on pen-
sava que sortirien vertaderes pageses educades
en la tradició cristiana. Lluís Arumí va viatjar
a Bèlgica, el país on havia destacat més aquest
sistema d’ensenyament, i allà va recollir infor-
mació sobre les escoles ménagère. La seva in-
tenció era organitzar una escola d’aquesta mena
a la Plana de Vic.69

Tot i els seus esforços, i encara que va acon-
seguir obrir una escola ménagère a Vic, aquesta
branca de l’ensenyament agrícola mai no va
comptar amb centres gaire sòlids a Catalunya. 

EL CASTELL DEL REMEI

En el camp de l’ensenyament agrícola per a
noies hi va haver algunes experiències a Cata-
lunya; no obstant això, tot i l’interès que alguns
particulars tenien per organitzar una escola per
a noies de pagès, els centres que es van formar
no van tenir gaire importància. A la finca del
Castell del Remei, a la comarca de l’Urgell, vers
el 1910 va crear-se una escola a càrrec de reli-
gioses d’ensenyament general, però que també
tenia com a objectiu ensenyar a les noies les
pràctiques casolanes d’una casa de camp. L’es-
cola portava el nom de Santa Agna70 i havia
estat una iniciativa de la muller del propietari
de la finca, Ignasi Girona.
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L’ESTACIÓ D’ARBORICULTURA I FRUCTICULTURA DE LLEIDA

La idea de crear un centre oficial de caràcter
agrícola a la ciutat de Lleida venia de lluny. La
primera iniciativa que hi va haver fou impulsada
el 1899 per la Cambra Agrícola de Lleida, la
qual, a través de la Diputació provincial, va de-
manar l’establiment d’una granja-escola pràctica
d’agricultura i ramaderia.71 La idea fou accep-
tada, la Diputació va proposar uns terrenys i es
nomenà director provisional Hermenegildo Gor-
ría, que ja ho era de la granja-escola de Barce-
lona. Finalment no es va dur a terme perquè una
Reial Ordre del 10 d’octubre del 1902 establia
que a Catalunya només li corresponia una granja-
escola i, com que ja hi havia la de Barcelona,
Lleida es va quedar sense.
Uns quants anys més tard, el 1918, la Cam-

bra Agrària va tornar a intentar aconseguir un

centre d’ensenyament agrícola per a Lleida. A
través de l’ajuntament van fer arribar una me-
mòria a la Mancomunitat de Catalunya on de-
manaven l’establiment al terme de Lleida d’una
granja-escola pràctica d’agricultura. Diferents
entitats agràries lleidatanes van adherir-se a la
proposta, però la Mancomunitat no la va dur a
terme; únicament va organitzar uns cursos en
aquesta ciutat, sense establir-hi cap escola amb
caràcter permanent.
A finals del 1924, la Diputació de Lleida va

obrir un concurs per a comprar una finca agrí-
cola, amb la intenció de cedir-la al govern de
l’estat i proposar-li la creació d’un centre agrí-
cola oficial dedicat a la fructicultura.72 El 31 de
de-sembre del 1924 va comprar una finca a
Francesc Vidal per valor de 124.500 pessetes,
i, mesos més tard, la Diputació de Lleida va de-
manar l’establiment de l’Estació d’Arboricultura

Figura 1.34. Si abans de la Guerra Civil les estacions agrícoles oficials que es van intentar establir a Lleida no van acabar de reeixir, 
a partir del 1969 s’hi va consolidar l’Escola Tècnica Superior d’Engi nyeria Agrària (fotografia cedida per la direcció de l’ETSEA_UdL).
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i Fructicultura i ho va aconseguir, però uns
quants anys més tard encara no funcionava.73

Arran de la concessió de l’Estació d’Arbori-
cultura i Fructicultura de Lleida per part del go-
vern de l’estat, una revista agrícola publicada a
Barcelona deia unes paraules que serien una pre-
monició sobre quina va ser la vida que va tenir
aquella estació. Afirmava: «Al paper la decisió és
presa. Ara sembla que les dificultats són per tra-
duir en realitat aquesta decisió».74 I, en efecte, no
van poder superar les dificultats que impedien
posar en ple funcionament aquella estació.
Davant d’aquestes dificultats, l’1 de març del

1929 la Diputació de Lleida va acordar sol·licitar
a la ciutat de Lleida, en els terrenys que tenien
cedits a l’estat, la creació d’una Granja Regional
i Escola de Capatassos Agrícoles, sol·licitud que
no va prosperar. Anys més tard, l’Estació d’Ar-
boricultura i Fructicultura encara no funcionava.
Fins al 14 d’agost del 1931, en què va rebre’s una
comunicació de la Direcció General d’Agricul-
tura demanant que manifestessin les necessitats
agrícoles més sentides a la província, no sembla
que el govern de l’estat tingués cap interès a
posar en marxa aquella estació.
En l’àmbit de les competències forestals, el 13

de desembre del 1929, l’estat espanyol havia com-
prat al terme municipal de Lleida la finca «Lo
Tancat», per destinar-la a Viver Central Forestal.
El 27 de juny del 1931 el Ministeri de Foment va
aprovar un projecte d’explotació de la finca, però
mai no la va dotar de mitjans per a fer-la funcionar
i la finca va quedar abandonada i en mal estat.

L’ESTACIÓ OLIVARERA DE TORTOSA76

Des de l’any 1875 fins al 1920, aproximadament,
a la comarca de Tortosa es van introduir, per pri-
mer cop a Espanya, nous procediments tècnics
per a elaborar l’oli d’oliva. D’aquesta manera,
Tortosa es va convertir en un mercat exportador
capdavanter. Posteriorment, la bombolla oliva-
rera local es va desinflar, procés que fou afavorit
per la poca ajuda pública i per la lògica desloca-
lització de les empreses importants.77

L’any 1911 es publica a la Gaceta de Madrid
la concessió de l’Estació Olivarera de Tortosa. Se’n
va nomenar enginyer en cap Isidoro Aguiló Cortés,
enginyer agrònom mallorquí, el qual va dur a
terme una tasca de recerca i pedagògica important,
tot i que limitada per la manca de recursos.
L’estació només va experimentar una certa ac-

tivitat en el moment que en fou director Isidoro

Figura 1.35. Molí amb premses de barra.75



Aguiló: fou l’encarregada, el 1922, d’organitzar
un ensenyament ambulant sobre el conreu i les
malalties de l’olivera, l’elaboració d’olis, els mo-
lins cooperatius i l’aprofitament de la pinyolada,
a una dotzena de poblacions de tot Catalunya. 
El 1923 va organitzar un curs breu, totalment

gratuït, per a podadors d’oliveres, amb l’objectiu
d’educar els obrers agrícoles en la labor de la po-
da de l’olivera.
En els anys de la Dictadura de Primo de Ri-

vera, l’alcalde Bau, que es convertí en un impor-
tant empresari exportador d’oli i, posteriorment,
durant la dictadura del general Franco, en un po-
lític ben situat, va aconseguir col·locar la primera
pedra de la «Estación de Olivicultura y Elayo-
tecnia de Tortosa».78 Però no hem pogut recollir
notícies sobre la seva continuïtat.

ALTRES EXPERIÈNCIES D’ENSENYAMENT AGRÍCOLA

Dins del camp de l’ensenyament agrícola, aca-
bem de veure les principals institucions catala-
nes que van precedir l’Escola Superior d’Agri-
cultura. Encara n’hi va haver algunes altres més
com el Col·legi d’Orfes de Sant Julià de Vilatorta
(1897), dedicat a l’ensenyament agrícola i ele-
mental per a nens orfes, les conferències domi-
nicals sobre la vinya que impartia Marc Mir i
Capella a Sant Sadurní d’Anoia, les càtedres d’a-
gricultura que des del 1860 funcionaven dins de
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l’Escola
d’Empeltadors d’Espanya instal·lada a Terrassa,
l’Escola d’Agricultura del Carmel de Sant Joan
Despí i l’ensenyament agrícola que donaven els
religiosos del santuari de la Mare de Déu del Mi-
racle. Totes elles són iniciatives que, provinents
de propietaris particulars o d’ordes religiosos,

van dedicar-se a l’ensenyament agrícola.79

Moltes van tenir, però, una vida efímera, i
en altres casos, tot i que van tenir una història
més llarga, formaven part d’institucions en què
l’ensenyament agrícola era tan sols un comple-
ment més de l’activitat principal que portaven
a terme.
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Figura 1.36. Exposició de polvoritzadores en el saló de l’Institut
Agrícola Català de Sant Isidre (any 1891).80
De fet, «l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre,fundat 
el 1851, fou el principal difusor i promotor del progrés 
tècnic de l’agricultura del país. L’eficàcia de l’Institut de Sant
Isidre, suplint responsabilitats estatals, unida a la seva catalani-
tat, no poden ser menyspreades, encara que aquella entitat tin-
gués un paper socialment conservador». 81
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Erill i Pinyot, però les contribucions de Josep Casa-
novas i Prat, a partir de la seva tesi doctoral, són molt
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a la Casa de Sentmenat (Lligall A-2 del volum d’in-
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Barcelonès.
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14. TRISTANY y SERRET, J. Memoria leída por el Director
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16. GRANJA EXPERIMENTAL DE BARCELONA, Memoria co-
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ciones hechas durante el año 1893-94. Cereales. Bar-
celona, 1896.
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LA CREACIÓ DE L’ESCOLA

Al llarg dels quasi cent anys que hi ha entre la
creació de l’Escola d’Agricultura i Botànica, el
1814, i la de l’Escola Superior d’Agricultura,
el 1912, es donen unes constants que s’han anat
repetint de forma recurrent en els cent anys se-
güents, i han constituït, d’una banda, un dels fo-
naments de l’escola i, de l’altra, una preocupació
que no es podia acabar de difuminar mai, perquè
estava permanentment sense resoldre.
En primer lloc, l’escola ha estat sempre un re-

flex de les preocupacions de la societat de la qual
sorgia. El fundador del Jardí Botànic el creà amb
la pretensió que aquell jardí, ultrapassant el gaudi
i les afeccions personals del seu creador, servís
per a la recerca en botànica aplicada a la medicina

i, molt possiblement, en l’ofici d’horticultor. Així
mateix, la intervenció de les diferents institucions
que s’involucraren no només en l’ensenyament ofi-
cial de l’agricultura, sinó també en totes les ini-
ciatives que han quedat exposades  en el capítol
anterior, mostren sempre una idea de fons: fer
avançar l’agricultura i la ramaderia en la direcció
que convé al moment i al país. I, especialment,
aquesta idea de país ben aviat queda destacada
sobre la resta, fins als nostres dies.
La constant subjecció de Catalunya a decisions

preses habitualment a més de 600 quilòmetres de
distància, i quasi sempre sense poder-hi intervenir
ni tan sols manifestant l’opinió, ha fet que en els
darrers tres-cents anys les institucions catalanes,
públiques i privades, hagin cercat una vegada i
una altra la manera de superar les mancances que



els governs de l’estat imposaven, sovint per la sim-
ple inacció: la tòpica frase de «ni fa ni deixa fer».
Davant d’això, des de Catalunya es mirava de tro-
bar els camins per a poder fer alguna cosa en la
direcció que cada moment històric marcava. És
per aquesta raó que la història de l’actual Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona, i dels seus
precedents, està totalment lligada a la història ge-
neral del país i de l’estat (taula 2.1).
Així, l’evolució de l’Escola Superior d’Agri-

cultura és la d’una lluita constant entre la volun-
tat de fer una escola on l’ensenyament de

l’agricultura i de la ramaderia, i la recerca a l’en-
torn d’aquests temes, suposessin un trampolí que
permetés avenços en el sector –fonamental en la
societat del 1900 i, d’una altra manera, també
prou important en el segle XXI–, i les barreres i
les limitacions que el marc legal i polític ha im-
posat a cada moment de la història, que de vega-
des ha arribat a derivar en enfrontaments
directes. Vegeu la informació recollida per Josep
Casanovas sobre la política agrària aplicada a
Catalunya entre principis del segle XX i la Guerra
Civil.3

En segon lloc, hi havia una pedra amb la qual
ensopegava sempre l’escola, i que s’ha anat
arrossegant posteriorment: la validesa dels títols
emesos per l’Escola Superior d’Agricultura. És
una problemàtica amb què ja s’havien trobat pe-
riòdicament els precedents de l’escola, i de la
qual continuarem parlant a les properes pàgines.
En bona part, aquest fet és conseqüència del que
hem exposat en els paràgrafs anteriors: l’escola
podia arribar a tenir una certa autonomia de fun-
cionament, però l’emissió de títols oficials és un
tema que sempre –encara en l’actualitat– s’ha re-
servat el govern central.
El 29 de novembre del 1910, Enric Prat de la

Riba va presentar a la Diputació de Barcelona una
memòria que resumia el programa de govern que
pensava portar a terme en els anys següents des
d’aquell organisme provincial, que feia alguns
mesos que presidia, i, en el futur, des de la Man-
comunitat de Catalunya que pensava constituir.
Entre moltes altres coses, dins d’aquella extensa
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Figura 2.1. Retrat oficial, fet per Josep Marquès, 
del president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba.2
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memòria, Enric Prat de la Riba llançava la idea
de reformar l’Escola Provincial d’Agricultura, que
considerava poc adequada, per convertir-la en un
centre d’ensenyament de caràcter superior.4 Ofi-
cialment, s’havia proposat per primera vegada la
formació de l’Escola Superior d’Agricultura.
Uns quants mesos més tard, aquesta idea

d’Enric Prat de la Riba era recollida per una co-
missió que indicava a la Diputació de Barcelona
la forma de dur-la a terme. El 23 de juny del
1911, la Comissió d’Instrucció Pública i Belles
Arts adreçava un ofici a la Diputació provincial
on proposava la reorganització de l’ensenyament
agrícola que, des de feia anys, aquella institució
mantenia a la ciutat de Barcelona.5 Justificava la
demanda de reformes amb la consideració que el
programa d’estudis que oferia l’Escola Provincial
d’Agricultura era incomplet, perquè no responia
ni satisfeia les necessitats que en aquells mo-
ments tenia l’agricultura a Catalunya.

La Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts
havia elaborat un estudi sobre la reorganització i
les reformes que calia introduir a l’ensenyament
agrícola. La memòria resultant d’aquest estudi,
després de fer unes consideracions inicials de ca-
ràcter general, proposava la creació d’una Escola
Superior d’Agricultura a la ciutat de Barcelona.
L’esmentada memòria, que portava la signatura
dels diputats Lluís Duran i Ventosa, Antoni Jan-
sana i Llopart i Francesc Ràfols i Trabal, mani-
festava la necessitat de crear l’Escola Superior
d’Agricultura de la següent manera:
«Es necessari, per cumplir degudament les ne-

cessitats de la regió més poblada d’Espanya, el
crear una Escola Superior d’Agricultura montada
á la moderna, ab professorat ben retribuhit, ab
medis de trevall abundans y que en res desdigui
de nostres brillants escoles d’Enginyers, d’Arqui-
tectes, d’Industries, etc., que manté aquesta Dipu-
tació. Una escola que ab plètora de sava nodreixi

Figura 2.2.
Can Batlló, 
locals adquirits 
per la Diputació 
de Barcelona 
el 1905 
(biblioteca 
de l’ESAB).
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Taula 2.1. Síntesi dels esdeveniments que han afectat l’evolució de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Esdeveniments polítics o culturals Esdeveniments de l’escola Denominació de l’escola Ens titularPlans d’estudis Titulació impartida

Formació de la Mancomunitat de Catalunya
(6-4-1914)

Creació de l’escola
Comencen les classes (15-10-1912)

Traspàs a la Mancomunitat de Catalunya
(20-12-1918)

La Mancomunitat compra «Torre Marimon»
(25-8-1921)

Escola Superior d’Agricultura Diputació de Barcelona

Mancomunitat de Catalunya 

1912: preparatori + 4 cursos
(EA), o bé 2 cursos (TA)

1917: canvi del pla 
de tècnic agrícola

1920: nous plans per a EA i TA 

Enginyer agrícola (EA)
i tècnic agrícola (TA)

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Cau la dictadura de P. de Rivera (28-1-1930)

Proclamació de la Segona República (14-4-1931)
i restauració de la Generalitat de Catalunya
Estatut d’Autonomia (9-9-1932)

Recuperació de l’escola anterior al 1923
(22-12-1931)

Escola Mitjana d’Agricultura a «Torre Mari-
mon»

Escola Superior d’Agricultura Generalitat de Catalunya
1932: creació de les escoles

Pràctica d’Agricultura
i Mitjana d’Agricultura

Enginyer agrícola

Esclata la Guerra Civil (18-7-1936)
Les tropes del Gral. Franco entren a Barce-
lona (26-1-1939) 

Es paralitza l’activitat docent: Cursets especialitzats
Camps experimentals a Cornellà

Escola Superior d’Agricultura Generalitat de Catalunya1936: Pla General de Desenvo-
lupament Agrícola
(9-11-1936)

Enginyer agrícola

Inici de la dictadura del general Franco

Vaga de tramvies a Barcelona (febrer del 1951)
Joaquín Ruiz-Giménez, ministre d’Educación
Nacional (1951-1956)

Inici del moviment estudiantil 
dels anys 1960

Represa de les activitats docents (juliol del 1939)
Depuració dels professors (1939 a 1941)
«Torre Marimon» es deslliga de l’escola (1940)

S’inicien els viatges a explotacions agríco-
les i ramaderes (1946) 

Lliurament del 1r premi Claudi Oliveras
(1954)  

Traspàs de l’escola a la Secció d’Educació
de la Diputació (1957)

Primers moviments d’estudiants (1962-1963)

Escuela Superior de Agricultura
Escuela de Peritos Agrícolas y
Superior de Agricultura de la
Diputación de Barcelona
(15-10-1940)

Escuela de Peritos Agrícolas y
de Especialidades Agropecua-
rias (7-9-1945)

Diputació de Barcelona,
però acadèmicament depèn 
de l’«Escuela de Madrid»

1940: Pla d’estudis de
l’«Escuela de Madrid» 
(perit agrícola)

1957: introducció d’un 
examen de revàlida

Perito (15-10-1940) 

Se suspèn el títol anterior
d’enginyer agrícola
(11-7-1947)

Perit agrícola

Dictadura Primo de Rivera (15-9-1923)

Supressió de la Mancomunitat (1925)
Destitució de la majoria dels professors
(maig del 1924)

Trasllat de l’escola a un edifici nou (1928-1929)

Escuela Superior de Agricultura
Diputació de Barcelona1925: 5 cursos 

(el darrer fet a T.M.)

S’anul·len els títols oficials
(es donen certificats)

Títols oficials (29-8-1927): 
director d’explotació agro-
pecuària i tècnic agrícola
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Taula 2.1. continuació
Esdeveniments polítics o culturals Esdeveniments de l’escola Denominació de l’escola Ens titularPlans d’estudis Titulació impartida

Fundació de l’SDEUB1 (9-3-1966)

Maig del 68, revolta de la Sorbona de París

Es crea l’Assemblea de Catalunya (7-11-1971)
Es crea la Universitat Politècnica de Barcelona
(UPB)(1971)

Mor el general Franco (20-10-1975)

Exposició del llibre agrícola (inici l’any 1964)
Acte destacat del moviment estudiantil
(1965)

Jornades hortofructícoles (diversos anys)

Construcció d’un nou edifici (1970)

Reivindicacions dels estudiants 
sobre el funcionament de l’escola
Organització de l’escola en departaments
(gener del 1975)

Escuela de Ingeniería Técnica
Agrícola y de Especialidades
Agropecuarias de Barcelona –
Centro no estatal reconocido
(29-9-1966)

Diputació de Barcelona,
però acadèmicament depèn 
de l’«Escuela de Madrid»

1964: Tres especialitats 
i títol d’enginyer 
tècnic (ET)

1972: Canvi d’assignatures

E T en explotacions agropecuàries
E T en hortofructicultura i jardineria
E T en indústries de fermentació

E T en explotacions agropecuàries
E T en hortofructicultura i jardineria
E T en indústries agrícoles

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Congrés de Cultura Catalana (1975-1977)

El president Tarradellas torna de l’exili (23-10-77)
Referèndum sobre la nova Constitució Es-
panyola (6-12-78) 
Estatut de Catalunya del 1979 (31-12-79)

Llei de Reforma Universitària i canvi de nom
de la UPB a UPC (1-9-1983)
Llei d’incompatibilitats dels funcionaris (1984)

Declaració de Bolonya (19-6-1999)

Llei d’Universitats de Catalunya (12-2-2003)

Referèndum sobre el nou Estatut de Cata-
lunya (18-6-2006) 

S’inicia la laminació de l’Estatut de Cata-
lunya (28-6-2010) 

Adscripció a la Universitat Politècnica de
Barcelona (5-3-1976) 
Creació del patronat de l’escola (1976)
Represa de la utilització de «Torre Mari-
mon» (11-9-1978)
Fundació pública de l’EUETAEA2 (1980)

Recuperació del nom històric de l’ESAB
(31-3-1987)

Creació de l’Organisme Autònom de l’ESAB
(5-12-1991)

Conveni d’adscripció de «Torre Marimon»
(gener del 1993)

Incorporació al CEIB3 (1-7-1999)

Creació del DEAB4 (2-4-2001)

Pèrdua de control de «Torre Marimon» (2002)

Trasllat al Campus del Baix Llobregat (2005)

Integració a la UPC (maig del 2008)

Inauguració d’Agròpolis (18-10-2010)

Celebració del centenari (2011)

Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Agrícola de la
Diputación Provincial de Bar-
celona (5-3-1976)

Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona 
(encara no per a la UPC)

Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona – UPC

Diputació de Barcelona 

CEIB (1-7-1999)

UPC (maig del 2008)

Depèn de la UPB

Depèn de la UPC

1993: Introducció dels crèdits

2009: Graus
(sistema EEES5)

Les tres titulacions clàssiques 
+ 2 diplomes d’especialització:

- jardineria i paisatgisme
- viticultura i enologia

- enginyeria agrícola
- enginyeria agroambiental 
i del paisatge

- enginyeria alimentària
- enginyeria dels sistemes biològics

1: Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona; 2: Escola Universitària d’Enginyeria Agrícola i d’Especialitats Agropecuàries; 3: Consorci Escola In-
dustrial de Barcelona; 4: Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia; 5: Espai Europeu d’Ensenyament Superior



y desenrotlli l’arbre de nostra agricultura, de l’a-
gricultura que tothom considera avuy com la base
mes sólida de la riquesa d’un país».6

Seguidament, l’estudi elaborat per la comissió
proposava un pla d’ensenyament per a la nova
Escola Superior d’Agricultura, pla que detallava
totes les matèries que haurien de comprendre els
nous estudis d’agricultura. Finalment, completa-
ven la memòria les bases que haurien de regir el
funcionament del que passaria a ser el primer
centre d’ensenyament agrícola establert a Cata-
lunya que oferia estudis del grau d’enginyer.
Amb els precedents que acabem d’analitzar, en

la sessió de la Diputació de Barcelona de l’11 de
juliol del 1911, els diputats van prendre l’acord
d’establir a Barcelona l’Escola Superior d’Agricul-
tura, en substitució de l’Escola Provincial d’Agri-
cultura, que fins a aquells moments la Diputació
havia mantingut dins la Granja Experimental que
el govern espanyol tenia a la ciutat.

Totes les escoles lliures que depenien de la Di-
putació, com era el cas de l’Escola Superior d’A-
gricultura que es proposava constituir, havien estat
organitzades amb la intenció que fossin uns cen-
tres modèlics, que, com deia Enric Prat de la Riba
havien de «mostrar la nostra aptitut pera adminis-
trar centres d’ensenyança, y, per lo tant, la nostra
capacitat per reclamar en aquest ordre una major
autonomía».7 Les escoles que depenien de la Di-
putació de Barcelona havien de ser, per tant, de
primera categoria, perquè de la mateixa manera
que s’havien d’utilitzar per a reclamar una auto-
nomia més gran, en el cas que tinguessin una mala
organització i un mal funcionament, podien ser
utilitzades com a argument per a negar les aspira-
cions autonomistes dels catalans.
Per a aconseguir una escola d’agricultura que

fos exclusivament de la Diputació de Barcelona,
el nou centre agrícola havia de deixar les ins-
tal·lacions de la Granja Experimental de Barce-

Figura 2.3. 
Gravat d’Agustí Rigalt 
del recinte de Can Batlló, 
mentre encara funcionava 
com a fàbrica tèxtil 
(biblioteca de l’ESAB).
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lona, lloc on tradicionalment havien estat situades
l’Escola de Perits i la de Capatassos Agrícoles
(1894-1898) i la successora d’aquesta, l’Escola
Provincial d’Agricultura (1898-1911). Per com-
pletar l’autonomia de la nova escola, a diferència
de les que havia mantingut fins aleshores, aquesta
tindria un claustre de professors i un pla d’estudis
propis. D’altra banda, s’hi ajuntava el fet que els
terrenys de la granja, a partir del 1903, estaven a
punt de ser urbanitzats a causa de l’extensió de la
Gran Via-Diagonal, i la granja s’havia de buscar
un nou estatge, cosa que va començar a fer per
reial ordre del 1906. La Diputació va optar per la
creació de l’escola i la seva ubicació en els ter-
renys de Can Batlló, recentment adquirits, i l’estat
va decidir la supressió de la Granja Experimental
de Barcelona poc temps després.
La Diputació de Barcelona volia crear un cen-

tre propi, amb un director que li fos afí. Tot i la
qualitat professional d’Hermenegildo Gorría, el fet
que fos un enginyer agrònom retirat molt vinculat
als organismes agrícoles que el govern espanyol
mantenia a Catalunya l’invalidava per ser el can-
didat idoni per a dirigir l’Escola Superior d’Agri-
cultura. Però encara que hi havia impediments
perquè en fos el director, no n’hi havia pas perquè
en fos professor. Així que entre els primers pro-
fessors que va nomenar la Diputació de Barcelona
hi havia l’antic director de l’Escola Provincial d’A-
gricultura, Hermenegildo Gorría.
L’aprovació del projecte de creació de l’Es-

cola Superior d’Agricultura va anar precedida per
un debat sobre alguna de les seves bases; tres di-

putats van presentar una esmena en què dema-
naven dues coses: primera, que tots els professors
de l’Escola Provincial d’Agricultura passessin a
formar part de la nova Escola Superior d’Agricul-
tura i, segona, que el càrrec de director del nou
centre d’ensenyament fos compatible amb el de
professor del mateix centre.8 En el fons, aquesta
esmena volia assegurar un fil de continuïtat entre
l’antiga i la nova escola d’agricultura i, més con-
cretament, posava facilitats perquè el director de
l’Escola Provincial d’Agricultura, el senyor Gorría,
tingués la possibilitat de dirigir el nou centre.
Antoni Jansana, en nom de la Comissió d’Ins-

trucció Pública i Belles Arts, va defensar el pro-
jecte. Tot i que va manifestar que compartia certs
aspectes de l’esmena, va expressar la seva total
oposició a mantenir en bloc tots els professors de
l’Escola Provincial d’Agricultura, perquè encara
que reconeixia els mèrits d’alguns, entre els
quals tenia en consideració l’enginyer agrònom
Hermenegildo Gorría, no creia, però, que aquest
fos el cas del conjunt dels professors. Finalment,
només amb algunes petites matisacions, el pro-
jecte de creació de l’Escola Superior d’Agricul-
tura va ser aprovat.
D’acord amb les bases presentades per la Co-

missió d’Instrucció Pública i Belles Arts, l’escola
havia d’estar sota la tutela d’un patronat, que era
l’encarregat de proposar a la Diputació de Barce-
lona els noms del director, el secretari i els pro-
fessors; també s’encarregava del pla d’estudis del
centre i de resoldre altres qüestions de règim in-
terior de l’escola. En la sessió del 25 d’octubre del



1911, la Diputació de Barcelona va nomenar els
membres del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura.9 Presidit per Enric Prat de la Riba, en
representació dels vocals diputats foren designats
Francesc Alegre, Manuel Folguera i Antoni Jan-
sana; aquest últim actuava de secretari. Com a vo-
cals tècnics, foren nomenats Ignasi Girona, Josep

Zulueta, Manuel Raventós i Manuel Bertran. A
causa de la mort de l’últim d’aquests vocals, el
seu lloc fou ocupat per Manuel Marquès. Final-
ment, en representació del Patronat de l’Escola In-
dustrial, lloc on es pensava instal·lar l’Escola
Superior d’Agricultura, fou nomenat Bonaventura
Conill.
El Patronat de l’Escola Superior d’Agricultura

va reunir-se per primera vegada el 13 de novem-
bre del 1911. Després de prendre possessió del
càrrec, el secretari va fer un resum de les bases
que regien el centre i, seguidament, va posar en
relleu la conveniència que es procedís, al més
aviat possible, al nomenament dels professors de
les assignatures que s’explicarien en el primer
semestre del curs, que estava previst que comen-
çaria el mes de gener.10

Tot i que aquest patronat era l’organisme que
prenia les principals decisions sobre el funciona-
ment del centre, també se’n va nomenar un direc-
tor, amb finalitats tècniques i administratives.
Manuel Raventós i Domènech va ser elegit primer
director de l’Escola Superior d’Agricultura en la
reunió que el patronat va celebrar el 15 de gener
del 1912. Es mantingué en el càrrec fins que l’es-
cola no va tenir una vida normal i regular.11

El càrrec de director recaigué, doncs, en un
home de plena confiança de Prat de la Riba, mem-
bre de la Lliga Regionalista, el partit que en
aquells moments controlava la Diputació de Bar-
celona. Aquesta tendència política predominava
entre els membres del Patronat de l’Escola Supe-
rior d’Agricultura.

Figura 2.4. Manuel Raventós i Domènech va ser el fundador 
i el primer director de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
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Dels deu professors que es preveia que hauria
de tenir l’escola, que estarien assistits per quatre
ajudants, en la sessió del 6 de febrer del 1912,
la Diputació de Barcelona va aprovar el nomena-
ment dels sis primers.12 Entre aquests hi havia
Hermenegildo Gorría, a qui es concedia la càte-
dra de complements de matemàtiques. De la
resta dels professors nomenats, només dos més
havien estat professors a l’Escola Provincial d’A-
gricultura: Pere Joan Girona i Trius i Francesc
Novellas i Roig, que també havia estat director
del laboratori d’anàlisis químiques de la Càtedra
Agrícola Ambulant Pere Grau. Els tres professors
que no procedien de l’Escola Provincial eren
Joan Soler i Vila, Francesc de Paula Nebot i Tor-
rents i Casimir Brugués i Escuder.
El fet que no es contractessin tots els professors

que treballaven a l’Escola Provincial d’Agricultura
en el moment que fou suprimida va provocar que
alguns dels que aspiraven a entrar a treballar-hi
protestessin. Un grup de sis aspirants va presen-
tar una instància a la Diputació de Barcelona,
que la desestimà, on acusaven el patronat que
havia designat el professorat del nou centre de
no estar format per experts en temes agrícoles.
També deien, de passada, que corria el rumor
que havien actuat amb parcialitat. Finalment, de-
manaven que es nomenés un nou tribunal per de-
cidir qui hauria d’ocupar les càtedres convocades
per a l’Escola Superior d’Agricultura.13

Amb la formació de l’Escola Superior d’Agri-
cultura, la Diputació de Barcelona va crear un
centre d’ensenyament agrícola diferent dels que

des de feia anys aquella institució havia mantingut
a la ciutat de Barcelona. En un ofici signat per
Ramon Ribas i Ribot, president de la Federació
Agrícola Catalana-Balear, que havia adreçat a
Enric Prat de la Riba com a mostra de reconeixe-
ment per la inauguració de l’Escola Superior d’A-
gricultura, podem llegir unes paraules que
mostren que hi havia el sentiment, entre els pro-
pietaris rurals d’aquella associació, que finalment
els catalans havien aconseguit de tenir una escola
pròpia. Deia així: «La benehida exclamació de ¡ja

Figura 2.5. Pere Joan Girona i Trius, advocat, farmacèutic i perit agrí-
cola (format a la Granja Experimental de Barcelona), fou contractat 

per Manuel Raventós com a professor d’economia, legislació 
i comptabilitat de la nova Escola Superior d’Agricultura. 

Hi restà durant 40 anys (3 anys de director). Va dirigir la Revista de
l’Institut Agrícola de Sant Isidre, entre altres (Anales, vol. 12, 1953).  



tením ESCOLA! que entre els nostres havém sentit,
ens omple’l cor de joya y ens fa concebir falagueres
esperances per l’esdevenir no llunyá de la producció
agrícola del país».14

La Mancomunitat de Catalunya va desenvolu-
par de seguida un complex organigrama a l’entorn
de l’ensenyament agrícola. L’Escola Superior d’A-
gricultura hi tenia un paper clau (taula 2.2).
Mentre que, per una banda, el naixement de

l’Escola Superior d’Agricultura va suposar un tren-
cament d’aquest centre amb l’ensenyament agrí-
cola que oferia l’estat espanyol, per l’altra, la nova
escola prenia com a punt de referència les escoles
agrícoles de caràcter superior que existien a d’al-

tres països europeus. Encara que no es pot parlar
d’una còpia idèntica, el principal model de refe-
rència que va prendre la Diputació de Barcelona
per bastir l’ensenyament superior de l’agricultura
a Catalunya fou el que hi havia a Bèlgica.
Bèlgica, un país europeu de proporcions simi-

lars a Catalunya, va ser el que va exercir més in-
fluència en el sistema d’ensenyament superior de
l’agricultura que va organitzar inicialment la Di-
putació de Barcelona. Amb una comunitat de
parla francesa i una altra de parla flamenca, a Bèl-
gica hi havia els instituts agronòmics de l’estat a
Gembloux i Gant; en la primera d’aquestes ciutats
l’ensenyament agrícola es feia en francès, i la se-

ES COLA S UP ER IOR D’AG RI CULT URA ES COLA DOM ÈST ICA AGR ÍCOLA ESCOLA SUPE RI OR DE ZOOTÈ CNIA
(1912) (No va arribar a funcionar)                        (No va arribar a funcionar)

Graus d’ensenyament
Curs preparatori, 1 any (1912-1920)                                                                                        Enginyer zootècnic, 4 anys
Tècnic agrícola, 2 anys (1912-1924)                                                                                        Metge zootècnic, 5 anys 
Enginyer agrícola, 4 anys  (1912-1920)
Professor d'agricultura, 5 anys (1912-1920)                  

Ensenyaments complementaris 
Cursos breus especialitzats (1915)*
Cursets breus extraordinaris (1919)
Secció d'Ensenyament Postal Agrícola (1922)

Tipus de cursos
Ramaderia i indústries derivades
Viticultura i enologia
Terra campa
Oleïcultura i elaiotècnia

(*) A partir del 1917, els Serveis Tècnics d’Agricultura es van encarregar d’organitzar els cursos breus especialitzats.

Taula 2.2.
Organigrama de l‘ensenyament agropecuari a Catalunya (1912-1923)

Font: Elaboració pròpia.
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gona, en flamenc.15 S’hi admetien nois a partir dels
setze anys que posseïssin un certificat d’estudis
que els facultés per a estudiar un nivell superior i
havien d’aprovar un examen d’ingrés. La duració
del pla d’estudis era de dos anys per a un primer
grau, i per al grau superior d’enginyers era de qua-
tre anys. Durant els dos últims anys dels estudis
d’enginyeria agrícola, els alumnes s’especialitza-
ven en una branca agrícola. En canvi, com a con-
trast, cal assenyalar que en altres països amb un
sistema d’ensenyament agrícola, com era el cas de
França, cada escola agrícola estava especialitzada
en un ram de l’agricultura.
Moltes de les particularitats del sistema belga

d’ensenyament superior de l’agricultura van ser
seguides, adaptades a les característiques de Ca-
talunya, en el reglament i els plans d’estudis de
l’Escola Superior d’Agricultura. Coincidien l’edat
mínima per a iniciar els estudis, la duració que
tenien, la necessitat de passar un examen d’in-
grés, i, especialment, l’escola va copiar-ne el sis-
tema d’especialitats agrícoles.
Quan ja s’havia iniciat el tercer curs de l’Es-

cola Superior d’Agricultura, el seu patronat va
estudiar la implantació d’especialitats que s’ha-
vien d’iniciar el següent curs per als alumnes de
quart. L’únic model que es va prendre en consi-
deració va ser el que hi havia a Gembloux, tot i
que, com que només hi havia quatre alumnes de
quart, en comptes d’implantar tres especialitats,
com hi havia en aquell centre belga, finalment
els membres del patronat van decidir fer-ne
només una, que podria canviar cada any.17 A

més, les especialitats que es pensaven fer a Bar-
celona no eren iguals que les que s’oferien a
Gembloux, sinó que tenien una relació més gran
amb l’agricultura catalana. Pensaven impartir les
especialitats de viticultura, ramaderia o arbori-
cultura.
Finalment, seguint la política inspirada per

Enric Prat de la Riba, la Diputació de Barcelona
havia creat una escola d’agricultura completa-
ment pròpia, que trencava amb les característi-
ques de les escoles agrícoles que fins a aquell
moment havia mantingut la Diputació. Hi havia
moltes diferències respecte del passat: l’Escola
Superior d’Agricultura havia nascut amb la vo-
luntat de ser un centre especialitzat de primer
ordre, era dirigida per homes de confiança de la
Diputació de Barcelona, i el govern espanyol no
hi intervenia en res, ni en l’elecció dels profes-
sors, que es feia per concurs de mèrits, ni en el
pla d’estudis, que tenia per model el d’escoles
estrangeres, ni en l’expedició dels títols.

Figura 2.6. Escola de Gembloux, a Bèlgica, en l’actualitat.16



ELS PRIMERS PASSOS 
DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA

L’Escola Superior d’Agricultura va instal·lar-se
en el número 187 del carrer d’Urgell de Barce-
lona, dins del recinte on hi havia hagut l’antiga
fàbrica Batlló, que havia estat comprada l’any
1905 per establir-hi un conjunt d’escoles que ha-
vien de formar la Universitat Industrial, un cen-
tre que atengués des de la preparació elemental
dels obrers fins a la formació més alta d’enginyers
i especialistes. L’any 1912, en aquell recinte ja
hi havia instal·lada una altra escola de la Dipu-
tació: l’Escola Industrial. 
En l’espera de tenir edifici propi, el Patronat

de l’Escola Superior d’Agricultura va aprovar que
el nou centre d’ensenyament agrícola ocupés una

part dels locals de l’Escola Industrial de Barce-
lona, i, com que ja es trobava dins d’aquell recinte,
unes quantes setmanes més tard va nomenar-se un
vocal d’aquesta última escola perquè entrés a for-
mar part del Patronat de l’Escola Superior d’Agri-
cultura.18

Mentre es feien les obres de construcció d’un
pavelló destinat a l’Escola Superior d’Agricultura
al jardí del recinte dels Batlló, els locals de l’Es-
cola Industrial van acollir la nova escola.19 Els
camps experimentals que calia tenir per a poder
oferir ensenyament pràctic es pensaven instal·lar
a la rodalia de la ciutat de Barcelona. De moment,
per al primer curs encara no eren necessaris. Per
a res no es tenien en compte les instal·lacions de
la Granja Experimental de Barcelona, situada al
barri de Gràcia; la voluntat de trencament amb

Figura 2.7. L’Escola Superior d’Agricultura 
va instal·lar-se en el número 187
del carrer d’Urgell de Barcelona.

82

2 .  L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: de l’inici a la Guerra Civil ( 1912 -1939)



83

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

aquest últim centre era evident, i fins i tot va
haver-hi alguns problemes sobre la propietat dels
terrenys de la granja i la dedicació a l’ensenya-
ment gratuït de botànica que havia de tenir, segons
les pretensions del marquès de Sentmenat i dels
seus hereus.20

El primer curs va engegar amb tretze alumnes
(taula 2.3), dels quals només vuit continuaren el
segon curs.21

L’Escola Superior d’Agricultura havia nascut
amb la finalitat de fer arribar la cultura tècnica al
camp català. Per aconseguir això, segons constava
en els primers programes d’informació del centre,
s’havia proposat un objectiu doble: formar bons
agricultors, d’una manera científica i pràctica, i,
paral·lelament, ser un centre d’investigació capaç
de resoldre els problemes peculiars que les ne-
cessitats agrícoles catalanes presentaven.22 Per
assolir aquests objectius, l’Escola Superior d’A-
gricultura oferia un tipus d’instrucció que rela-
cionava immediatament els alumnes amb els
diversos principis, elements i tècniques de la
producció agrària.
El curs següent, iniciat l’any 1913, els progra-

mes d’informació de l’escola eren més directes a
l’hora de definir la finalitat del centre. Esmenta-
ven que l’objecte primordial de l’Escola Superior
d’Agricultura era el de «formar els elements di-
rectors de l’agricultura del nostre país». Per això,
a diferència de tots els centres agrícoles que ha-
vien existit a Catalunya fins a aquells moments,
en la denominació de la nova escola agrícola s’hi
havia inclòs el nom de «superior».23

Els estudis que oferia l’Escola Superior d’A-
gricultura estaven dividits en tres graus, per a ca-
dascun dels quals la Diputació de Barcelona
expedia un títol. Primer, el grau més elemental
eren uns estudis de dos anys pels quals s’acon-
seguia el títol de tècnic agrícola. Segon, amb un
caràcter superior, hi havia els estudis d’enginyer
agrícola, que duraven quatre anys per a tots
aquells alumnes que aprovaven l’examen d’in-
grés sense fer el curs preparatori.
Per a accedir als graus d’enginyer i tècnic agrí-

cola s’havien de tenir complerts setze anys –quinze
si es feia el curs preparatori–, i encara que el curs
preparatori no era obligatori de seguir, s’havia d’a-
provar un examen d’ingrés. A més, per als qui vo-

Curs preparatori
Ignasi Grau i Casellas
Jaume Ribas i Ricart
Lluís de Llanes i de Emilio
Santiago Comalrena de Sobregrau i Padró
Josep Tutau i Estruch
Eladi Homs i Oller

Primer curs
Vicenç Nubiola i Cunill 
Joan Salom i Calafell
Josep M. de Cuadras i Feliu
Josep M. Soler i Coll
Narcís Zaragoza i Botet 
Albert Canals i Bonastre

Grau de tècnic agrícola
Lluís Escaler i Espunyes

Taula 2.3. Llistat d’alumnes del primer curs (1912-1913)
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona



2 .  L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: de l’inici a la Guerra Civil ( 1912 -1939)

84

lien estudiar per a enginyer agrícola s’hi sumava
un examen general complementari.24 Després d’a-
provar totes les assignatures, per  a aconseguir el
títol de tècnic o d’enginyer agrícola, els candidats
havien de superar un examen escrit i un d’oral da-
vant d’un tribunal, després d’haver lliurat una me-
mòria de caràcter agrícola.25

Un cop passat com a mínim un any des de l’ob-
tenció del títol d’enginyer agrícola, podia aspirar-
se a un grau complementari, el de professor en
agricultura, a través de la presentació d’una tesi
que exposés unes investigacions experimentals,
fetes necessàriament als laboratoris de l’escola, i
que fos una nova aportació en alguna de les cièn-
cies agrícoles. El candidat havia de defensar la

seva tesi davant un tribunal, format per quatre pro-
fessors i un vocal tècnic del patronat de l’escola.
Aquests tres graus reproduïen, amb altres

noms, els tres nivells d’ensenyament que oferien
altres escoles, que en els centres tradicionals de-
pendents de l’estat s’anomenaven perit agrícola,
enginyer agrònom i doctor.
La Diputació de Barcelona oferia uns títols als

alumnes que aprovaven el corresponent pla d’es-
tudis que, encara que tenien un cert reconeixement
estatal, no donaven les mateixes possibilitats que
tenien els alumnes que havien estudiat en escoles
de l’estat i havien obtingut un títol oficial.
El programa d’estudis per a accedir al títol

d’enginyer agrícola s’indica a la taula 2.4. 

Figura 2.8. 
Sessió dels estudiants 
al camp de pràctiques, amb el
professor Joan Àngel i Genís. 
Al fons, l’ala sud de l’edifici 
de l’ESAB inacabat
(anys 1914-1917).
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Assignatures Hores setmanals

Curs preparatori
Primer semestre

Aritmètica i àlgebra
Elements de física
Elements d’història natural

Segon semestre
Geometria
Elements de química
Idioma francès

Primer curs
Primer semestre

Complements de matemàtiques 6
Física i meteorologia 4
Química inorgànica 4
Legislació agrària 2
Economia i comptabilitat rurals 2
Dibuix 6

Segon semestre
Química orgànica 4
Botànica agrícola 4
Anatomia vegetal 4
Geologia i geografia física agrícoles 4
Legislació agrària 2
Elements de mecànica i construccions rurals 4
Dibuix 4

Segon curs
Tercer semestre

Fisiologia vegetal 4
Fitotècnia general 4
Zoologia agrícola 4
Anatomia, fisiologia i higiene animal 4
Agrologia 4
Dibuix 4

Assignatures Hores setmanals

Quart semestre
Patologia vegetal 4
Fitotècnia especial 6
Zootècnia especial 4
Economia i comptabilitat rurals 6
Introducció a la biologia 4

Tercer curs
Cinquè semestre

Fitotècnia especial 6
Biologia agrícola 6
Mecànica aplicada 2
Construccions agràries 4
Indústries agrícoles 4

Sisè semestre
Zootècnia especial 4
Biologia agrícola 4
Mecànica aplicada 4
Indústries agrícoles 4
Topografia 6

Quart curs

Durant el setè i vuitè semestres el pla d’estudis preveia que els
alumnes assistir ien a les classes d’especial itat que desitgessin.
També s’havien d’inscriure com a membres d’un dels laboratoris
de l’escola, en el qual haurien de treballar un mínim de 15 hores
setmanals, sota la direcció d’un professor i segons un pla prèvia-
ment aprovat per ell. Es donava la possibilitat de passar aquests
darrers semestres en altres escoles reconegudes per l’Escola Supe-
rior d’Agricultura, els directors de les quals haurien de certificar
que els alumnes havien complert condicions anàlogues a les exigi-
des als qui assistien a l’Escola Superior d’Agricultura.

Taula 2.4.
Programa dels estudis d’enginyer agrícola a l’Escola Superior d'Agricultura (curs 1912)

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Fullet d’informació núm. 1. Barcelona, maig del 1912, pàg. 13 i 17-20, i ídem, Fullet d’informació núm. 2.
Barcelona, abril del 1913, pàg. 13-16.
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En el curs 1915-1916, quatre dels alumnes que
havien començat primer l’any 1912 van iniciar el
darrer curs per obtenir el títol d’enginyer agrícola.
A causa del reduït nombre d’alumnes de la pri-
mera promoció, el patronat de l’escola va creure
convenient de realitzar només l’especialitat de ra-
maderia. Aquest ja era un sector agrari molt im-
portant a Catalunya, però encara tenia moltes
possibilitats d’expansió; aquest fet degué influir
decisivament en l’elecció d’especialitat per a la
primera promoció de l’Escola Superior d’Agricul-
tura. Però, a més d’aquest factor, també cal tenir
en compte el fet que el veterinari Pere M. Rossell
i Vilà, professor de zootècnia de l’escola, era una
persona molt activa que va saber atreure molts
alumnes cap a l’estudi de la ramaderia, uns alum-
nes que, tal com encara hem pogut comprovar, du-
rant tota la seva vida li han dedicat una profunda
admiració.
L’altre grau d’estudis de l’Escola Superior d’A-

gricultura, el de tècnic agrícola, requeria un exa-
men d’ingrés que consistia a saber llegir i escriure
en català i castellà, traduir del francès textos agrí-
coles i resoldre problemes de matemàtiques apli-
cades a l’agricultura, i tenia el pla d’estudis inclòs
a la taula 2.5.
L’expedició del títol estava subjecta a la pre-

sentació dels certificats d’assistència de totes les
assignatures i d’un projecte d’explotació agrícola,
i a la seva defensa davant un tribunal de diversos
professors de l’escola.
El pla d’estudis per al grau de tècnic agrícola

estava pensat per a preparar els alumnes perquè

poguessin dirigir una explotació de mitjana impor-
tància. De la mateixa manera que el primer pla
d’estudis d’enginyer agrícola, dividia els cursos en
semestres i també es donava molta importància a
les hores de classe pràctiques.

Assignatures Hores de classe setmanals
Teòriques   Pràctiques

Primer curs
Primer semestre
Física i meteorologia 2 2
Química inorgànica 2 2
Legislació agrària 2 -
Economia i comptabilitat rurals 2 -
Dibuix - 6

Segon semestre
Química orgànica 2 2
Geologia i geografia fisicoagràries 4 -
Legislació agrària 2 -
Botànica agrícola 2 2
Anatomia vegetal 2 2
Elements de mecànica i construccions rurals 2 2

Total hores primer curs 22 18

Segon curs
Primer semestre

Fisiologia vegetal 2 2
Fitotècnia general 2 2
Zoologia agrícola 2 2
Anatomia, fisiologia i higiene dels animals 2 2
Agrologia 2 2

Segon semestre
Patologia vegetal 2 2
Fitotècnia especial 2 4
Zootècnia especial 2 2
Economia i comptabilitat rurals 4 2

Total hores segon curs 18 22

Taula 2.5. Pla d’estudis de tècnic agrícola

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Follet d’informació núm. 1.
Barcelona, maig del 1912, pàg. 14-15.
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Figures 2.9 a 2.12. Fotografies fetes per Josep M. de Cuadras i Feliu, alumne de la primera promoció de l’ESA. A les fotografies 2.10 i 2.11 
es reconeix el professor Pere Joan Girona que acompanya els alumnes. A la fotografia 2.11, Josep M. Soler i Coll, amb el cap descobert.

Figura 2.9 Figura 2.11

Figura 2.10 Figura 2.12
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El personal docent de l’Escola Superior d’Agri-
cultura que havia d’encarregar-se de posar en
pràctica aquest programa d’assignatures estava
format per 10 professors i 4 ajudants. A més a més,
hi havia un professor que s’encarregava de l’en-
senyament del curs preparatori. Tots els professors
eren interins, tenien un nomenament per tres anys,
al final dels quals s’obria un concurs oposició per a
cobrir la plaça que ocupaven. L’antic professor s’hi
podia tornar a presentar, però havia de competir

amb els possibles candidats que volguessin optar
a aquella plaça. Entre els anys 1912 i 1914 van
ser nomenats per a ensenyar a l’Escola Superior
d’Agricultura els professors que recull la taula 2.6.
La quantitat d’alumnes matriculats mai no va

ser gaire elevada. Aquest reduït nombre d’alum-
nes s’ha de considerar tenint en compte que,
entre els propietaris rurals catalans, no hi havia
tradició de fer estudis agrícoles de nivell supe-
rior. Quan es feien estudis superiors, s’acostu-
mava a elegir unes carreres que no eren
tècniques, entre les quals destacava la de dret.
Per això l’Escola Superior d’Agricultura no va
atreure gran quantitat d’alumnes.
L’any 1916 el director de l’escola va proposar

una profunda reforma dels plans d’estudis d’a-
quest grau.26

A l’abric de l’Escola Superior d’Agricultura,
Pere M. Rossell va iniciar un ambiciós estudi
sobre la ramaderia a Catalunya, que havia de ser-AHDB, «Escola Superior d’Agricultura», lligall Q-445/1, pàg. 71-77.

Professors

JOAN SOLER I VILA * Curs preparatori  
FRANCESC DE PAULA NEBOT I TORRENTS Dibuix  
HERMENEGILDO GORRÍA ROYÁN** Complements de matemàtiques
FRANCESC NOVELLAS I ROIG Química
PERE JOAN GIRONA I TRIUS Legislació rural
CASIMIR BRUGUÉS I ESCUDER Física
MARIÀ FAURA I SANS Geologia
ISIDRE PÒLIT I BUIXAREU Matemàtiques
PERE MÀRTIR ROSSELL I VILÀ Zootècnia
IGNASI FAGES I DE CLIMENT Fitotècnia
AUGUST PI I SUNYER Biologia i patologia vegetal. 

Ajudants
FRANCESC DOU I ARUMÍ Química i indústries agràries
MARIÀ FAURA I SANS Zoologia
MANUEL LLENAS I FERNÀNDEZ Biologia i patologia vegetal
JOAN ÀNGEL I GENÍS Fitotècnia 
JOSEP M. PLA I JANINI Física

* El 1914 va ser reemplaçat per Francesc Tàrrega i Rizo.

**  Després del primer curs va passar a ensenyar mecànica.

Taula 2.6. Professors i ajudants de l’Escola Superior d’Agricultura 
nomenats entre els anys 1912 i 1914 Figura 2.13. Lliçó de geologia, amb el professor Marià Faura (faBE).
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vir per a conèixer-ne les característiques des del
punt de vista etnològic, zootècnic, geogràfic i eco-
nòmic.27 En un primer moment, Rossell aprofitava
els estius per a realitzar aquests estudis, i, més en-
davant, sota la seva direcció, els alumnes de l’Es-
cola Superior d’Agricultura van col·laborar-hi.
El pressupost dels primers anys d’existència

de l’escola pot semblar ridícul vist des de la pers-
pectiva de principis del segle XXI, però en la me-
mòria que es va escriure el 1918 de cara al
traspàs de l’escola a la Mancomunitat de Cata-
lunya es diu, textualment, el següent: «Para la
creación y sostenimiento de la Escuela Superior
de Agricultura, la Diputación de Barcelona viene
invertiendo fuertes sumas» (taula 2.7).
En el mateix informe, també es donen les

quantitats esmerçades per les institucions cata-
lanes en el manteniment de l’Escola Superior
d’Agricultura (taula 2.8, per a l’any 1917). 

Any Import 

1912 55.063 
1913 60.163 
1914 62.163 
1915 66.058 

Any                       Import 

1916 81.983 
1917 79.983
1918 109.483

Taula 2.7. Pressupost (en pessetes) dels primers anys (1912 a 1918)
de l’Escola Superior d’Agricutura 

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1917-1918. Barcelona:
Diputació de Barcelona, [1918].

Institució Import en pessetes

Mancomunitat de Catalunya 15.000
Diputació de Barcelona 8.000
Diputació de Girona 10.000
Diputació de Lleida 5.000
Diputació de Tarragona 2.000

Total 40.000

Taula 2.8. Ajuts de diverses institucions 
per al manteniment de l’escola

Figura 2.14. 
Pere Màrtir Rossell i Vilà,
veterinari i polític.  
Fou professor 
de zootècnia 
de l’Escola Superior
d’Agricultura 
i director dels Serveis
de Ramaderia de la
Mancomunitat de Cata-
lunya, el 1916. 

Figura 2.15. Treballs de dissecció (faBE).



LA CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA (1915-1919)

El 9 de gener del 1915, en una reunió del Patro-
nat de l’Escola Superior d’Agricultura, Manuel
Raventós va exposar que deixava el càrrec de di-
rector de l’escola, que havia posseït des de la
seva fundació, per dedicar-se a les seves ocupa-
cions particulars.28 Manuel Raventós, que tot i
dimitir com a director continuava essent vocal
tècnic del patronat de l’escola, havia dirigit l’Es-
cola Superior d’Agricultura en els seus anys de
naixement. En deixar el càrrec, ja s’havien com-
plert gairebé els tres primers cursos d’ensenya-
ment de l’escola, i el pròxim curs, el 1915-1916,
en sortiria la primera promoció d’enginyers agrí-
coles. Manuel Raventós ja havia complert, doncs,

l’encàrrec d’Enric Prat de la Riba d’organitzar
l’Escola Superior d’Agricultura.
Durant els últims mesos en què va ser director,

en previsió que deixaria el càrrec, Manuel Raven-
tós havia treballat molt estretament amb Josep M.
Valls i Massana, un propietari agricultor com ell,
que l’any 1913 havia aconseguit el títol d’enginyer
agrònom i que des de l’inici del curs 1914-1915
treballava com a secretari de l’escola, en substi-
tució d’Eladi Homs i Oller, que havia dimitit del
càrrec per dedicar-se a treballar més intensament
en les tasques del Consell d’Investigació Pedagò-
gica del qual formava part.29

En la reunió del 9 de gener del 1915 en què
presentava la seva renúncia, Manuel Raventós va
proposar al patronat de l’escola que el seu substi-
tut en el càrrec de director fos Josep M. Valls, el
qual va ser acceptat per unanimitat pels membres
del patronat. Pocs dies més tard, la Diputació de
Barcelona, després d’agrair a Manuel Raventós els
serveis prestats, va nomenar Josep M. Valls com a
nou director de l’Escola Superior d’Agricultura.30

Uns quants mesos després també va haver-hi
la renovació del patronat. En la sessió celebrada
el 17 de maig del 1915, aquell organisme rector
va quedar constituït de manera idèntica al patronat
anterior. Només van fer-se petits canvis; l’única
persona nova que entrava al patronat era el diputat
Sebastià Martí-Codolar, que va ocupar el càrrec
de tresorer; i Manuel Folguera Duran passava de
ser vocal diputat a ser vocal tècnic.31 Amb aquests
canvis, el Patronat de l’Escola Superior d’Agricul-
tura va passar de nou a deu membres.

Figura 2.16. Fitxa de control dels llibres de la biblioteca de l’escola
que es deixaven als professors i als alumnes 
(fons antic de la biblioteca de l’ESAB).
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ELS CURSOS BREUS ESPECIALITZATS

L’arribada a la direcció de l’Escola Superior d’A-
gricultura de Josep M. Valls va suposar l’inici
d’una etapa de consolidació del centre. Pocs dies
després del seu nomenament, una de les prime-
res tasques que va emprendre el nou director va
ser l’inici d’una sèrie de cursets breus especia-
litzats a diferents poblacions de Catalunya. 
En la sessió de la Diputació de Barcelona del

19 de gener del 1915, la mateixa en què va no-
menar-se oficialment Josep M. Valls com a direc-
tor de l’escola, també va aprovar-se la realització
d’aquest cursets. Com que no s’havia instal·lat
una escola agrícola rural, tal com ho preveien els
pressupostos de la Mancomunitat, van utilitzar-
se els diners que hi estaven destinats per a finan-
çar els cursos breus especialitzats, i ho van
justificar dient que aquells cursos eren «una ver-
dadera escola sens edifici».32

L’organització d’un conjunt de cursos breus es-
pecialitzats partia de la base que amb les escoles
tècniques professionals no n’hi havia prou; l’Es-
cola Superior d’Agricultura era fonamentalment
l’encarregada de formar la gent que dirigiria l’a-
gricultura catalana cap a nous horitzons que en
aquells moments tot just s’albiraven, però feia falta
fer més coses. En un país on hi havia una gran di-
visió de la propietat, calia que l’ensenyament tèc-
nic arribés fins al masover, l’arrendatari i el petit
propietari que personalment treballaven la terra o
tenien cura del bestiar. El mitjà per a fer arribar
els coneixements tècnics a qui treballava la terra

va ser organitzar aquests cursos a diverses pobla-
cions de tot Catalunya, estenent d’aquesta manera
un ensenyament ambulant, que era una pràctica
habitual a d’altres països i que a Catalunya ja ha-
vien experimentat amb èxit l’Estació de Viticultura
i Enologia de Vilafranca del Penedès i la Càtedra
Agrícola Ambulant Pere Grau.33

El director i els professors de l’Escola Superior
d’Agricultura van preparar les característiques
que haurien de tenir els cursos breus especialit-
zats. Cada curs durava entre 10 i 15 dies, tres
hores diàries, a elegir entre 9 a 12 del matí i 5 a 8
de la tarda. Cada dia s’intentava que hi hagués una
hora de teoria, mitja hora de conversa sobre els
punts tractats en la lliçó i una hora i mitja de tre-
balls pràctics. Els cursos s’organitzaven d’acord
amb l’ajuntament, amb una entitat agrícola de la
població o una personalitat de prestigi agrícola.

Figura 2.17. Cristòfor Mestre, 
amb un grup d’alumnes que assistien als seus cursos.



Inicialment, per a organitzar un curs s’havien
d’inscriure un mínim de 25 persones, quantitat
que va augmentar a 100, vist l’èxit que tenien els
cursos. La matrícula era gratuïta. Els cursos ana-
ven destinats a masovers, arrendataris, parcers i
petits propietaris. Per això recomanaven que
només s’inscriguessin aquells que tenien cura per-
sonalment de les seves terres.34

L’èxit dels cursets breus especialitzats va ser
molt gran, fins al punt que Josep M. Valls afirmava
que, gràcies a la bona acollida que havien tingut,
havia pujat el seu estat d’ànim per poder dirigir
l’obra agrícola de la Diputació de Barcelona. Deia
així: «Quan l’Excma. Diputació Provincial va de-
signar-me, immerescudament, pel càrrec de Direc-
tor de l’Escola Superior d’Agricultura, estava jo
fermament convençut que prompte tenia que defallir
en una empresa ben per damunt de les meves forces.

Si una causa a pogut aixecar mon ànim, aquesta
haurà estat l’ensenyança agrícola ambulant».35

Els cursos se centraven en la producció agrí-
cola o ramadera que predominava en la població
on s’organitzaven, tenien un caràcter pràctic i
partien de la base que anaven destinats a un pú-
blic que feia cada dia unes feines agrícoles i que,
per tant, es tractava de fer-li entendre noves ma-
neres de millorar la seva producció. L’Escola Su-
perior d’Agricultura va publicar els programes
complets dels principals cursos. A les taules 2.9,
2.10 i 2.11 transcrivim els títols de les matèries
que s’hi explicaven i les pràctiques, els exercicis
i els sistemes didàctics utilitzats en cada lliçó:36

L’estructura de tots els cursets era similar. Con-
sistia a fer unes classes teòriques, acompanyades
d’elements visuals, com era el cas de gràfics, qua-
dres i projeccions lluminoses per tal d’atraure l’a-

Figura 2.18. Cursos ambulants d’agricultura. Lliçó en un mercat.37
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tenció d’un públic normalment poc avesat a es-
tudiar. Els tècnics de l’Escola Superior d’Agri-
cultura no estalviaven mitjans per a difondre
entre els agricultors els principals avenços agrí-
coles. Així, per exemple, Josep M. Valls va fer un
viatge a la regió del Migdia francès per estudiar
els sistemes de conreu que allí utilitzaven per a
les terres de secà. El director de l’escola va ad-
quirir dos aparells innovadors per desfer terros-
sos que pensava difondre a través dels cursos
breus especialitzats.38

La primera lliçó dels cursos era introductòria,
les altres tractaven de temes que afectaven di-
rectament problemes reals amb què es trobaven
els agricultors i els ramaders. Els professors

també feien propostes per millorar els sistemes
d’explotació. Normalment animaven els agricul-
tors a transformar ells mateixos els seus produc-
tes; per exemple, elaborant vi, formatge o
mantega. Gairebé totes les classes eren acompa-
nyades de pràctiques útils.
Tots els cursos dedicaven una última lliçó a

tractar de l’associacionisme agrícola. Un dels
principals interessos de la Diputació de Barce-
lona i la Mancomunitat de Catalunya era el de
fomentar l’associacionisme agrari. En algunes
poblacions, la realització de cursos breus espe-
cialitzats va aixecar un estat d’ànim que va
cristal·litzar en l’organització d’un sindicat agrí-
cola.39

Taula 2.9. Lliçons dels cursos de ramaderia i indústries derivades

I. Estadística i economia: importància de la ramaderia (gràfics i projeccions)
II. Anatomia i fisiologia del bestiar (projeccions i pràctiques sobre animals)
III. Estudi dels òrgans i funcions de les plantes. Estudi físic, químic i biològic de les terres 

(projeccions i pràctiques sobre anàlisis de les terres)
IV. Estudi de plantes sota l’aspecte fitotècnic I (pràctiques sobre alternatives i conversa dels punts tractats en la lliçó)
V. Adobs (projeccions i pràctiques sobre el reconeixement d’adobs)
VI. Estudi de plantes sota l’aspecte fitotècnic II (projeccions i pràctiques sobre les principals malalties 

i els sistemes de curar-les)
VII. Alimentació del bestiar (pràctiques sobre racionament de bestiar)
VIII. La cria i la producció de carn (projeccions, pràctiques sobre caràcters especials dels animals 

i determinació de densitats, greixos, cremes i mantegues de la llet)
IX. La producció de llet (projeccions, pràctiques sobre sanitat i adulteracions de la llet 

i pràctiques de fabricació de mantegues)
X. Estudi de la ramaderia de la comarca (projeccions i pràctiques de fabricació de formatges)
XI. Principals malalties del bestiar (projeccions, pràctiques al microscopi de reconeixement 

d’algunes malalties del bestiar i pràctiques de fabricació de formatges)
XII. Associacions agrícoles

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA. Curset de ramaderia i indústries derivades, per a masovers, arrendataris i petits propietaris. Barcelona, 1915.



Els cursos eren impartits per especialistes en
temes agrícoles. Els professors dels primers cursos
eren Cristòfor Mestre, enginyer agrònom, director
de l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès

i propietari vitivinícola; Jaume Raventós, enginyer
industrial, director del laboratori de l’Institut Agrí-
cola Català de Sant Isidre; Isidre Campllonch, en-
ginyer industrial, ajudant de l’Estació Enològica

Taula 2.10. Temes dels cursos de viticultura i enologia

I. Estudi de la vinya sota el seu aspecte econòmic i estadístic
II. La màquina planta. Estudi dels òrgans i funcions del cep (projeccions i exercicis pràctics de determinació 

d’alcohol per diferents procediments)
III. Adobs (exercicis pràctics de determinació de l’acidesa total del vi per varis procediments)
IV. Treballs mecànics que requereix la vinya. Podes (projeccions i reconeixement de sofres, sulfats i adobs comercials 

i excursió en alguna finca vinícola)
V. Accidents i malalties del cep. Paràsits animals de la vinya. Paràsits criptogàmics de la vinya 

(projeccions i reconeixement dels paràsits en quadres murals i exemples dissecats)
VI. Estudi del raïm i el most: preliminars de la vinificació (projeccions i exercicis pràctics d’anàlisis de mostos)
VII. Obtenció del vi I (projeccions i exercicis pràctics sobre gas sulfurós)
VIII. Obtenció del vi II (projeccions i pràctiques sobre l’acidesa volàtil del vi)
IX. Conservació del vi i les seves malalties (projeccions i exercicis pràctics d’anàlisis microscòpiques)
X. Associacions agrícoles

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA. Curset de viticultura i enologia. Barcelona, 1916.

Taula 2.11. Temes dels cursos de terra campa

I. Estadística, economia i comptabilitat (gràfics i projeccions)
II. La màquina planta: estudi dels òrgans i funcions de les plantes (projeccions i pràctiques de química agrícola)
III. La terra (projeccions, pràctiques de química agrícola i reconeixement de la calç de la terra)
IV. Adobs (projeccions, pràctiques de química agrícola i pràctiques de reconeixement d’adobs)
V. El conreu (projeccions i anàlisis físiques de la terra)
VI. Estudi de les plantes en l’aspecte fitotècnic (pràctiques sobre alternatives i conversa dels punts tractats en la lliçó)
VII. Malalties de les plantes (projeccions i pràctiques de reconeixement i tractament de malalties)
VIII. Recollida i conservació de productes (projeccions i experiències de maquinària agrícola)
IX. La producció de llet (projeccions, pràctiques sobre sanitat i adulteracions de la llet 

i pràctiques de fabricació de mantegues)
X. Petita ramaderia (projeccions i pràctiques sobre la petita ramaderia)
XI. La industrialització de la petita ramaderia (projeccions i pràctiques sobre la petita ramaderia)
XII. Associacions agrícoles

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA. Curset de terra campa i ses aplicacions. Barcelona, 1916.
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de Vilafranca del Penedès; Pere M. Rossell, vete-
rinari, antic inspector d’higiene pecuària a Puig-
cerdà, professor de zootècnia de l’Escola Superior
d’Agricultura; Josep Poch de Feliu, enginyer agrí-
cola de Beauvais (França), propietari ramader, i
Josep M. Valls, enginyer agrònom, director de l’Es-
cola Superior d’Agricultura i propietari viticultor.

Els cursos breus especialitzats que va orga-
nitzar l’escola van celebrar-se des del març del
1915 fins a finals del 1917 (taula 2.12).
L’organització de cursos breus especialitzats

no va acabar el 1917, però a finals d’aquell any
la responsabilitat de l’organització dels cursos va
recaure en els Serveis Tècnics d’Agricultura, ins-

Taula 2.12. Cursos breus especialitzats realitzats per l’Escola Superior d’Agricultura entre els anys 1915 i 1917

Població Especialitat Nombre d’alumnes

1915
Sant Sadurní d’Anoia Viticultura i enologia 63
Igualada Viticultura i enologia 93
Blanes Viticultura i enologia 65
Rubí Viticultura i enologia 76
Manresa Viticultura i enologia 117
Terrassa Viticultura i enologia 224
Martorell Viticultura i enologia 137
Olot Ramaderia i indústries derivades 123
Moià Ramaderia i indústries derivades 72
Piera Viticultura i enologia 123
Vic Ramaderia i indústries derivades 200
Montblanc Viticultura i enologia 106
Llançà Viticultura i enologia 201
Llers Oleïcultura i elaiotècnia 48
Cambrils Viticultura i enologia 154
Figueres Ramaderia i indústries derivades 268

1916
Castelló d’Empúries Terra campa 187
La Jonquera Viticultura i enologia 160
Manlleu Ramaderia i indústries derivades 302
Mollerussa Viticultura i enologia 216
Linyola Ramaderia i indústries derivades 150
Barberà del Vallès Viticultura i enologia 334
Sant Cugat del Vallès Ramaderia i indústries derivades 103
Sallent Viticultura i enologia 218

Població                       Especialitat Nombre d’alumnes

Artés Viticultura i enologia 135
Banyoles Ramaderia i indústries derivades 133
Gelida Viticultura i enologia 118
Anglès-la Cellera de Ter Ramaderia i indústries derivades 160
Torelló Ramaderia i indústries derivades 172
Torregrossa Ramaderia i indústries derivades 247
Garriguella-Vilajuïga Viticultura i enologia 115
Falset Viticultura i enologia 188
Torroella de Montgrí Ramaderia i indústries derivades 258

1917
Agramunt Terra campa 180
Caldes de Montbui Terra campa 256
Argentona Viticultura i enologia 186
Ivars d’Urgell Ramaderia i indústries derivades 198
Bellpuig d’Urgell Oleïcultura i elaiotècnia 142
Vilafranca del Penedès Petita ramaderia ---
Vila-rodona Viticultura i enologia 294
Cerdanyola-Ripollet Viticultura i enologia 208
Àger Viticultura i enologia 136
Tremp Viticultura i enologia 200
Moià Terra campa 126
Balaguer Terra campa 150
Avià Terra campa 157
Tivissa Viticultura i enologia 117

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1917-1918. Barcelona: Diputació de Barcelona, [1918], pàg. 30, i l’informe mecanografiat de J. M. VALLS,
«Lo que ha de hacer Catalunya para el fomento y progreso de su Agricultura», a AESA, 18-2-1918.



titució creada per la Mancomunitat de Catalunya.
L’escola passava a dedicar-se amb més exclusi-
vitat a l’objectiu per al qual havia estat creada,
que era el de formar els futurs dirigents de l’a-
gricultura catalana. No obstant això, alguns pro-
fessors, que sovint eren també membres dels
Serveis Tècnics d’Agricultura, van continuar im-
partint els cursos breus especialitzats.
Encara que l’Escola Superior d’Agricultura de-

penia de la Diputació de Barcelona, els cursos
breus especialitzats que va portar a terme no van
limitar-se estrictament a la jurisdicció que com-
prenia la província de Barcelona, sinó que se’n
van fer per tot Catalunya, cosa que prova que l’àm-
bit geogràfic de l’escola no es limitava a ser exclu-
sivament provincial, sinó que volia tenir com a

mínim incidència a tot el territori català. Els 43
primers cursos breus intensius que oferia l’Escola
Superior d’Agricultura van ser patrocinats per di-
ferents administracions catalanes: 18 per la Dipu-
tació de Barcelona, 17 per la Mancomunitat de
Catalunya i 8 per la Diputació de Girona; també
l’Ajuntament de Figueres hi havia col·laborat. A
més a més, l’any 1917 les diputacions de Lleida i
Tarragona havien aprovat partides de diners per
tal de subvencionar l’organit- zació de cursos.40

El nombre d’alumnes que van assistir als 47
primers cursos breus especialitzats va ser de
7.744, una quantitat que superava de bon tros
totes les experiències de cursos d’ensenyament
ambulant que havien organitzat altres institu-
cions a Catalunya. 

Figura 2.19. Participants en el «Curset de viticultura i enologia» celebrat a Manresa l’any 1915. Jaume Raventós, germà del fundador de l’ESA 
i professor dels cursets, ocupa la sisena posició des de la dreta de la primera fila d’asseguts. (Foto de Josep Badia: el seu pare era un dels alumnes).
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Aquests cursos, a més del seu caràcter forma-
tiu, també es poden analitzar des d’una perspec-
tiva més social. En uns moments en què hi havia
una conflictivitat rural latent pel tema dels con-
tractes de conreu, l’organització d’uns cursos breus
especialitzats destinats als treballadors de la terra
entrava de ple en les orientacions de la política
agrària de la Mancomunitat de Catalunya, que
partien de la base que no s’havia d’atiar el foc i
que, en canvi, calia aconseguir que els treballa-
dors rurals poguessin guanyar-se la vida al camp,
per la qual cosa feia falta ajudar-los a millorar els
sistemes que utilitzaven per a explotar la terra.
Vegeu l’entusiasme que mostrava Josep M. Valls
en comentar un dels primers cursos que va orga-
nitzar, perquè s’hi havien abocat pagesos de tota
mena: «El dia de Sant Isidre, dia 15 de maig, va
donar-se a Blanes la conferencia Preparatoria del
Curset i fou tan gran l’exit que en breus moments

la llista oberta pujà a 62 inscrits. Hi hagué més; en
dita conferencia, s’aplegaren pagesos fins aleshores
irreconciliats enemics; els tres Sindicats Agrícols (el
catòlic i l’anarquista) i la secció d’Obrers Pagesos
de la Federació d’Oficis varis, tots posàren el seu
esforç al millor èxit del curset i junts assistiren al
mateix; propietaris i parcers avui dominats per una
greu qüestió que fa presentar-los com adversaris se
aplegaren germanívolament».41

L’èxit dels cursos breus especialitzats havia
permès afegir una peça més al conjunt d’activi-
tats que formaven l’acció tècnica agrària de la
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Ca-
talunya, perquè no n’hi havia prou de tenir tèc-
nics preparats per a dirigir l’agricultura catalana,
sinó que també feia falta que els agricultors i els
ramaders comencessin a adoptar nous mètodes
de producció més perfeccionats que els que ha-
vien existit fins a aquell moment.

Figura 2.20



L’IMPULS A L’ACTIVITAT DOCENT CONVENCIONAL. 
PRIMERA REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

Tot i que una de les principals tasques a què es
va dedicar Josep M. Valls va ser organitzar els
cursos breus especialitzats, la seva arribada a la
direcció del centre també va suposar un impuls
a les activitats docents convencionals de l’escola.
Quan ja portava un curs com a director, va pre-
sentar un informe sobre la millora de l’agricultura
catalana que, entre moltes altres coses, contem-
plava els canvis següents en l’organització del
centre que dirigia:
a) Traspàs de l’escola a la Mancomunitat per-
què es convertís en l’Escola Superior d’A-
gricultura de Catalunya.

b) Supressió del títol de tècnic agrícola per-
què, en la realitat, no responia a res.

c) Modificacions en el pla actual de l’escola
en el sentit de donar més extensió als seus
ensenyaments i permetre instal·lar-hi al-
tres especialitats, a més de les agrícoles,
com l’estudi dels boscos (enginyer de
monts); el d’enginyer zootècnic, etc.42

En els anys en què Josep M. Valls va ser di-
rector, només va poder realitzar les dues primeres
propostes que havia plantejat. La tercera estava
en un estat d’estudi molt avançat, però no es va
arribar a desenvolupar fins quan Josep M. Valls
ja no era el director de l’escola.
En la sessió del 4 de febrer del 1916 del pa-

tronat de l’escola, el director va proposar que,
vist el mal resultat que fins a aquell moment

havia donat el grau de tècnic agrícola, es pro-
cedís a modificar-ne el pla d’estudis per mitjà
d’una ponència formada per membres del ma-
teix patronat.43

Passat més d’un any des que Josep M. Valls
hagués proposat la reforma del pla d’estudis del
grau de tècnic agrícola, en la sessió del patronat
de l’escola del 16 de juliol del 1917 es va acor-
dar el nou pla d’estudis d’aquest grau, que va
començar a funcionar a partir del curs següent,
el 1917-1918. Josep M. Valls justificava la re-
forma del grau com una lògica conseqüència del
creixement de l’Escola Superior d’Agricultura.
Deia que quan es va fundar aquest centre es va
tenir en compte, principalment, l’ensenyament
superior de l’agricultura, i que en aquells mo-
ments feia falta organitzar uns estudis de grau
mitjà, necessitat que era més gran a Catalunya
a causa del domini que hi havia de la petita pro-
pietat.44

Figura 2.21. Façana posterior de l'edifici de l'ESAB.
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El nou pla d’estudis per als aspirants a tècnic
agrícola continuava durant dos anys (taula 2.13).
Cada curs es dividia en tres trimestres, en comp-
tes d’un trimestre i un semestre, com en el pla
antic. Pràcticament no variava el nombre d’as-
signatures, però, per contra, s’augmentaven les
hores de classe. Amb una nova distribució de les
assignatures, es copiava en part el sistema utilit-
zat en els cursos breus especialitzats que amb
tant d’èxit havia organitzat l’Escola Superior d’A-
gricultura. 
Els alumnes havien de tenir almenys setze

anys. Per accedir a aquests estudis es podia fer
l’examen d’ingrés, que constava dels punts se-
güents: llegir i escriure en català i castellà, resol-
dre problemes de matemàtiques aplicats a
l’agricultura i traduir del francès textos d’agricul-
tura. Com a novetat, els aspirants que presentaven
certificats d’instituts i centres docents que demos-
traven que havien estudiat les matèries exigides
quedaven eximits de fer l’examen d’ingrés. 

Després d’assistir a les classes pràctiques i les
excursions i d’obtenir els certificats de totes les
assignatures, havien de presentar un projecte
d’explotació agrícola amb un tema assenyalat per
la direcció i contestar sobre aquest projecte les
preguntes que els fes el tribunal designat per a
aquest fi.
El curs 1915-1916 va començar l’especialitat

de ramaderia i indústries derivades d’enginyer
agrícola. Els professors de l’especialitat eren:
Pere M. Rossell, professor de l’escola, el director
de la Col·lecció Zoològica del Parc de Barcelona,
Francesc Darder, i l’enginyer agrícola de Beau-
vais, Josep Poch de Feliu.
Dos anys després de la creació de l’especialitat

en ramaderia, va començar a fer-se l’especialitat
de viticultura i enologia. Tal com deia Josep M.
Valls, el patronat de l’escola va optar per crear els
mitjans necessaris per a estudiar aquesta especia-
litat, en comptes d’utilitzar les instal·lacions que
l’estat ja tenia organitzades a Catalunya, perquè,
si no, havia de supeditar-s’hi.45 Tot i això, els alum-
nes de l’especialitat de viticultura i enologia també
van assistir a un dels cursos breus que va organit-
zar l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès.
Per tal de donar a conèixer els ensenyaments

especialitzats que impartia l’escola, durant els
cursos 1917-1918 i 1918-1919, cada professor
va publicar el programa de les lliçons de cada as-
signatura, que especificava les matèries que con-
templava, els exercicis pràctics i les excursions
que feien, així com els preus de matrícula, la du-
rada de l’assignatura i la forma d’inscripció.46

Figura 2.22. Secretaria de l’ESAB (faBE).



Taula 2.13. Pla d’ensenyaments del grau de tècnic agrícola (1917)

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1917-1918. Barcelona: Diputació de Barcelona, [1917], pàg. 11-13.

Primer curs
Del 15 d’octubre al 15 de novembre

Problemes de matemàtiques aplicades a l’agricultura
Legislació agrícola
Traducció de l’italià
Química elemental i pràctiques

Del 16 de novembre al 15 de desembre
Problemes de matemàtiques aplicades a l’agricultura
Traducció de l’italià
Química elemental i pràctiques
Geologia aplicada a l’agricultura

Del 7 al 31 de gener
Mecànica aplicada
Química agrícola
Anatomia i fisiologia vegetals

De l’1 al 28 de febrer
Mecànica aplicada
Dibuix
Anàlisi de terres

De l’1 al 31 de març
Vinya (1a quinzena)
Oliveres (2a quinzena)
Dibuix
Anàlisi d’adobs

De l’1 al 30 d’abril
Hortes i conreu forçat (1a quinzena)
Plantes industrials (2a quinzena)
Patologia vegetal
Anàlisi de substàncies alimentàries

De l’1 al 31 de maig
Plantes farratgeres (1a quinzena)
Cereals (2a quinzena)
Patologia vegetal
Anàlisi de productes agrícoles industrials

De l’1 al 30 de juny
Boscos i arbres de fusta
Química aplicada a les indústries agrícoles
Amidaments i aixecament de plànols

Segon curs
Del 15 d’octubre al 15 de novembre

Construccions rurals amb nocions 
de resistència de materials
Enologia
L’electricitat en l’agricultura

Del 16 de novembre al 15 de desembre
Hidràulica i construccions hidràuliques
Elaiotècnica
Indústries derivades dels boscos i arbres de ribera

Del 7 al 31 de gener
Anatomia, fisiologia i higiene animal
Fabricació d’alcohols i sucres
Petita ramaderia i piscicultura

De l’1 al 28 de febrer
Zootècnia general
Fabricació de fècules i midons
Avicultura

De l’1 de al 31 de març
Bestiar cavallí
Fabricació d’essències i indústria cítrica
Economia agrícola

De l’1 al 30 d’abril
Bestiar boví
Explotacions lleteres
Comptabilitat agrícola

De l’1 al 31 de maig
Bestiar boví, cabrum i porcs
Indústries derivades de la ramaderia
Comerç i explotacions agrícoles

De l’1 al 30 de juny
Patologia animal i terapèutica
Fabricació de conserves
Organització i sosteniment de les cooperatives 
de producció, venda, consum i canvi 
Institucions socials de caràcter agrícola
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TRASPÀS DE L’ESCOLA A LA MANCOMUNITAT 
DE CATALUNYA. PRIMERES PROMOCIONS DE TITULATS

El 1918, en la sessió del 20 de desembre, l’As-
semblea de la Mancomunitat de Catalunya va
aprovar l’esmentat traspàs; unes quantes setmanes
abans, l’11 d’octubre, la Diputació de Barcelona
també l’havia aprovat.47 D’aquesta manera, l’Es-
cola Superior d’Agricultura deixava de dependre
d’un organisme provincial per entrar a formar part
d’una administració autònoma que reunia les qua-
tre diputacions catalanes. S’adequaven així les
funcions que realitzava aquell centre, nascut amb
la voluntat d’incidir a tot Catalunya. 
En aquells mateixos anys van començar a sortir

del centre les primeres promocions d’enginyers
agrícoles. A la taula 2.14 es recull la llista d’alum-
nes que van obtenir el títol en el temps que Josep
M. Valls era director. Només hi va haver tres pro-
mocions, perquè en el curs 1916-1917 cap alumne
de l’escola no va obtenir el títol.
Com que només estudiaven dos anys, les pro-

mocions de tècnics agrícoles van començar a sor-
tir abans que les d’enginyers (taula 2.15). 
El nombre d’alumnes que van ingressar-hi en

aquells anys en què Josep M. Valls era director
tendia a augmentar.48

Si l’etapa en què Manuel Raventós havia estat
director fou el període d’organització de l’Escola
Superior d’Agricultura, l’etapa en què ho va ser
Josep M. Valls va començar a donar els seus pri-
mers fruits i l’escola es consolidava com un centre
docent de caràcter superior a Catalunya.

Curs 1915-1916
JOSEP M. DE CUADRAS I FELIU
VICENÇ NUBIOLA I CUNILL

JOAN SALOM I CALAFELL

JOSEP M. SOLER I COLL

Curs 1917-1918
LLORENÇ BADELL I ROIG

ERASME MARIA D’YMBERT I MANERO

IGNASI GRAU I CASELLAS

LLUÍS GUITART I FONT
JOAN A. MARGARIT I DURAN

JOSEP ROSALES I FERNÀNDEZ DE CASTRO

Curs 1918-1919
JOAN ARUMÍ I FARGAS
JOSEP CABANAS I TRASERRA
ALBERT DÀNEO I GENTILE

EPIFANI DE FORTUNY I DE SALAZAR

RICARD RABASSA I PUIG
JOSEP M. SERRA I SERRA

Taula 2.14. Primeres promocions d’enginyers agrícoles
de l’Escola Superior d’Agricultura (1915-1919)

Curs 1913-1914
LLUÍS ESCALER I ESPUNYES

Curs 1916-1917
JOAN VILÀ I DALMAU

SALVADOR DELGÉ I BUENO

Curs 1918-1919
EDUARD BUDÓ I GIBERT

FRANCESC PAGÈS I CASELLAS

SEBASTIÀ PLANAS I MARTÍ

RAMON QUERALT I GILI

Taula 2.15. Primeres promocions de tècnics agrícoles 
de l’Escola Superior d’Agricultura (1913-1919)

Font: Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes de l’Escola Su-
perior d’Agricultura de Barcelona. Any 1935. Barcelona, [1935], pàg. 61.



L’EXPANSIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA (1920-1923)

Amb la direcció de Josep M. Valls, l’Escola Su-
perior d’Agricultura va començar una etapa de
consolidació que va desencadenar una gran ex-
pansió del centre a principis dels anys vint. Ales-
hores l’escola estava en el moment més àlgid,
amb una gran activitat i alguns projectes impor-
tants a punt de realitzar. 
Aquesta etapa de consolidació i expansió va

suposar un increment de les activitats del centre.
L’inici de la dècada dels vint van ser els anys en
què el centre va tenir un nombre d’alumnes més
gran, sense comptar les èpoques més recents.
L’Escola Superior d’Agricultura, conjuntament
amb la resta dels organismes agrícoles que hi te-
nien una vinculació més o menys directa, formava
part d’un entramat d’institucions i serveis que

abraçava les principals activitats que tenien els
centres agrícoles d’ensenyament superior de qual-
sevol país desenvolupat.
Però l’expansió va portar canvis en el centre.

Josep M. Valls va deixar-ne la direcció en
aquesta etapa final.
L’expansió de l’escola, amb la reorganització

dels seus estudis i la creació de nous organismes
vinculats a aquesta institució, va fer molt més com-
plexa la direcció de les entitats que formaven el
conjunt de l’acció tècnica agrària de la Mancomu-
nitat de Catalunya. Les difícils relacions que hi
havia entre el director i els professors de l’escola,
sumades a la voluntat del Consell Permanent de la
Mancomunitat de desdoblar en dos càrrecs la di-
recció de l’Escola Superior i la dels Serveis Tècnics
d’Agricultura, que fins a aquell moment havien
estat unificats, van precipitar que Josep M. Valls
presentés la dimissió de totes dues direccions.
En la sessió del Consell Permanent del 16 de

novembre del 1919, Pere Mias, conseller-ponent
d’Agricultura, va proposar acceptar la dimissió de
Josep M. Valls del càrrec de director de l’Escola
Superior d’Agricultura, però, en canvi, no accep-
tava la seva dimissió del càrrec de director dels
Serveis Tècnics d’Agricultura.49 Pere Mias va fer
constar en acta l’agraïment del Consell Permanent
pel zel i la intel·ligència amb què Josep M. Valls
havia servit l’escola, però argumentava el fet d’ha-
ver arribat a aquesta decisió la constatació que el
gran desenvolupament que havien assolit els Ser-
veis Tècnics d’Agricultura exigia una atenció ex-
clusiva per part de la persona que els dirigia.Figura 2.23. Accés a les aules des del recinte de l’escala de l’ala sud (faBE).
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Josep M. Valls va mantenir en ferm la seva renún-
cia, i no va acceptar ser només director dels Ser-
veis Tècnics.
En el lloc de director de l’Escola Superior d’A-

gricultura, en la mateixa sessió del Consell Per-
manent del dia 16 de novembre, va nomenar-se
l’enginyer industrial Carles Pi i Sunyer. Uns quants
dies després va reunir-se el Claustre de Professors
de l’Escola Superior d’Agricultura, i Pere Mias va
notificar la dimissió de Josep M. Valls i va destacar
que el seu substitut era un professor del centre,
cosa que s’havia d’interpretar com un signe de
consideració i confiança envers el claustre de pro-
fessors.50 Amb el nomenament de Carles Pi i Sun-
yer, començava una nova etapa, en què el claustre
de professors passava a ser el principal òrgan di-
rectiu de l’escola, per damunt del patronat.

Figura 2.25. 
Carles Pi i Sunyer,

enginyer indus-
trial, economista,
polític i escriptor, 

va ser director 
de l’Escola Supe-
rior d’Agricultura 

entre el 1919 
i el 1924

(Google: Images for
Carles Pi i Sunyer).

Figura 2.24. Camps d’experimentació de l’Escola Superior d’Agricultura, l’any 1914.51



REFORMA DEL GRAU D’ENGINYER AGRÍCOLA 
I DEL GRAU DE TÈCNIC AGRÍCOLA

Traspassada l’escola a la Mancomunitat el de-
sembre del 1918, l’1 d’abril del 1919 el conse-
ller-ponent d’Agricultura, Josep Mestres, ratificà
al claustre de professors l’encàrrec de redactar
un projecte de reforma del grau d’enginyer agrí-
cola.52 El claustre gairebé no es va poder reunir
fins passades les vacances d’estiu. En aquest
temps el Consell Permanent de la Mancomunitat
va ser renovat, però Pere Mias, el nou conseller-
ponent d’Agricultura, en una reunió del 23 d’oc-
tubre del mateix any, va tornar a encarregar al
claustre l’acabament de l’estudi iniciat, que va
ser aprovat per unanimitat en la sessió del 17 de
juny del 1920. El nou director, Carles Pi i Su-
nyer, havia estat el principal redactor del pro-
jecte, en el qual havien presentat diverses
esmenes alguns professors per millorar-lo.53

La gestació de la reforma del pla d’estudis
havia estat llarga. Finalment, el Consell Perma-

nent de la Mancomunitat de Catalunya el va
aprovar el 19 d’agost del 1920. Una de les prin-
cipals novetats d’aquell pla era que, a diferència
dels que havia tingut fins aleshores l’Escola Su-
perior d’Agricultura, fou el director del centre,
conjuntament amb el claustre de professors i
comptant amb l’opinió dels alumnes, l’encarregat
d’elaborar el projecte de reforma, ja que el pa-
tronat traspassava el poder de decisió al claustre
de professors.
El nou pla d’estudis de l’escola volia solucio-

nar els problemes que havia tingut el centre en
els seus vuit anys d’existència. Segons els redac-
tors del nou projecte, hi havia un problema de
fons: que els estudis que s’havien ofert fins ales-
hores a l’escola tenien a la vegada un caràcter
científic i tècnic, la qual cosa no havia permès
aprofundir ni en un sentit ni en l’altre. Per evitar
això, el nou projecte potenciava els dos tipus
d’estudis que ja existien, però els posava uns ob-
jectius ben diferenciats: els de grau superior tin-Figura 2.26. Aula de fitotècnia (faBE).

Figura 2.27. Laboratori d’indústries (faBE).
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drien un caràcter marcadament científic, mentre
que en els de grau mitjà donarien més importàn-
cia a la tècnica pràctica.
Aquesta nova orientació del projecte de re-

forma va provocar canvis en els càrrecs dels pro-
fessors de l’escola: hi hauria a partir d’aquell
moment 15 professors. D’altra banda, amb la in-
tenció de reforçar la investigació científica, es va
crear la figura del preparador. N’hi hauria cinc,

que tindrien la missió exclusiva de treballar als
laboratoris o en les tasques de camp sota les or-
dres dels professors (la nova situació es mostra a
la taula 2.16).
Recollint un vell anhel del professorat, el pro-

jecte de reforma proposava una garantia de per-
manència més gran i un augment de les retri-
bucions. Fins a aquell moment els càrrecs de
professors eren nomenats a través de concurs
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ISIDRE PÒLIT I BUIXAREU, doctor en ciències. Professor d’àlgebra i complements de matemàtiques.
PERE J. GIRONA I TRIUS, doctor en dret. Professor de legislació, economia rural i comptabilitat agrícola.
FRANCESC NOVELLAS I PUIG, perit químic i ll icenciat en farmàcia. Professor de química general i indústries agrícoles.
MARIÀ FAURA I SANS, doctor en ciències naturals. Professor de geologia.
FRANCESC DE PAULA NEBOT I TORRENTS, arquitecte. Professor de dibuix.
PERE MÀRTIR ROSSELL I VILÀ, veterinari. Professor de zootècnia i patologia animal.
RAFAEL CAMPALANS I PUIG, enginyer industrial. Professor de física general.
CARLES PI I SUNYER, enginyer industrial. Director i professor de mecànica agrícola, topografia i construccions rurals.
JAUME NONELL I COMAS, enginyer agrònom. Professor de patologia vegetal i de microbiologia agrícola.
JOAN ÀNGEL I GENÍS, enginyer industrial i perit agrícola. Professor de fitotècnia.
FRANCESC TÀRREGA I RIZO, ll icenciat en matemàtiques. Professor de matemàtiques elementals, geometria i trigonometria.
MANUEL LLENAS I FERNÀNDEZ, doctor en ciències naturals. Professor de botànica, fisiologia vegetal i biologia aplicada.
FRANCESC DOU I ARUMÍ, ll icenciat en farmàcia. Professor d’anàlisi quimica.
VICENÇ NUBIOLA I CUNILL, enginyer agrícola. Professor d’arboricultura.
ALBERT HEBRARD DE CASTELLV í, enginyer industrial. Professor d’agrologia i electrotècnia agrícola.
JOAN DE LASARTE I KARR, enginyer industrial. Preparador de ciències exactes i físiques.
GUILLEM DE BENAVENT I CAMPS, doctor en ciències. Preparador de ciències químiques.
JOSEP RAMON BATALLER I CALATAYUD, doctor en ciències. Preparador de ciències naturals.
JOSEP M. SOLER I COLL, enginyer agrícola. Preparador de fitotècnia.
PERE GONZÀLEZ I JUAN, ll icenciat en farmàcia. Preparador de biologia i zootècnia.
DÍDAC VILAR I MASMITJÀ, perit agrícola. Secretari.

Taula 2.16. Personal de l’Escola Superior d’Agricultura el curs 1920-1921

Font: MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Escola Superior d’Agricultura. Barcelona, juliol 1921, pàg. 5.



oposició per un període de tres anys. S’havia vol-
gut evitar els perjudicials càrrecs vitalicis que
existien als centres docents de l’estat, però això
havia provocat un efecte contrari «perquè la in-
seguretat de l’esdevenidor mai no pot ésser font
d’estímul».54

Des de la fundació de l’escola el 1912, els
professors cobraven 3.000 pessetes anuals, amb
alguna gratificació més si impartien assignatu-
res del grau de tècnic agrícola. El projecte de
reforma va proposar un sistema en virtut del
qual es cobraven 800 i 1.600 pessetes, respec-
tivament, per cada assignatura trimestral i se-
mestral, tenint en compte que cada professor
feia un mínim d’una assignatura de cada tipus
per curs.
Amb el nou pla, els estudis del grau d’engi-

nyer agrícola es convertien en el graó més alt de
l’Escola Superior d’Agricultura. Desapareixia el

grau de professor en agricultura, que era una
possibilitat que ja es contemplava el 1913, a la
qual encara no havia optat mai ningú. També se
suprimia el curs preparatori. En contrapartida,
a partir del curs 1920-1921 els estudis d’engi-
nyer agrícola serien més homogenis, amb una
durada de cinc cursos, tots ells de la carrera
(taula 2.17).
Basant-se en l’experiència de centres d’ense-

nyament estrangers, sobretot francesos i ale-
manys, el nou pla d’estudis del grau d’enginyer
agrícola canviava el sistema d’especialització
del darrer curs de la carrera. Tal com passava en
aquests països, el projecte de reforma posava
èmfasi en la necessitat d’adquirir una finca agrí-
cola i crear centres d’investigació on, a part dels
treballs propis, es podria aplicar de forma pràc-
tica la teoria que s’ensenyava a l’escola.55 En
comptes de continuar la pràctica que els alum-
nes del darrer curs fessin tots la mateixa espe-
cialitat, tal com havia passat fins a aquell
moment, es volia que l’últim curs fos d’aplicació
en centres propis dependents de la Mancomuni-
tat de Catalunya i evitar així enviar els alumnes
a les estacions enològiques de Vilafranca o de
Reus, o a l’estranger.
Perquè els alumnes tinguessin més temps per

a estudiar, el nou pla reduïa les hores setmanals
de 30 a 24.56

La reforma del pla d’estudis flexibilitzava l’in-
grés a l’escola, i s’acceptaven certificats d’estudis
de matèries corresponents a l’examen d’ingrés de
tots aquells alumnes amb quinze anys complerts.

Figura 2.28. Passadis d'accés a les aules (faBE).
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L’examen tenia un caràcter elemental i tractava
sobre les matèries següents: nocions de matemà-
tiques, nocions de física i química, geografia,
exercicis de lectura i escriptura en català o cas-
tellà i traducció de la llengua francesa o italiana. 
Com a revàlida, quan els alumnes havien

aprovat els cinc cursos, havien de presentar una
memòria que desenvolupés un tema agrícola
(científic, monogràfic o d’aplicació) elegit per ells

mateixos, després de l’aprovació prèvia de la di-
recció. Un tribunal constituït per tres professors,
en un exercici oral, els feia preguntes sobre la
memòria, i també els podia fer preguntes sobre
qualsevol de les assignatures de la carrera.
El nou pla d’ensenyament del grau de tècnic

agrícola abandonava el sistema de cursets inten-
sius mensuals amb què funcionava des de la re-
forma de l’any 1917. Segons el claustre de

Assignatures Hores setmanals
Trimestre  Semestre

Primer curs
Àlgebra 6 0
Geometria i trigonometria 0 6
Química general 6 6
Organografia i fisiologia vegetal 6 0
Botànica descriptiva 0 6
Histologia 6 0
Geologia 0 6
Dibuix 4 4

Segon curs
Complements de matemàtiques 0 6
Topografia 6 0
Física general 6 6
Anàlisi química general i de terres, adobs, 
productes agrícoles, etc. 0 6
Agrologia 6 0
Fitotècnia general 0 6
Legislació agrícola 6 0
Dibuix (el trimestre topogràfic) 4 4

Tercer curs
Microbiologia agrícola 6 0
Organografia animal i zoologia 0 6
Meteorologia 6 0
Mecànica agrícola 0 6

Assignatures Hores setmanals
Trimestre Semestre

Fitotècnia especial 6 6
Economia rural 6 0
Comptabilitat agrícola 0 6 

Quart curs
Nocions de patologia animal 6 0
Patologia vegetal 0 6
Arboricultura 6 0
Zootècnia 6 6
Biologia aplicada 0 4
Electrotècnia agrícola 6 0
Construccions rurals i hidràuliques 0 4
Indústries agrícoles 0 6

Cinquè curs
Projectes d’explotació agrícola 6 6
Geografia i comerç agrícoles 6 0

Assignatures d’ampliació i aplicació escollides entre les següents 
especialitats:

Viticultura i enologia 
Oleïcultura i elaiotècnia
Fruiterars, hortes i indústries derivades
Enginyeria rural 
Ramaderia i indústries derivades 

Total hores a distribuir 12 18

Taula 2.17. Pla d’ensenyament del grau d’enginyer agrícola (1920)

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1920-1921. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, [1920], pàg. 7-8.



professors, l’experiència havia demostrat que
aquest sistema no donava, a la pràctica, els re-
sultats que es podien esperar de la seva agradosa
presentació teòrica. 
Es van dividir els estudis en dos cursos de tres

trimestres cada un, la qual cosa permetia que les
assignatures tècniques fossin comunes amb els
alumnes que estudiaven el grau d’enginyer agrí-
cola.57 El nou programa d’assignatures es troba a
la taula 2.18. 
Per a iniciar aquests estudis s’havia de tenir

un mínim de quinze anys i haver superat un exa-
men d’ingrés, que comprenia bona part de les
matèries que també entraven en l’examen dels
candidats als estudis d’enginyer agrícola, però, a
diferència d’aquest, les preguntes tenien un ca-
ràcter més elemental i pràctic. 

Per a aconseguir el títol, una vegada els alum-
nes havien aprovat les assignatures dels dos cur-
sos, havien de realitzar un exercici de revàlida,
que consistia en la presentació d’una memòria i
l’examen i la discussió d’aquesta mateixa memò-
ria. El tema era preferentment un projecte d’ex-
plotació agrícola.
La reforma dels plans d’estudis de l’any 1920

era la més completa que s’havia fet des de la fun-
dació de l’Escola. Fins aleshores només s’havien
fet petites reformes en cada un dels graus, que
només afectaven algunes assignatures o plante-
javen la distribució dels cursos de diferent ma-
nera. Però, a partir del curs 1920-1921, amb
l’experiència acumulada dels anys anteriors, va
posar-se en pràctica una reforma que ja havia es-
bossat l’antic director, Josep M. Valls, i que ten-

Figura 2.29. 
Tastament de vins.
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dia a convertir l’Escola Superior d’Agricultura en
un centre científic de primer ordre que, alhora,
oferia uns estudis diferenciats de tècnic agrícola
amb un caràcter eminentment pràctic.

ELS EDIFICIS DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULUTRA

L’edifici destinat a l’escola va ser dissenyat per
l’arquitecte modernista Bonaventura Conill i
Montobbio, que, en aquella època, formava part
del Patronat de l’Escola Industrial. Aquest arqui-
tecte barceloní va ser col·laborador tant d’Antoni
Gaudí com de Josep Puig i Cadafalch i va cons-
truir la seva obra principalment a Lloret de Mar,
tot i que se’n conserven diversos habitatges a
Sarrià, Vallvidrera i el Tibidabo. 
El projecte d’edifici per a la nova seu de l’Es-

cola Superior d’Agricultura va ser aprovat en ses-
sió pública de la Diputació de l’1 de maig del
1912. Els plànols de l’edifici s’han perdut, però, a
partir d’alguns oficis conservats a l’arxiu de la Di-
putació, sabem que la construcció tenia dues ales
i un cos central, dels quals, inicialment, i després
de nombroses deliberacions, només es va cons-

Assignatures Hores setmanals
1r T       2n T        3r T

Primer curs
Problemes de matemàtiques 6 0 0
Física i meteorologia 0 6 6
Pràctiques de química general 6 0 0
Anàlisi química general de terres,
adobs, productes agrícoles, etc. 0 6 6
Geologia 6 0 0
Legislació agrícola 6 0 0
Economia rural 6 0 0
Comptabilitat agrícola 0 6 6
Dibuix 0 6 0
Organografia vegetal i botànica 0 6 0
Organografia vegetal i zoològica 0 0 6
Fitotècnia general 0 0 6

Total d’hores setmanals 30 30 30

Segon curs
Fitotècnia especial 6 6 6
Arboricultura 6 0 0
Zootècnia 6 6 6
Topografia 6 0 0
Electrotècnia agrícola 6 0 0
Construccions rurals i hidràuliques 0 6 0
Mecànica agrícola 0 6 6
Patologia vegetal 0 0 6
Indústries agrícoles 0 6 6
Total d’hores setmanals 30 30 30

Taula 2.18. Pla d’ensenyament del grau de tècnic agrícola (1920)

Font: ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1920-1921. Barcelona: Man-
comunitat de Catalunya, [1920], pàg. 11.

2.30. Plànol publicat al llibre “L’obra a fer. L’emprèstit de cinquanta
milions”, amb el projecte d’ampliació de l’escola per incorporar els
Serveis Tècnics d’Agricultura de la Macomunitat. 

Planta 
de l’ESAB

Planta de l’esdifici pre-
vist per als Serveis 
Tècnics d’Agricultura



truir el tram sud. La construcció es va situar a
la part posterior de l’edifici de tissatge aprofi-
tant l’estructura d’un magatzem de ferros exis-
tent. Les obres es van dur a terme al llarg del
1912, any en què consten unes sol·licituds for-
mals de modificació del cos de l’escala per a
aprofitar els perfils estructurals existents, i es
van acabar abans de l’abril del 1917, moment
en què trobem un ofici pel qual es permet a en
Francesc Solà i Gené la retirada del dipòsit que
els constructors havien de deixar en penyora
mentre no s’acabessin les obres d’edificació. 
Malgrat l’existència d’un pressupost datat el

1917 per a sis crugies i un element final anàleg
a l’existent, no va ser fins al 1919 que aparegue-
ren publicades unes fotografies de les obres del
cos central i de les quatre primeres crugies de
l’ala nord en un estat molt avançat. L’edifici, en
aquesta situació inacabada, apareix en nombro-
ses fotografies i dibuixos publicats per la Man-

comunitat, com la guia d’estudis que anualment
publicava l’ESAB, i, entre elles, la del 1921. 
El recinte de l’Escola Industrial es va conver-

tir en el lloc on s’anaven incorporant les diferents
institucions científiques, tècniques i d’ensenya-
ment que tant la Mancomunitat de Catalunya
com els governs posteriors consideraven exem-
plars dins de les seves diferents visions del que
havia de ser un país modern. Una d’aquestes ins-
titucions van ser els Serveis d’Agricultura de la
Mancomunitat, que, juntament amb la secció del
Laboratori General d’Assaigs i Condicionament,
va ocupar una bona part de l’edifici destinat ini-
cialment a l’ESAB. Aquesta sobreocupació de
l’edifici requeria una ampliació immediata. Josep
M. Valls ja va exposar que calia més espai per
als dos serveis. Segons el director, l’edifici de
l’escola era inacabat per fora, i a dintre es troba-
ven a faltar classes i laboratoris.58

Conscient d’aquesta manca d’espai, la Man-
comunitat proposa, en la seva publicació del
1920 L’obra a fer. L’Emprèstit de cinquanta mi-
lions, un projecte d’ampliació de l’edifici de
l’escola que, amb les ales sud i nord acabades i
unit pel seu cos central, planteja una construc-
ció amb pati central que arribava a tenir façana
al carrer de Viladomat. Sembla segur que al-
guna mena d’ampliació hi havia previst originà-
riament, ja que les fotografies de la part
posterior del cos central mostren uns entrants i
sortints en l’obra de maó que indiquen la volun-
tat de continuar l’edifici en direcció perpendi-
cular a la directriu principal de la construcció

2.31. Perspectiva de la zona de l’edifici de l’escola destinat 
als Serveis Tècnics d’Agricultura de la Mancomunitat 
vista des del carrer Viladomat.
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existent. Les obres d’ampliació, inicialment pres-
supostades el 1917 i aprovades pel Consell per-
manent el 192259, es van subhastar l’abril del
1923 i van ser adjudicades per un valor total de
208.600 pessetes. Tot i que les obres es van ini-
ciar, amb l’arribada de la Dictadura de Primo de
Rivera i la limitació de les activitats de l’Escola
Superior i els Serveis Tècnics d’Agricultura, el
Consell Permanent de la Mancomunitat va acor-
dar paralitzar-les momentàniament en la sessió
del 2 d’abril del 1924. Es justificava aquella me-
sura pel fet que les obres s’havien pensat per tal
de cobrir unes necessitats que en aquells mo-
ments la Mancomunitat no tenia. 
No obstant això, l’arquitecte en cap de la Di-

putació, Joan Rubió i Bellver, insistia que els
edificis incabats es malmetien molt ràpidament
i, un cop superades algunes dificultats econò-
miques de la Mancomunitat, es va decidir aca-
bar les obres. L’ala nord de l’edifici va ser

finalment enllestida el novembre de l’any
1926.60

Els plànols definitius de l’obra executada van
ser presentats per Joan Rubió i són datats de
l’any 1927.
Més tard, ja en temps de la Dictadura de

Primo de Rivera, una altra de les institucions
considerades necessàries va ser la Residència
d’Estudiants, que, mancada d’espai a la seva seu
inicial al carrer de Ríos Rosas del barri de Sant
Gervasi,  també va ser candidata a incorporar-se
al recinte. 
El 1926, Joan Rubió presentà un projecte de

remodelació global del recinte per a enquibir els
diversos organismes que els diferents governs ha-
vien decidit d’allotjar-hi. El projecte mostra dues
noves construccions, una al damunt de la coberta
de la sala de tissatge anomenada dels Nous La-
boratoris, i l’altra a la cantonada de Rosselló amb
Viladomat, que volia ser la nova seu de la Resi-

2.32. Perspectiva del projecte de reforma
del recinte de l’Escola Industrial 

on s’observa l’edifici de l’escola acabat,
l’edifici dels Nous Laboratoris que ocupa 

la coberta de la sala de tissatge
i, al fons a l’esquerra, l’edifici 

de la nova Residència d’Estudiants.



dència d’Estudiants. La proposta finalment cons-
truïda no va incloure aquest darrer edifici, cosa
que va suposar un doble trasllat: com a conse-
qüència del nou estatut aprovat l’any 1924 que
transformava l’ESA en una especialitat més de
l’Escola Industrial, semblava lògic que l’escola
passés a ocupar l’ala sud de l’edifici dels Nous

Laboratoris. D’aquesta manera, la Residència
d’Estudiants passaria a ocupar l’antic edifici de
l’ESA, que per adequar-se al seu nou ús va in-
corporar un edifici per a les cuines, el menjador
i la capella allà on s’havia de construir l’edifici
dels Serveis d’Agricultura de la Mancomunitat,
però a una escala força més petita. 

2.33. Fotografia aèria amb les àrees que successivament va anar ocupant l’escola dins del recinte de l’Escola Industrial. 
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L’ADQUISICIÓ DE «TORRE MARIMON» 
I NOU PLA D’ESTUDIS

La necessitat de comprar una finca per establir-
hi l’Escola Superior de Zootècnia que es projec-
tava va afavorir que la Mancomunitat n’adquirís
una, que, a part d’encabir-hi un nou centre dedi-
cat a l’ensenyament superior de la ramaderia, hi
havia la voluntat que servís de finca de l’Escola
Superior d’Agricultura i per als Serveis Tècnics
d’Agricultura.
En la reunió del Consell Permanent del 25 d’a-

gost del 1921, es va acordar adquirir  la finca  ano-
menada «Torre Marimon», en el terme municipal
de Caldes de Montbui, propietat de Pere Matarro-
dona, per 275.000 pessetes, preu que més enda-
vant es va rebaixar a causa d’algunes deficiències
i càrregues que tenia la finca. En el pressupost s’ha-
vien destinat 500.000 pessetes per adquirir-la,
però els encarregats de la compra van aconseguir
una bona finca per la meitat dels diners destinats.

Amb l’adquisició, per part de la Mancomunitat,
de «Torre Marimon» va plantejar-se canviar el pla
d’estudis per adaptar-se al fet de disposar d’una
finca, on es podien posar en pràctica els coneixe-
ments teòrics que s’hi ensenyaven. La majoria dels
centres agrícoles d’ensenyament superior d’Eu-
ropa tenien una finca agrícola, cosa que ja havia
constatat la reforma del pla d’estudis de l’any 1920
i que un any després semblava que es feia realitat.

Però, tot i que va acordar-se comprar «Torre
Marimon» l’any 1921, fins dos anys després la
Mancomunitat no va poder disposar de la finca i,
per aquest motiu, el projecte del nou pla d’en-
senyament de l’Escola Superior d’Agricultura no
es va redactar fins a l’any 1923.
El 18 de juliol del 1923, Carles Pi i Sunyer, el

director del centre, presentava una memòria ex-
plicativa sobre les modificacions que calia fer en
el pla d’estudis vigent.61 Es contemplaven dues
possibilitats, o bé centralitzar la carrera al centre
establert al carrer d’Urgell de Barcelona i, en tots

Figura 2.34



els cursos, fer nombroses classes pràctiques a la
finca; o bé seguir separadament uns cursos a la
ciutat i uns altres d’aplicació al camp. El projecte
es decantava per la segona opció, argumentava
que hi havia dificultats de comunicació i que era
més beneficiós per als alumnes seguir un any com-
plet, inclosos els mesos d’estiu, a «Torre Marimon»,
perquè d’aquesta manera no deixaven de veure
cap fragment del cicle vegetatiu ni cap aplicació
agrícola i ramadera, i, a més, amb l’estudi de la
part econòmica aprendrien pràcticament a admi-
nistrar una explotació agrícola. L’opció de realitzar
un curs complet a la finca de Caldes exigia l’orga-
nització d’aquesta finca en règim de pensionat.
La modificació del pla d’ensenyament s’havia

preparat amb un estudi detingut i una informació
àmplia, s’havia demanat l’opinió a tots els profes-
sors, a l’associació d’exalumnes i als alumnes del
moment.62 De tota manera, tot i que s’havien fet
algunes modificacions de detall, el pla que llavors
era vigent, fruit d’un estudi anterior de feia pocs

anys, quedava globalment en vigor. La modificació
principal tenia relació amb l’any que els alumnes
havien de passar a «Torre Marimon».63

Els alumnes del grau d’enginyer agrícola pas-
sarien el semestre del quart curs i el trimestre
del cinquè a la finca de Caldes de Montbui. En
el grau de tècnic agrícola, els alumnes haurien
de fer un primer curs de preparació teòrica a l’es-
cola de Barcelona i un segon curs d’aplicació
pràctica a «Torre Marimon». 
Un altre canvi que contemplava el pla era la

revisió del sistema d’ingrés a l’escola, que es
considerava un punt cabdal per a millorar-ne l’e-
ficàcia.64 El claustre de professors pensava que
s’havia d’apujar el nivell dels alumnes i per a
això proposava restablir els exàmens d’ingrés a
base de les següents matèries: aritmètica, geo-
metria i trigonometria, física i química, elements
d’història natural, geografia, llengua catalana i
francesa. Per no reduir excessivament el nombre
d’estudiants, es proposava convalidar els títols
de batxillerat i perit industrial com a substituts
dels exàmens d’ingrés. Finalment, quedava total-
ment suprimit el curs preparatori.
El nou pla proposava la creació d’una figura

nova entre els professors, la d’administrador de la
finca de Caldes de Montbui. Aquest càrrec l’havia
d’exercir un professor o un preparador fix, que
hauria de viure a «Torre Marimon», el qual hauria
d’encarregar-se de la unitat dels cursos i comple-
mentar les lliçons dels professors titulars que hi
anessin de Barcelona. El projecte proposava que
l’administrador fes les assignatures de comptabi-
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Figura 2.35. Visita del director, Carles Pi i Sunyer,
a la «Torre Marimon», l’any 1922.
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litat i administració, i, quan funcionés l’Escola Su-
perior de Zootècnia, el seu personal podria fer les
classes de pràctiques ramaderes. L’enginyer agrí-
cola Joan Salom Calafell, de la primera promoció
de l’escola, va ser el primer administrador que va
tenir la finca de Caldes de Montbui.65

El nou projecte gairebé no es va poder aplicar.
El cop d’estat militar del general Primo de Rivera,
del dia 13 de setembre del 1923, va transformar
el panorama polític del moment. Inicialment, Ca-
talunya no va perdre la Mancomunitat, però les
seves atribucions van anar-se retallant progressi-
vament, i l’Escola Superior d’Agricultura en va
sortir perjudicada, perquè els nous governants van
limitar-ne l’expansió i, per tant, el nou pla d’en-
senyament no es va poder posar en pràctica. Però
la reorganització de l’any 1923 no va ser totalment
en va, ja que, amb l’arribada de la Segona Repú-
blica l’any 1931, va tornar-se a posar en marxa
l’Escola Superior d’Agricultura i es van tenir en
compte moltes de les directrius d’aquell pla.

INCREMENT DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA

Del 1920 al 1923 hi va haver poques variacions
en el personal de l’Escola Superior d’Agricultura,
i només es van fer alguns nomenaments de pro-
fessors nous. Entre aquests nomenaments desta-
quem, pel fet de tractar-se d’eminències en els
seus respectius camps de coneixement, els de
Francesc Garcia del Cid i de Arias per a una cà-
tedra de zoologia i de Pius Font i Quer per a una
de botànica. Però, a més d’experts de reconegut
prestigi, també enginyers agrícoles que acabaven
d’aconseguir el títol van entrar a formar part del
claustre de l’escola. És el cas de Ramon Capde-
vila i Pons i de Josep Cabanas i Traserra, que van
ser nomenats preparadors de laboratori. També
alguns membres dels Serveis Tècnics d’Agricul-
tura van impartir classes, sobretot d’especialitat,

Figura 2.36. 
Joan Salom Calafell 
va ser el primer administrador
de «Torre Marimon».
Nascut a Palma de Mallorca,
es va destacar 
en l’estudi de l’ametller 
(Anales, vol. 14, 1956).

Figura 2.37.
Pius Font i Quer,
químic i farmacèutic,
va publicar 
més de 200 treballs 
sobre botànica.
L’any 1923 Va in-
gressar a l’Escola
Superior d’Agricul-
tura com a catedrà-
ric de botànica. 
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però en conjunt els canvis en el professorat van
ser mínims.
En el període que va des de l’any 1920 fins a

la destitució de Pi i Sunyer, el 1924, van obtenir
el títol d’enginyer agrícola els alumnes de la taula
2.19.
Quant al nombre d’alumnes que hi ingressaven

i acabaven els estudis d’enginyer o tècnic agrícola,
aquesta etapa va ser la de màxima activitat.
Des de la fundació de l’escola era més o

menys habitual que els professors tinguessin
contactes amb centres agrícoles de fora de Cata-
lunya; a partir de la consolidació del centre, els
alumnes de l’escola també van començar a sortir
fora de Catalunya per conèixer la realitat agrícola
d’altres zones de l’estat o de l’estranger.

Amb referència als estudis d’enginyer agrícola,
cal destacar que durant el curs 1919-1920 quatre
alumnes de cinquè, amb una beca de la Manco-
munitat, van estudiar l’especialitat del seu grau a
l’estranger. El Consell Permanent, en la sessió del
4 de juny del 1919, va acordar enviar els alumnes
Francesc d’Alòs a Itàlia, Narcís Caritg a França i
Bèlgica, Ramon Sala als Estats Units i Josep
Camps a la regió d’Ontario del Canadà, per estu-
diar la fructicultura i les indústries derivades, una
especialitat que encara no s’havia organitzat a l’es-
cola. Els alumnes van haver de presentar una me-
mòria del seu viatge un cop van tornar, cosa que
no van fer tots fins a l’estiu del 1922.66

Com a principal resultat d’aquests beques
d’estudi a l’estranger, Catalunya va començar a
tenir tècnics experts en fructicultura, una de les
branques de l’agricultura que en aquells mo-
ments tenia més possibilitats d’expansió.67

Curs 1919-1920
JOSEP CAMPS I CARNICER
NARCÍS CARITG I CASAPONSA
FRANCESC D’ALÒS I FONTCUBERTA
RAMON SALA I ROQUETA

Curs 1920-1921
ABDÓ BARCELÓ I CIURANA
ANTONI BERGÓS I MASSÓ
ANTONI QUIXAL I PRIETO
JOAN ROCA I SOLDEVILA
EDUARD SIMÓ I NOTÓ
LLUÍS TICÓ I ROIG

Curs 1921-1922
FERRAN BALET I BENAVENT
RAMON CAPDEVILA I PONS
JOSEP PUJOL I CARITG
ANTONI RAVENTÓS I BALDRICH

Curs 1922-1923
VICENTE ALONSO PAGAZARTUNDUA
GUMERSIND ARQUIMBAU I REYES
JOSEP CERDÀ I CRUSELLAS
CARLES DE BATLLE I NABOT
CARLOS R. DE LA TORRE MEDINA
TOMÀS PINYOL I HORTET
FRANCESC X. RIERA I CABRAFIGA
MANUEL F. SAGRISTÀ I BERTRANOL

Curs 1923-1924
MAGÍ ALFONSO I ROCA
RAMON BARDIA I BARDIA
FRANCESC BRESOLÍ I CASTELLS
JOSEP M. CLOTET I VILA
ENRIC COROMINES I CORTÈS
JOSEP FERRER I PALAUS
SALVADOR MAS I ROVIRA
JOAN RAVANALS I FUSTAGUERAS
JOSEP M. RIU I VULART
ISIDRE VILA I BARBERÀ

Figura 2.38. Estudi de fermentacions (faBE).

Taula 2.19. Enginyers agrícoles titulats a l’ESAB entre el 1920 i el 1924
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Ramon Sala va ser l’alumne més avantatjat.
De retorn a Catalunya, va ser un dels grans im-
pulsors de la fructicultura catalana, sobretot a la
plana de Lleida. Va ser el principal introductor
de noves varietats de fruita a Catalunya i va fer
una intensa campanya de promoció de la fructi-
cultura, tasca que va dur a terme des d’organis-
mes oficials o des de la finca El Blau de
Balaguer. Anys més tard, Ramon Sala fou profes-
sor de l’escola.
Dels nombrosos articles que va publicar en re-

vistes agrícoles especialitzades, se’n desprèn una
anàlisi profunda de la realitat i les perspectives
de la fructicultura a Catalunya. Ramon Sala va
preocupar-se de difondre les varietats més ade-
quades per al país, tenint en compte tant les ca-
racterístiques naturals del camp català com la
demanda del mercat estranger. 
Els quatre alumnes que van estar becats per

la Mancomunitat no van ser els únics que van
anar  a estudiar a l’estranger. Tot i que la durada
era menor, les sortides i les estades d’alumnes
fora de Catalunya es van incrementar a partir d’a-
quella experiència. En el curs 1920-1921 Antoni
Bergós, Abdó Barceló i Antoni Quixal, tres alum-
nes de l’especialitat d’enologia, van rebre una
subvenció de la Mancomunitat per a fer un viatge
de final de carrera. Els tres alumnes tenien la in-
tenció de visitar comarques vinícoles de França
i Algèria, estaven especialment interessats en la
producció francesa de vins escumosos i en el fort
augment de producció que els vins algerians ha-
vien experimentat els darrers anys. El curs se-

güent, els alumnes de l’especialitat enològica van
rebre una petita subvenció per a visitar la Rioja
i altres poblacions vinícoles del nord de l’estat
espanyol.68

L’any següent van continuar els viatges dels
alumnes: el 16 de juny del 1923 Francesc Garcia
del Cid va enviar una carta al president de la
Mancomunitat on li exposava que en el mes de
desembre del 1922, de resultes del curset que
l’entomòleg italià Filippo Silvestri havia fet a
l’escola sobre la lluita natural contra els insectes
fitoparàsits, havia nascut una bona amistat entre
tots dos professors. L’entomòleg italià havia con-
vidat Garcia del Cid a continuar els estudis ini-
ciats durant el curset del desembre al laboratori
d’entomologia agrària de Portici, a Nàpols; per
això Garcia del Cid va demanar una subvenció,
que li va ser concedida, amb vista a organitzar
un laboratori de zoologia a l’escola.69

Figura 2.39.
Portada del treball 
de Ramon Sala 
publicat a Arxius, 
sèrie 1 
(fons antic 
de la biblioteca 
de l’ESAB).
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IMPULS DE LES PUBLICACIONS 
I DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA

En un altre ordre de coses, com a resultat de la
més gran activitat de l’escola, el director, Carles
Pi i Sunyer, va impulsar la reforma de la biblioteca
del centre. Com que els laboratoris passaven a ser
una peça molt important en els nous plans d’estu-
dis, es permetia que els llibres necessaris pogues-
sin ser als laboratoris. També es pensava comprar
els llibres que els professors indiquessin.70

Una altra activitat que va iniciar-se en aquesta
etapa va ser la publicació d’una col·lecció de lli-
brets sobre temes agrícoles que portava el nom
d’Arxius, els quals recollien la tasca científica de
l’escola (figures 2.39 i 2.42). Des de finals de
l’any 1921 van començar a aparèixer els primers

Figura 2.40. Aula d’estudi i biblioteca, situada a l’edifici de l’any 1912.

Figura 2.41. Biblioteca situada 
a l’edifici construït l’any 1930.
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llibres d’aquesta sèrie, amb treballs realitzats per
professors i antics alumnes del centre, com
també per investigadors de renom internacional
que havien col·laborat amb l’escola.71 Anys més
tard, ja en la Segona República, va recuperar-se
aquesta iniciativa, que havia estat eliminada du-
rant la Dictadura de Primo de Rivera, i els Arxius
van convertir-se en una revista.
Vinculada amb la recerca, una altra activitat

que va recaure en els professors de l’escola va
ser la confecció de la Carta agrònomica de Ca-
talunya, que havia de permetre conèixer les ca-
racterístiques agràries de tot el territori català.72

En tornar d’un viatge per l’estranger, Marià
Faura, el professor de geologia, va proposar al
claustre de professors l’elaboració d’un mapa
agronòmic de Catalunya, similar als que havia
portat de fora.73 Per a aquesta tasca, el claustre
va parlar d’aprofitar els fulls del Mapa geològic que, sota la direcció del mateix Marià Faura,

havia començat a publicar el Servei del Mapa
Geogràfic de la Mancomunitat el 1922.74

Malauradament, abans de la dissolució de la
Mancomunitat, no hi va haver temps d’elaborar
el Mapa agronòmic de Catalunya. Tot i que van
iniciar-se els treballs previs, no va arribar-se a
editar cap dels 43 fulls que havien de formar el
conjunt.
Una entitat que, a mesura que va augmentar

el nombre d’alumnes que obtenien el títol, va
tenir cada vegada més importància va ser l’As-
sociació d’Antics Alumnes de l’Escola Superior
d’Agricultura. L’organització d’aquesta entitat
l’any 1922, seguint un exemple molt estès a les

Figura 2.42.
Treball del professor italià
Alessandro Trotter 
i d’August Matons
publicat a Arxius, sèrie 1 
(fons antic de la biblioteca
de l’ESAB).

Figura 2.43.
El científic
Marià Faura i Sans, 
fou sacerdot, 
paleontòleg 
i geòleg. 
Va ingressar 
a l’escola l’any
1913, però va ser
depurat per les
dues dictadures: 
el 1924, per la de
Primo de Rivera,
i el 1939, 
per la de Franco.
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escoles superiors franceses, era una mostra de la
vitalitat i l’expansió que havia aconseguit l’Es-
cola Superior d’Agricultura. El primer president
de l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola va
ser Vicenç Nubiola; una de les seves primeres
activitats va ser la publicació d’un fulletó, escrit
pel director de l’escola, que tractava de la impor-
tància dels tècnics en el desenvolupament de l’a-
gricultura.75

Amb voluntat de fomentar el caràcter científic
del centre, l’Escola Superior d’Agricultura duia
a terme una sèrie de cursets científics monogrà-
fics, en els quals es convidaven professors i in-
vestigadors de l’estranger que s’ocupaven de
qüestions relacionades amb l’agricultura. Certa-
ment, aquesta pràctica ja s’havia iniciat sota la
direcció de Josep M. Valls, però va ser en els

temps en què Carles Pi i Sunyer fou director
quan va adquirir molta més importància. 
Tots aquests cursos eren especialitzats, les

places eren limitades i el nombre d’alumnes molt
reduït quan es feien pràctiques de laboratori. Els
cursos científics monogràfics estaven orientats a
estimular el camí del treball científic entre els
alumnes de l’escola. A causa de les seves carac-
terístiques, alguns cursets van ser organitzats
conjuntament amb els Serveis Tècnics d’Agricul-
tura. En total hi va haver sis cursets amb aques-
tes característiques (taula 2.20), als quals van
assistir 149 alumnes. L’organització d’aquests
cursets científics va donar molt bona imatge de
l’escola.
Sense finalitat de fomentar la recerca entre els

alumnes, l’escola també organitzava un altre
tipus de cursets breus extraordinaris. Eren uns
cursets d’aplicació, que tot i que també van ini-
ciar-se en l’etapa de Josep M. Valls com a direc-
tor, va ser en el temps en què n’era Carles Pi i
Sunyer quan van assolir més importància.
Els cursets especialitzats d’aplicació tenien

dos objectius: en primer lloc, mostrar de manera
pràctica als alumnes de l’escola qüestions con-
cretes d’aplicació dels seus estudis; en segon
lloc, permetre que persones de fora de l’escola
poguessin aprendre aquestes matèries, per a les
quals no feia falta cap preparació prèvia.
En total es van organitzar deu cursets d’apli-

cació (taula 2.21), que van tenir 193 alumnes. El
curs de Pere Joan Girona va ser un dels que va
tenir més èxit, i per això se’n van fer tres edicions

Figura 2.44. Exposició de Francesc Darder, director de la Col·lecció
Zoològica del parc de Barcelona (curs 1915-1916, faBE).
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en diferents anys. Els professors dels cursets
eren professors de l’escola, antics alumnes o, en
algun cas, especialistes catalans sobre el tema de
què tractava el curs.

Taula 2.20. Cursets científics monogràfics (1919-1922)

Del 8 a l’11 d’abril del 1919
L’herència i les seves aplicacions a la producció animal, 
pel professor PAUL DECHAMBRE, de les escoles de Grignon i Alfort (França),
48 alumnes.

Del 26 d’abril al 15 de maig del 1920 
Treballs experimentals de fisiologia vegetal, 
pel professor LEWIS KNUDSON, de la Universitat de Cornell (Estats Units), 
11 alumnes.76

Del 9 al 14 de maig del 1921
Els caràcters sexuals secundaris en els animals superiors, 
per ALBERT PEZARD, de l’Escola Superior de Saint Cloud (França),
31 alumnes.

Del 21 de juny al 8 de juliol del 1921
Estudis de fisiologia dels arbres fruiters, 
pel professor LEWIS KNUDSON, de la Universitat de Cornell (Estats Units),
6 alumnes.

Del 16 de gener al 4 de febrer del 1922
Estudis sobre la biologia i conreu de l’avellaner, 
pel doctor ALESSANDRO TROTTER, de l’Escola Superior de Portici (Itàlia), 
29 alumnes.77

Del 4 al 15 de desembre del 1922
Lluita natural contra els insectes, 
pel doctor FILIPPO SILVESTRI, de l’Escola Superior de Portici (Itàlia), 
24 alumnes.

Font: MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, L’obra realitzada. Anys 1914-1923.
Barcelona, agost del 1923, pàg. 427-428.

Taula 2.21. Cursets especialitzats d’aplicació (1918-1921)

Del 4 de maig al 15 de juny del 1918
Degustació de vins i licors, per PERE JOAN GIRONA,
14 alumnes.78

Desembre del 1918 i gener del 1919
Degustació de vins i licors, per PERE JOAN GIRONA,
11 alumnes.

Del 13 de febrer al 15 de març del 1919
Avicultura, per SALVADOR CASTELLÓ,
7 alumnes.

Del 9 de març a l’11 de maig del 1920
Apicultura, per LLUÍS TORRES I ULLASTRES,
20 alumnes.

Del 23 de novembre al 18 de desembre del 1920
Avicultura i indústries annexes, per SALVADOR CASTELLÓ,
21 alumnes.

Del 10 al 26 de febrer del 1921
Degustació de vins i licors, per PERE JOAN GIRONA,
16 alumnes.

De l’1 de març al 2 d’abril del 1921
Indústries derivades de la llet, per JOSEP M. SOLER I COLL,
28 alumnes.

Del 2 al 31 de maig del 1921
Fabricació de conserves, per JOSEP CAMPS,
36 alumnes.

De l’1 al 20 de desembre del 1921
Fabricació casolana de conserves, per RAMON SALA,
30 alumnes, totes dones.

Del 7 de febrer al 28 de març del 1922
Degustació de vins i licors, per PERE JOAN GIRONA,
10 alumnes.

Font: MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, L’obra realitzada. Anys 1914-1923.
Barcelona, agost del 1913, pàg. 428.
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L’ENSENYAMENT POSTAL AGRÍCOLA

A més de l’ensenyament superior, a Catalunya
també feia falta organitzar un sistema d’ensenya-
ment més elemental, destinat als agricultors i ra-
maders catalans que volguessin aprendre noves
tècniques per a conrear la terra o criar bestiar.
Fruit d’aquesta necessitat, des de l’Escola Supe-
rior d’Agricultura es va organitzar una secció
d’Ensenyament Postal Agrícola, un element més
de l’àmplia acció tècnica agrària que va empren-
dre la Mancomunitat.
A nivell polític, l’aprovació d’aquest sistema

d’ensenyament no va tenir oposició. A finals del
1920, el Consell Permanent de la Mancomunitat
va aprovar la proposta del conseller-ponent d’A-
gricultura, Pere Mias, d’organitzar un sistema
d’ensenyament postal sobre matèries agràries.
Mesos després l’Assemblea de la Mancomunitat
també va aprovar el projecte.79

En la memòria sobre la reorganització de l’Es-
cola Superior d’Agricultura, presentada l’any
1920, hi havia la proposta d’organitzar un sistema
d’ensenyament integral, que apostava per la cre-
ació d’una sèrie d’escoles elementals i pràctiques,
establertes en les comarques agrícoles més carac-
terístiques de Catalunya, de les quals l’Escola Su-
perior d’Agricultura hauria de ser el corona-
ment.80 Però els elevats costos d’implantació d’un
sistema d’aquell tipus servien d’argument per a
organitzar només un ensenyament postal que, vin-
culat a l’escola, formés una secció de l’Extensió
de l’Ensenyament Tècnic que, amb caràcter pos-

tal, ja existia per a disciplines d’altres ensenya-
ments dependents de la Mancomunitat.
Conscients que aquest sistema no oferiria el

mateix servei que la creació d’una xarxa d’escoles,
els redactors del projecte pensaven completar l’en-
senyament postal amb cursets pràctics intensius,
preparats perquè els alumnes que haguessin se-
guit els ensenyaments teòrics a través del correu
en poguessin treure més profit. Inicialment, hi
havia la intenció de fer els cursos pràctics inten-
sius a Barcelona, però a mesura que hi hagués
prou nuclis amb un nombre d’estudiants conside-
rable, hi havia la voluntat de fer cursos intensius
a les comarques amb més alumnes.
L’objectiu de la secció de l’Ensenyament Postal

Agrícola no era crear una nova carrera, ni donar
títols, sinó que només volia contribuir a  l’obra de
difusió de la cultura agrícola. Volia oferir la possi-
bilitat d’aprendre als agricultors desitjosos de

Figura 2.45. Cartell que anuncia l’Ensenyament Postal Agrícola 
impartit per l’Escola Superior d’Agricultura.



saber que no es podien traslladar a Barcelona per
estudiar.81 Era, per tant, un ensenyament popular,
que complementava els estudis superiors que ofe-
ria l’Escola Superior d’Agricultura.
Com a base per a l’ensenyament de cada as-

signatura, a finals del 1921 Carles Pi i Sunyer va
encarregar llibres de text als professors de l’es-
cola i a altres tècnics vinculats als organismes
agrícoles de la Mancomunitat. Com que eren uns
elements imprescindibles per a poder engegar un
ensenyament d’aquella mena, el director del cen-
tre va demanar als professors que s’afanyessin
tant com poguessin per poder-los posar en circu-
lació tan aviat com fos possible.82 Les matèries
de què tractarien els llibres eren: agricultura, ra-
maderia, indústries agrícoles i anàlisi.83

August Matons, el director de la revista Agri-
cultura, elogiava des de les pàgines d’aquesta pu-
blicació quinzenal l’aparició del conjunt de llibres
destinats a l’Ensenyament Postal Agrícola.84 A
Matons el satisfeia la bona acollida que aquells
llibres havien tingut entre els agricultors. A més,
feia elogis de la seva qualitat, la qual afirmava que
contrastava amb els escassos llibres espanyols,
que acostumaven a ser traduccions mal fetes d’o-
bres estrangeres, sense la necessària adaptació a
les condicions particulars de l’agricultura penin-
sular. En canvi, els textos de l’Ensenyament Postal
Agrícola havien estat escrits, de forma clara i con-
creta, per uns especialistes que coneixien bé la re-
alitat catalana.
Amb alguns títols dels llibres de text ja publi-

cats, a partir del gener del 1923 va posar-se de-

finitivament en funcionament la Secció d’Ense-
nyament Postal Agrícola.85

Els cursos de l’Ensenyament Postal Agrícola
van tenir una bona acollida. A principis de l’any
1923, el conseller d’Agricultura, Pere Mias, in-
formava el Consell Permanent que «les primeres
impressions no poden ser més afalagadores».86 Tot
i que feia poc que s’havien iniciat i que encara
no es podien estudiar totes les assignatures,
comptaven amb 17 alumnes inscrits en 37 assig-
natures, però el conseller afirmava que cada dia
arribaven noves sol·licituds.
Amb l’organització d’una Secció d’Ensenya-

ment Postal Agrícola, la Mancomunitat va afron-
tar la necessitat de difondre un sistema
d’ensenyament agrícola de caràcter general. Però
l’experiència fou breu, perquè en temps de la
Dictadura de Primo de Rivera aquesta secció
també va suprimir-se.
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Figura 2.46. Publicacions preparades per a l’Ensenyament Postal.
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EL PARÈNTESI DE LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA (1923-1931)

L’ESCOLA DURANT LA DICTADURA

L’arribada al poder del general Primo de Rivera,
el 15 de setembre del 1923, va suposar, en la ma-
joria dels aspectes tractats, o bé la congelació de
qualsevol mena de projecte que hi hagués, o bé,
directament, la destrucció de l’obra feta. 

L’Escola Superior d’Agricultura va sofrir una
congelació immediata, i tots els avenços en els
projectes d’expansió existents durant el 1923 van
quedar senzillament anul·lats. Així, doncs, l’obra
agrària iniciada per la Diputació de Barcelona, i
que més endavant va expandir la Mancomunitat
de Catalunya, va quedar molt reduïda, ja que el
directori militar va fer els possibles per donar
una nova orientació a la política agrària catalana.

El govern de Primo de Rivera tenia una clara
voluntat uniformitzadora i centralitzadora, i volia
evitar que hi hagués diferències a qualsevol lloc
de l’estat. Per això, entre altres coses, va impedir
que les institucions catalanes poguessin desen-
volupar una política agrària pròpia.87 No en va
una de les primeres accions del dictador a Bar-
celona fou fer enderrocar les quatre columnes de
l’Exposició a Montjuïc perquè eren un símbol de
catalanitat. L’Escola Superior d’Agricultura era
una altra columna: la de l’obra agrària de la Man-
comunitat de Catalunya. Aquesta institució, però,
va mantenir-se vigent durant prop d’un any i mig
després de l’inici de la Dictadura; tanmateix, a
la pràctica, l’entitat no tenia gaire a veure amb
la Mancomunitat que l’havia precedida.
Primo de Rivera va situar al capdavant de la

Mancomunitat persones afins al seu règim, des-
prés de destituir-ne pràcticament la totalitat dels
càrrecs polítics. El president fou el monàrquic i
més tard falangista terrassenc Alfonso Sala Ar-
gemí, comte d’Ègara, i el diputat d’Agricultura,
Adolfo Serra Castells,88 qui sota la dictadura del
general Franco fou president de la Diputació de
Lleida. El nou Consell Permanent va fer una dura
crítica al consell que l’havia precedit:89 va des-
aprovar la institució argumentant que no tenia
una obra realitzada, sinó que s’havia apropiat la
que havia iniciat la Diputació de Barcelona, que
en part havia estat finançada amb subvencions
estatals i en part exigint més impostos als ajun-
taments catalans. També considerava que l’obra
de la Mancomunitat, en comptes de cobrir les ne-Figura 2.47. Aula de zootècnia (faBE).
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cessitats de Catalunya, tenia exclusivament uns
objectius electoralistes. Finalment, acusava la
Mancomunitat d’haver-se endeutat excessiva-
ment i innecessària.
Els nous governants van convertir la Manco-

munitat en un organisme només administratiu, que
coordinava exclusivament les quatre diputacions
catalanes. Van despullar-la del caràcter polític que
havia pres, i, d’aquesta manera, la Dictadura eli-
minava d’aquella institució les vel·leïtats nacio-
nals que havien tingut els seus organitzadors.
Per tant, l’orientació de l’Escola Superior d’A-

gricultura va canviar. El nou president i els con-
sellers de la Mancomunitat no tenien la voluntat
de defensar els principals trets que fins a aquell
moment l’havien caracteritzada. Mancada del su-
port dels membres del Consell Permanent, l’es-
cola va patir, sense poder fer gaire res en contra,
un intent d’eliminar la independència de què
havia gaudit fins aleshores. El nou directori mi-
litar va rebaixar l’Escola Superior d’Agricultura
a la condició d’un centre provincial, per sota dels
nivells que havia assolit fins aleshores.
Els nous governants volien que l’escola perdés

la catalanitat o, dit en les seves paraules, el caràc-
ter nacional català, que fins a aquell moment havia
tingut. Justificaven aquesta decisió amb el fet que
així podria ampliar el seu radi d’influència a tot
l’estat espanyol i, fins i tot, podria rebre alumnes
sud-americans. En aquest sentit, un cop els pro-
fessors expedientats arran de l’afer Dwelshauvers
(pàgines 128-129) van deixar el centre, la nova di-
recció de l’escola va fer una crida als joves del

continent sud-americà perquè hi ingressessin.
Presentaven el centre com el mateix d’abans, amb
l’única diferència que ara les classes es feien en
castellà.90

El fet que abans les classes s’impartissin en ca-
talà no havia impedit a l’escola d’atreure alumnes
de fora de Catalunya. Durant els anys que havia
estat funcionant, l’Escola Superior d’Agricultura
havia rebut alguns alumnes de fora. És cert que

Figura 2.48. Anunci de la «Mancomunidad de Cataluña» (any 1924).
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va ser un nombre molt reduït, però l’escola era un
centre al servei de Catalunya, i si, pel seu prestigi,
algú de fora hi volia estudiar, era benvingut, però
l’objectiu principal que tenia era formar els tècnics
agrícoles necessaris per a modernitzar l’agricul-
tura catalana, objectiu que semblava que no tenia
importància per a la nova direcció del centre.
Tot i l’intent d’atreure alumnat sud-americà,

un antic alumne de l’escola de nacionalitat boli-
viana va deixar en ridícul la nova direcció del
centre. El 15 de desembre del 1923, el bolivià
Carlos R. de la Torre va obtenir el títol d’enginyer
agrícola de l’Escola Superior d’Agricultura. A
principis de l’any següent, va demanar al govern
espanyol un reconeixement oficial del títol que li
havia expedit la Mancomunitat.91 La mala solució
obtinguda per l’interessat va provocar fins i tot
un petit incident diplomàtic, amb intervenció de
les autoritats consulars bolivianes. De resultes
d’aquesta petició, considerant que només el go-

vern espanyol podia concedir títols, una Reial
Ordre del 27 de febrer del 1924 manava al pre-
sident de la Mancomunitat que a partir d’aquell
moment s’abstingués de concedir títols professio-
nals i, a més, també declarava nuls, sense cap
validesa ni cap efecte, els títols que havien estat
expedits fins aleshores. A l’informe s’explica que
una de les raons perquè se’n declarés la nul·litat
fou que Primo de Rivera es va enutjar fortament
perquè els títols eren redactats en català. L’ordre
establia la facultat de concedir només certificats
d’estudi als alumnes que ho sol·licitessin.92

Davant d’aquests fets, el Consell Permanent
de la Mancomunitat va reaccionar demanant al
govern l’oficialitat dels títols que expedia. Assa-
bentats de les intencions del consell per una nota
oficiosa, l’associació d’alumnes i la d’antics
alumnes del centre van adreçar-li una carta on
exposaven el seu temor que, amb l’excusa d’a-
conseguir l’oficialitat dels títols, deslliguessin
l’escola de la institució que la sostenia i en can-
viessin els plans d’estudis.93 Els alumnes i els
exalumnes de l’escola es van entrevistar amb el
president de la Mancomunitat per tal de mani-
festar que creien més interessant la qualitat de
l’ensenyament que el títol, perquè en aquells mo-
ments l’Escola Superior d’Agricultura ja era re-
coneguda pel públic agrícola.
El criteri del president de la Mancomunitat,

Alfonso Sala, no coincidia amb el dels alumnes.
En resposta a la carta i a l’entrevista que havien
tingut, Alfonso Sala va manifestar que potser a
ells no els interessava tenir un títol oficial, però
que, en canvi, altres alumnes de l’escola sí queFigura 2.49. Aula de dibuix (faBE).
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el volien. També els va comunicar que molts di-
putats de la Mancomunitat havien rebut precs
d’alumnes d’arreu de Catalunya perquè intentes-
sin obtenir l’oficialitat d’aquells títols.
L’informe sobre la demanda d’oficialitat dels

títols de l’escola, que el conseller d’Agricultura va
demanar a la direcció del centre, també es mos-
trava contrari a aconseguir-ne l’oficialitat, perquè
considerava que, en les circumstàncies del mo-
ment, fer aquella petició comportaria molts més
problemes que avantatges.94 Partint de l’experièn-
cia de les escoles agrícoles que hi havia hagut a
Catalunya, l’informe considerava que les deman-
des d’oficialitat dels títols produïrien un empobri-
ment dels estudis del centre i una oposició frontal
dels enginyers agrònoms. L’informe afirmava que
era representatiu de tota l’escola, dels professors,
els exalumnes i els alumnes, i acabava amb aques-
ta conclusió sobre la demanda d’oficilitat: «Si el
concedir les petites aventatges sol·licitades podés
mai portar la més lleugera restricció, limitació o es-
torb, més valdria desistir del tot de la demanda».95

L’oposició del professorat i els alumnes no va
fer canviar d’opinió els membres del Consell Per-
manent de la Mancomunitat. En la sessió de l’11
de març del 1924, els consellers mantenien la
seva intenció de gestionar l’oficialitat dels títols
de l’Escola Superior d’Agricultura, però davant
la futura publicació d’una nova llei d’instrucció
pública, van decidir ajornar el tema fins que
aquesta llei fos aprovada. Després d’intenses ges-
tions i de molts tràmits, a partir de l’any 1927,
l’Escola Superior d’Agricultura va poder concedir
títols amb caràcter oficial.

L’AFER DWELSHAUVERS

Una de les principals realitzacions de l’obra agrí-
cola de la Mancomunitat havia sigut agrupar i
formar un nucli de tècnics agrícoles catalans,
un conjunt d’homes que feia possible desenvo-
lupar una política agrària a Catalunya sense de-
pendre de l’exterior, ni de la resta de l’estat
espanyol, ni de cap país estranger. Aquests tèc-
nics eren un destorb per als nous dirigents, per-
què estaven massa compromesos amb el caràcter
que tenia l’obra agrícola de la Mancomunitat i
s’oposaven a destruir-lo. El que va ser conegut
amb el nom d’«afer Dwelshauvers» va ser l’ex-
cusa que va permetre expulsar la majoria del per-
sonal docent i tècnic de l’escola i dels Serveis
Tècnics d’Agricultura, així com d’altres institu-
cions educatives superiors catalanes.
La destitució del director del Laboratori de

Psicologia Experimental de la Mancomunitat, el
professor belga Georges Dwelshauvers, va com-
portar un gran desprestigi per a la Mancomunitat
presidida per Alfonso Sala, fins i tot a nivell in-
ternacional, però en contrapartida va ser el mitjà
per a fer fora de la Mancomunitat els qui s’opo-
saven al nou rumb que havia pres aquella insti-
tució.
Presentada com una nota oficiosa, el 12 d’a-

bril del 1924, La Publicitat va difondre una pro-
posició del baró de Viver, aprovada pel Consell
Permanent, on atacava l’actuació de l’Institut
d’Estudis Catalans i del Laboratori de Psicologia
Experimental. Tres dies més tard, Georges Dwels-
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hauvers, el director de la darrera institució, pu-
blicava en el mateix periòdic una carta per de-
fensar-se de tots els atacs que li havien dirigit,
perquè els considerava injuriosos per a la seva
reputació científica.97

Davant els atacs que havia rebut, un gran
nombre de professors i tècnics de les escoles i
els serveis de la Mancomunitat es van reunir i
van acordar fer pública una carta de solidaritat
amb el professor belga. Subscrita per una pri-
mera llista de professors i funcionaris de la Man-
comunitat, la carta va ser publicada per la
premsa barcelonina el 15 d’abril. Posteriorment,
el nombre de signatures al peu d’aquella lletra
va augmentar fins a sobrepassar el centenar.

Arran del moviment de solidaritat entorn del
professor Dwelshauvers, el Consell Permanent de
la Mancomunitat, i especialment el baró de
Viver, se sentí atacat, atesa la contundència i la
fermesa dels termes de la carta de solidaritat del
dia 15 i de la posterior del 21 d’abril, i en la ses-
sió de l’1 de maig del 1924 el consell va amena-
çar de destituir tots els qui havien signat la carta
de solidaritat si en el termini de cinc dies no rec-
tificaven i en treien la signatura.98 Uns quants
dies després, a partir del 10 de maig, com que la
majoria dels signataris no van rectificar, es van
començar a notificar les destitucions.
La majoria dels professors i del personal tèc-

nic de l’Escola Superior i dels Serveis Tècnics
d’Agricultura van ser destituïts (taula 2.22).
A l’Escola Superior d’Agricultura només van

quedar cinc professors: Francesc de Paula Nebot,
Jaume Nonell, Francesc Novellas, Isidre Pòlit i
Francesc Tàrrega. Els quatre primers no van sig-
nar el manifest de solidaritat amb Dwelshauvers,
mentre que el darrer en un primer moment el va
signar, però al final, davant del temor de perdre
el seu lloc de treball, es va retractar i no va ser
destituït. 
Algunes de les vacants que van deixar els pro-

fessors i els tècnics destituïts van ser cobertes
per altres professors sense convocar oposicions.
Alguns d’ells ja havien ocupat anteriorment càr-
recs dins la Mancomunitat, però la majoria era
gent nova. L’afer Dwelshauvers va ser utilitzat
per a fer una gran depuració del personal de l’es-
cola i dels Serveis Tècnics d’Agricultura que no

Figura 2.50.
Georges 
Dwelshauvers 
fou un filòsof 
i psicòleg flamenc
que va dirigir 
el Laboratori 
de Psicologia 
Experimental de la
Mancomunitat,
entre el 1920 i el
1924, on desenvo-
lupà una tasca in-
vestigadora
important.96
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era addicte al règim dictatorial. Amb tot aquest
ampli grup de professors i tècnics fora de la Man-
comunitat, els nous governants van tenir el camí
aplanat per a fer un tomb a la política agrària de
la Mancomunitat, sense rebre oposició des de
dins de la mateixa institució.
La Mancomunitat va deixar de banda una

sèrie de projectes que, després d’una llarga ges-
tació, estaven a punt de posar-se en pràctica, com
és el cas de la creació de l’Escola Superior de Zo-
otècnia, o el de l’aplicació d’un nou pla d’estudis
per a l’Escola Superior d’Agricultura, que con-
templava un any de pràctiques a la finca de Cal-
des de Montbui. Com afirmava el mateix pro-
fessor Dwelshauvers anys més tard, l’escola que
va quedar no era «plus que l’ombre de ce qu’elle
était sous l’ancienne Mancomunauté».99

També es van suprimir obres ja consolidades.
Cap a finals del 1924 van deixar de funcionar els
Serveis Tècnics d’Agricultura, un dels principals
puntals de l’acció tècnica de la Mancomunitat.
En el pressupost que havia de regir a partir de
l’1 de juliol del 1924, encara hi havia partides
destinades als Serveis Tècnics d’Agricultura,
però, sigui com sigui, la seva desaparició era gai-
rebé un fet des de la destitució dels professors i
dels tècnics el maig d’aquell mateix any. L’Es-
cola Superior d’Agricultura va ser una de les po-
ques coses que es van mantenir, però aquest
centre va reduir la seva activitat. Va perdre bona
part del prestigi científic que havia assolit per
passar a convertir-se en un centre d’ensenyament
de caràcter regional.

Alfonso Sala va presentar la dimissió el 22
d’abril del 1925, després d’acabar la seva tasca.
La Mancomunitat ja era pràcticament morta, a
part de ser desacreditada pels nous governants:
«En el epígrafe “Agricultura”, contándose en ella
los llamados Servicios Técnicos, de nula eficacia;
los Servicios Forestales, sin ningún resultado; los
técnicos de ganadería, que más tendían a compe-
tir y desacreditar que a completar y robustecer los
del Estado; y la Escuela Superior de Agricultura,
con edificio a medio construir, y con organización
que hay que plantear de nuevo para que responda
a los fines eminentemente prácticos y de divulga-
ción científica a que ha de atender».100

JOAN ÀNGEL I GENÍS

LLORENÇ BADELL I ROIG

FERRAN BALET I BENAVENT

JOSEP RAMON BATALLER I CALATAYUD
JOSEP CABANAS I TRASERRA
RAFAEL CAMPALANS I PUIG
RAMON CAPDEVILA I PONS
LEANDRE CERVERA I ASTOR
ALBERT DÀNEO I GENTILE

CIRIL-RAMON DANÉS I CASABOSCH
JOAN DE LASARTE I KARR

FRANCESC DOU I ARUMÍ

MARIÀ FAURA I SANS
PIUS FONT I QUER

FRANCESC GARCIA DEL CID I DE ARIAS
PERE J. GIRONA I TRIUS

PERE GONZÀLEZ I JUAN
JOAN GUITERAS I FARRÀS
AUGUST MATONS I COLOMER

VICENÇ NUBIOLA I CUNILL
CARLES PI I SUNYER
ANTONI QUIXAL I PRIETO
JAUME RAVENTÓS I DOMÈNECH

JOSEP M. RENDÉ I VENTOSA
FRANCESC XAVIER RIERA I CABRAFIGA
PERE MÀRTIR ROSSELL I VILÀ
JOAN SALOM I CALAFELL
EDUARD SIMÓ I NOTÓ

JOSEP M. SOLER I COLL
DÍDAC VILAR I MASMITJÀ

ERASME M. D’YMBERT I MANERO

Taula 2.22. Professors i personal tècnic de l’escola 
i dels serveis tècnics que van ser destituïts arran de l’afer Dwelshauvers
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L’ATENEU POLYTECHNICUM

Arran de l’afer Dwelshauvers i la destitució de la
majoria dels professors que treballaven en les es-
coles sostingudes per la Mancomunitat, el mateix
any 1924 es va fundar l’Ateneu Polytechnicum.
Era un intent de donar continuïtat als ensenya-
ments tècnics que havia portat a terme la Man-
comunitat fins a aquells moments. Un dels seus
principals organitzadors va ser Rafael Campa-
lans, exdirector de l’Escola del Treball i, també,
professor de l’Escola Superior d’Agricultura.
Entre el 1924 i el 1925, amb un grup de pro-

fessors expulsats, l’Ateneu Polytechnicum va or-
ganitzar, entre altres estudis, el darrer curs
d’enginyer agrícola, tal com abans l’oferia l’Es-
cola Superior d’Agricultura. Encara que tenia
molts menys mitjans que aquesta escola, en con-
trapartida, oferia la garantia que eren els antics
professors d’aquell centre els qui impartien les
classes. Tot i això, aquella experiència només va
mantenir-se durant un any.

Com a resultat de l’organització de l’Ateneu
Polytechnicum, la promoció d’enginyers agríco-
les del 1924-1925 va quedar dividida entre els
qui, en solidaritat amb els professors destituïts,
van acabar la seva carrera a l’Ateneu i els qui,
per diferents motius, van acabar els estudis a
l’Escola Superior d’Agricultura. Els enginyers
agrícoles que van acabar els seus estudis a l’A-
teneu Polytechnicum (taula 2.25) van rebre un
certificat d’estudis, que els va ser convalidat per
l’escola després de la caiguda de la Dictadura.
Encara que no tenien un títol oficial, els alum-

nes que van acabar els estudis a l’Ateneu Poly-
technicum van poder exercir la seva professió a
nivell privat, en explotacions agrícoles pròpies o
d’altres particulars. Un cas conegut és el de Lluís
Vallès: després d’acabar-hi els estudis, el Sindi-
cat Agrícola de Vilafranca del Penedès, la pobla-
ció d’on era natural, li va encarregar d’estudiar i
posar en pràctica nous mètodes per a llaurar,101 i
va treballar uns deu anys en la millora dels mè-
todes mecànics per a rompre terres.

Figura 2.51. 
Ramon Rierola i Isern 
–el segon a dalt, des de l’esquerra–, 
que després va ser durant molts anys 
secretari de l’escola, 
va acabar enginyeria agrícola
a l’Ateneu Polytechnicum.
A més, hi va estudiar català 
sota el guiatge de Pompeu Fabra 
–que també havia rebut les conse-
qüències de l’afer Dwelshauvers–, 
del qual va ser un deixeble 
avantatjat.
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EL DICCIONARIO DE AGRICULTURA

A part de l’experiència de l’Ateneu Polytechni-
cum, una altra activitat col·lectiva empresa pels
professors i tècnics expulsats de la Mancomuni-
tat va ser la redacció d’un diccionari d’agricul-
tura, zootècnia i veterinària, tasca que va ser
possible gràcies a l’Editorial Salvat de Barcelona,
una empresa que dedicava algunes col·leccions
a llibres sobre agricultura. El 1918 havia comen-
çat l’Enciclopedia agrícola, amb llibres d’autors
estrangers; anys més tard, el 1929, va començar
l’edició de la col·lecció de llibres Biblioteca Agrí-
cola Salvat, en la qual van col·laborar professors
de l’escola. A redós d’una societat privada, un
bon nombre de professors i tècnics destituïts van
poder continuar la seva tasca científica en el camp
de l’agricultura. Amb la redacció d’un diccionari
nou, que no era la traducció de cap diccionari es-
tranger, hi havia un treball comú per a fer que,
a part de ser una font d’ingressos, es mantingués
el contacte i la unitat de bona part del personal
relacionat amb l’agricultura que havia estat ex-
pulsat de la Mancomunitat.
A partir de l’any 1928, l’Editorial Salvat va

publicar el primer fascicle del Diccionario de
agricultura, zootecnia y veterinaria (figura 2.52),
renovant d’aquesta manera els vells diccionaris
agropecuaris que hi havia en aquells moments
editats en castellà. Aquell diccionari va ser una
obra ambiciosa, formada per tres volums, que no
va estar definitivament acabat fins l’any 1940.102

Des de les pàgines de la revista Agricultura i Ra-

maderia, es va acollir amb satisfacció el comen-
çament d’aquesta iniciativa, en la qual participa-
ven el director i molts dels seus col·laboradors.
L’única cosa que lamentava la revista és que el
diccionari no estigués escrit en català.103

La direcció del diccionari va anar a càrrec
d’August Matons i Pere M. Rossell, tots dos antics
membres de l’Escola Superior i dels Serveis Tèc-
nics d’Agricultura. Bona part dels col·laboradors
que van treballar en la redacció del diccionari ha-
vien treballat en l’obra agrícola de la Mancomu-
nitat. Es tractava de: Josep R. Bataller, Leandre
Cervera, C. Ramon Danés, Marià Faura, Pere Joan
Girona, Joan de Lasarte, Vicenç Nubiola, Carles
Pi i Sunyer, Josep M. Rendé, Eduard Simó i Dídac
Vilar. A aquest grup es van afegir alguns especia-

Figura 2.52.
El Diccionario de
agricultura, zootec-
nia y veterinaria,
codirigit 
per August Matons
i Pere M. Rossell,
editat en castellà
per Salvat Editores
(fons antic 
de la biblioteca 
de l’ESAB).



listes de reconegut prestigi que no havien treba-
llat per a la Mancomunitat.
El pròleg de la primera edició destacava, com

un fet honrós, haver rebut la col·laboració d’antics
professors de l’Escola Superior d’Agricultura i de
personal facultatiu dels Serveis Tècnics d’Agricul-
tura de la Mancomunitat.104 La destitució de què
van ser objecte no va afectar el prestigi que havia
aconseguit aquell grup de tècnics i professors, que
eren capaços de publicar un diccionari per a tots
els països de parla castellana. Les acusacions que
havia patit la Mancomunitat de portar a terme,
amb el seu catalanisme, una política regional,
curta de mires, quedaven en evidència davant de
la redacció d’aquell diccionari pensat per a ser
venut dins i fora de Catalunya.
La publicació del diccionari va començar du-

rant una dictadura i va acabar en una altra. En
temps de la Dictadura de Primo de Rivera, el
grup de professors i tècnics destituïts de la Man-

comunitat que van redactar-lo es va mantenir
unit. Les coses, però, van canviar quan va co-
mençar la dictadura franquista, perquè, amb un
gest poc digne, en una segona edició del diccio-
nari es van suprimir els noms de tots aquells
col·laboradors que s’havien destacat pels seus
posicionaments esquerrans i nacionalistes.105

A part de les iniciatives que conjuntament van
emprendre els professors i els tècnics que havien
estat vinculats a la Mancomunitat, la majoria
d’ells, per poder subsistir, es van dedicar a negocis
particulars, molt sovint vinculats amb l’agricultura
i la ramaderia. Un exemple concret és el del vete-
rinari Pere M. Rossell, exprofessor de l’escola i
excap del Servei de Ramaderia de la Mancomuni-
tat. Rossell va decidir posar una granja de porcs a
Sant Andreu del Palomar, i d’aquesta manera po-
sava en pràctica les teories que havia ensenyat i
havia difós des dels seus antics llocs de treball. El
mateix Rossell i Vilà va continuar l’edició de la
revista Agricultura, després del 1927 anomenada
Agricultura i ramaderia. La revista era un altre
dels elements que van mantenir la unió entre tots
aquells professors represaliats.
Entre aquests darrers i els professors i tècnics

que es van mantenir al servei de la Mancomuni-
tat van sorgir algunes diferències, que en alguna
avinentesa van derivar en polèmiques que ana-
ven més enllà de l’àmbit estrictament tècnic o
científic, com és el cas de l’enfrontament entre
Pere M. Rossell i Salvador Castelló arran de la
definició de la raça de gallines Prat: la discussió,
en principi científica, va derivar cap a horitzons
inaudits, de caràcter ideològic.106

2 .  L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: de l’inici a la Guerra Civil ( 1912 -1939)
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EL PLA D’ESTUDIS DEL 1925

La destitució del director i la majoria dels pro-
fessors el maig del 1924, quan només faltaven
poques setmanes per a acabar el curs 1923-
1924, va obligar el Consell Permanent a buscar
ràpidament nou personal per poder acabar
aquell curs. En la reunió del claustre de profes-
sors del dia 6 de juny del 1924, Josep Poch de
Feliu va ser nomenat director de l’escola per al
que quedava de curs.
En l’acta del claustre de professors, escrita per

primera vegada en la història de l’escola en caste-
llà, s’hi van fer constar les següents paraules: «No
podemos menos de consignar nuestro sentimiento
por la pérdida de algunos queridos compañeros».107

Però, tot i les expressions de sentiment, a partir
d’aquella data va començar a canviar l’orientació
que des del 1912 tenia l’Escola d’Agricultura.
Una de les primeres mesures que va prendre

la nova direcció del centre va ser la de suspen-

dre les modificacions presentades el mes de ju-
liol del 1923 al pla d’estudis que regia l’Escola
Superior d’Agricultura.108

A principis del curs següent, Ramon Olive-
ras i Ferrer, que des del 1916 havia estat pro-
fessor de diferents escoles de la Mancomunitat,
va substituir com a director Josep Poch de Feliu
i, per encàrrec del Consell Permanent, va estu-
diar i va posar en pràctica un pla de reorganit-
zació dels ensenyaments del centre.109 Paral·le-
lament al nomenament de nous professors (taula
2.23) per a cobrir les vacants existents, Ramon
Oliveras va redactar un nou pla d’estudis, que
va ser aprovat pel Consell Permanent en la ses-
sió celebrada el 6 de març del 1925.110

El nou pla d’estudis es va posar en pràctica
a partir del curs 1925-1926. La Mancomunitat
ja havia estat definitivament suprimida, i l’es-
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PROFESSORS
RICARDO RICART I DOMINGO, de ciències naturals i de ciències químiques
DANIEL MARÍN TOYOS, de física
JOSÉ MAÑAS BONVÍ, de mecànica agrícola i construccions rurals
MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, de geologia i geografia
EMILIO FERNÁNDEZ GALIANO, de zootècnia
GABRIEL BORRELL, d’economia rural i comptabilitat agrícola
TIMOTEO BOTEY MATEU, d’organografia vegetal i botànica descriptiva
CLAUDIO SALA PONs, d’histologia, organografia animal i zoologia

Preparadors
MANUEL NARANJO VEGA i BENITO FERNÁNDEZ RIOFRÍO

Taula 2.23. Professors nomenats el 1924 
per a l’Escola Superior d’Agricultura

Figura 2.54. Laboratori de química (faBE).
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cola tornava a dependre exclusivament de la Di-
putació de Barcelona. El nou pla d’estudis
(taula 2.24) havia estat confeccionat amb la vo-
luntat d’adaptar-lo, tant com fos possible, als
ensenyaments oficials, perquè d’aquesta ma-
nera no fos un impediment per al reconeixement
oficial de l’escola i els títols que oferia als seus
alumnes.111

Per ingressar a l’escola no s’exigia cap títol,
només calia aprovar un conjunt d’assignatures,
que eren demanades de forma elemental i pràcti-
ca. Per facilitar-hi l’accés, cada any s’organitzava
un curs preparatori per a ensenyar les matèries
exigides a l’examen. 
Els candidats que tenien el títol de batxillerat,

de perit agrícola o que presentessin un certificat

Assignatures Hores setmanals
1r T    2n T    3r T

Primer any
Artimètica, àlgebra i geometria 6 6 0
Trigonometria i nocions d’agrimensura 0 0 6
Química general 6 6 6
Botànica agrícola 6 6 6
Agrologia 2 0 0
Tècnica microscòpica i zoologia 5 5 5
Dibuix 4 4 4

Segon any
Complements de matemàtiques 4 4 4
Física general 5 5 5
Meteorologia 2 2 0
Fitotècnia general 5 5 0
Arboricultura 0 0 5
Economia, política, legislació i comptabilitat agrícola 3 3 3
Dibuix 4 4 4

Tercer any
Topografia 5 0 0
Conreus especials 5 5 5
Anàlisis químiques 5 5 5
Mecànica agrícola 3 3 0
Nocions d’electricitat 0 0 3
Geologia 4 4 4
Microbiologia agrícola 5 0 0
Patologia vegetal 0 5 5

Assignatures                                        Hores setmanals
1r T     2n T     3r T

Quart any
Patologia animal 5 0 0
Fisiologia elemental i zootècnia 5 5 5
Construccions rurals i hidràulica agrícola 0 0 5
Indústries agrícoles 4 4 4
Geografia i comerç agrícoles 0 5 5
Nocions de silvicultura 5 0 0
Viticultura i enologia 0 0 5

Cinquè any
Pràctiques de conreu a la finca de Caldes de Montbui 

Cereals 
Farratges 
Horticultura 
Arbres fruiters 
Viticultura 
Pràctiques de meteorologia 
Pràctiques d’administració agrícola 
Muntatge i ús de màquines agrícoles 
Projectes i indústries rurals 
Conferències

Els alumnes de tots els cursos feien excursions per visitar les ex-
plotacions agropecuàries que mereixessin una visita, atesa la seva
importància i les condicions especials d’explotació, les malalties
de les plantes, etc.

Taula 2.24. Pla d’estudis del grau superior (1925)

Font: Escuela Superior de Agricultura. Barcelona: Diputació Provincial, 1925, pàg. 12-13.
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d’aptitud d’aquestes matèries reconegut per la di-
recció de l’escola podien començar a estudiar el
primer grau sense haver de fer l’examen d’ingrés. 
Aquest pla d’estudis contemplava, a més, la

possibilitat d’estudiar dos graus, un de superior
i un altre d’elemental.
El pla d’estudis del grau elemental tenia una

durada inferior a la del grau superior, de tres
anys en lloc de cinc. Un cop acabat el grau ele-
mental, hi havia la possibilitat de continuar els
estudis i fer el grau superior. El primer any de
l’elemental era comú amb el del superior, i el
segon any era similar, però amb certes diferèn-
cies: no hi havia complements de matemàtiques,
però, en canvi, calia fer fisiologia elemental i zoo-
tècnia, microbiologia i patologia vegetal. Final-
ment, en el tercer any els alumnes havien de fer
pràctiques de conreu a Caldes de Montbui, com
en el cinquè any del segon grau.
L’últim curs de pràctiques durava dotze

mesos. En l’espera de poder aconseguir algun
dia un reconeixement oficial de títols, l’escola
oferia certificats d’estudis als alumnes que
aprovaven les assignatures dels dos graus d’en-
senyament que contemplava el pla d’estudis.
També hi havia la possibilitat, per a qui no volia
seguir els estudis complets d’un dels dos graus,
d’aconseguir certificats d’estudis per assignatu-
res individuals.
El pla d’estudis del 1925 tenia la voluntat de

donar un caràcter més pràctic als estudis de l’es-
cola. En la majoria de cursos hi havia més hores
de classe pràctiques que teòriques. 

EL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DURANT LA DICTADURA

El funcionament de l’escola, a partir del curs
1924-1925, va quedar afectat per la precària es-
tabilitat del professorat i per una retallada dels
recursos econòmics i materials dedicats a aquell
centre d’ensenyament. En general, aquests fac-
tors van fer entrar l’escola en una crisi que no va
remuntar fins als anys de la Segona República.
Aquell centre, juntament amb totes les esco-

les que hi havia al recinte de Can Batlló, al carrer
d’Urgell de Barcelona, va passar a formar part del
que la Diputació de Barcelona en deia Real Po-
litécnico Hispano Americano.
La crisi de l’escola es va començar a notar

molt aviat. En un informe presentat el 1925,
Ramon Oliveras, director del centre, explicava
que el nombre d’alumnes havia disminuït consi-
derablement i que, si continuava aquella tendèn-
cia, els esforços que la Diputació de Barcelona

Figura 2.55. Aula de química.
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dedicava a l’ensenyament de l’agricultura tin-
drien molt poca utilitat.112 Per al director, les tres
causes d’aquella crisi eren:
a) Una campanya contra l’escola, que posava
en dubte l’estabilitat i la qualitat dels en-
senyaments que oferia; també acusava la Di-
putació de Barcelona de no tenir voluntat de
continuar mantenint estudis agrícoles i, fi-
nalment, assenyalava la poca seguretat la-
boral dels professors.

b) El poc desenvolupament que van tenir els
Serveis Tècnics d’Agricultura des de la des-
titució de la majoria dels seus tècnics.

c) La llarga durada que tenien els estudis, cinc
anys el grau superior i tres el grau elemental,
sense la possibilitat d’aconseguir cap títol.

Per solucionar la crisi el director proposava un
seguit de mesures que, d’alguna manera, intenta-

ven recuperar algunes de les característiques que
tenia l’escola en temps de la Mancomunitat.
La Diputació de Barcelona havia de manifestar

la voluntat de continuar el estudis agrícoles i, ales-
hores, la campanya contra l’escola disminuiria.
També havia de nomenar el professorat de l’escola
per a més de tres mesos, que en aquells moments
era la pràctica habitual que utilitzava. Com que
els Serveis Tècnics d’Agricultura havien estat sus-
pesos, Ramon Oliveras va proposar la realització
de conferències de propaganda per tot Catalunya.
La principal reivindicació que ell feia era acon-

seguir uns títols propis per a l’escola, copiant així
el model que havia existit anteriorment. Aquesta
solució tenia l’avantatge d’una major elasticitat en
els plans d’estudis, sense la rigidesa dels oficials,
i, d’aquesta manera, es recuperava un dels prin-
cipals objectius amb què havia nascut l’escola,
que en paraules del director era «el de preparar a
los futuros propietarios agrícolas para la dirección
de sus haciendas y no para que estos acudan a las
Escuelas atraídos por el señuelo de en su día dis-
frutar de empleos oficiales».113

Després d’interminables gestions, l’escola va
aconseguir poder donar títols amb caràcter oficial.
Una Reial Ordre del 29 d’agost del 1927 va ator-
gar-li la facultat de concedir títols, un de grau su-
perior i un altre de grau elemental. El superior era
el de director d’explotació agropecuària i l’elemen-
tal, de tècnic agrícola. Intencionadament, no s’u-
tilitzava la paraula enginyer per a no crear
susceptibilitats en el cos d’enginyers agrònoms de
l’estat. La direcció de l’escola deixava ben clar que
no volia crear noves carreres ni fer la competència

Figura 2.56
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a qui tenia títols oficials, sinó que aquests certifi-
cats només tenien una finalitat divulgadora.114

Per a poder obtenir l’oficialitat dels títols
només va caldre canviar els professors que no te-
nien una titulació específica per a l’assignatura
que impartien. Per això van ser nomenats com a
professors enginyers agrònoms com Trinitat Ca-
tasús, el qual en el primer claustre en què va as-
sistir es va lamentar perquè alguns docents
havien hagut de cessar en el càrrec com a exi-
gència del govern per a donar caràcter oficial als
títols de l’escola.115

Per contrarestar la falta dels Serveis Tècnics
d’Agricultura, però també com a mitjà per a poder
ocupar un professorat que tenia menys feina a
causa de la disminució del nombre d’alumnes,
l’escola va començar a organitzar cursets breus de
matèries especialitzades. Els primers van ser du-
rant el curs 1926-1927. L’èxit que van tenir va fer
que el director parlés de repetir l’experiència, am-
pliada, el curs següent.116 Amb aquesta iniciativa,
l’escola recuperava una de les activitats que ja
havia portat a terme amb èxit anteriorment. La re-
lació dels cursos breus especialitzats dels quals
tenim dades precises es recull a la taula 2.25.
Aquests cursos breus tenien un caràcter pràc-

tic, servien perquè els alumnes de l’escola o altres
persones interessades poguessin tractar de qües-
tions concretes d’aplicació corrent. El curs d’avi-
cultura, a càrrec de Salvador Castelló, va fer-se en
combinació amb la Reial Escola d’Avicultura d’A-
renys de Mar. L’escola va tornar a organitzar aquell
curs el 1928.117 L’èxit dels cursos va afavorir la re-

petició dels d’avicultura i d’anàlisi de vins, els
quals es van dur a terme fins a l’any 1930.
Una altra activitat que féu l’Escola Provincial

d’Agricultura va ser organitzar algunes conferèn-
cies. Els temes de les conferències pronunciades
el curs 1927-1928 van ser: química agrícola,
morfologia i classificació de plantes, el problema
del nitrogen, el procés de l’esterificació i les
seves aplicacions rurals, la vida al camp, la casa
rural i educació rural.118

Fora de la capital, i a petició dels sindicats
agrícoles locals, la Diputació de Barcelona va or-
ganitzar l’any 1929 dos cicles de conferències a
les poblacions d’Artés i Santpedor, que van anar
a càrrec de diferents membres del personal de
l’escola.119

A cavall entre el 1928 i el 1929, l’escola va ser
traslladada de l’edifici on havia estat des de la
seva fundació, l’any 1912, a un edifici de nova
construcció, al davant mateix d’on era abans. La
guia d’estudis de l’any 1929 mostra una fotografia

Taula 2.25.
Cursos breus especialitzats durant el curs acadèmic 1927-1928

Curs Alumnes

Conservació casolana de productes vegetals 37
Avicultura 45
Anàlisi de vins i correcció dels defectuosos 30
Sericicultura 27
Viticultura i enologia 19

Total 158

Font: ESCUELA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, Real Politécnico Hispano
Americano de Barcelona. Barcelona: 1929, pàg. 15.
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de l’edifici original amb l’ampliació ja executada,
al peu de la qual indica: «Antiguo edificio de la
Escuela Superior de Agricultura, hoy convertido en
residencia de estudiantes. La Escuela se ha tras-
ladado a otro edificio análogo, de mayor capaci-
dad, próximo a dicha residencia, dentro del
mismo recinto del Real Politecnicum Hispano
Americano». No obstant això, les obres de cons-
trucció del nou edifici, anomenat dels «nous la-
boratoris», encara no havien acabat del tot a
finals de 1929, per la qual cosa és possible que
al llarg del trasllat també s’haguessin ocupat els
edificis dels Serveis Tècnics d’Agricultura, si-
tuats davant per al davant de la residencia. En
qualsevol cas, l’any 1930 ja es va ocupar el bloc
oest de l’edifici dels nous laboratoris, on va ro-
mandre definitivament fins al 2005. 
També durant aquest període la Diputació de

Barcelona va invertir molts diners per acabar
de condicionar la finca «Torre Marimon».
Amb l’obtenció del reconeixement oficial dels

títols de l’Escola Provincial d’Agricultura i l’orga-
nització de cursets i conferències, aquell centre
d’ensenyament, que era la continuació de l’escola,
va aconseguir remuntar en part la crisi en què
havia caigut. No obstant això, no va arribar a igua-
lar el nivell d’activitat i el nombre d’alumnes que
havia tingut en temps de la Mancomunitat. A la
taula 2.26 es recullen els alumnes ingressats en
aquest període, i a la taula 2.27 i a l’annex 2 els
alumnes titulats.
Gràcies al fet de tornar a posar en pràctica

una part de l’orientació que tenia l’Escola Supe-

rior d’Agricultura, l’activitat del centre es va re-
cuperar mínimament. Des del 1927, tornava a
oferir títols propis, reconeguts oficialment, i, a
partir del 1929, hi havia la intenció de crear din-
tre l’escola unes seccions de viticultura i plagues
del camp, amb la voluntat d’oferir uns serveis si-
milars als que havien ofert els Serveis Tècnics
d’Agricultura.120 Però a partir del 1930 l’obertura
del règim dictatorial va permetre que la Diputa-
ció de Barcelona projectés una nova organització
de l’ensenyament i els serveis agrícoles de la
qual tractem a l’apartat següent.
Durant l’època de la Dictadura apareix en les

llistes d’alumnes de l’Escola Provincial d’Agri-
cultura un dels més curiosos que van tenir mai:
l’arxiduc Francesc Josep. Es tracta de Franz-
Josef von Habsburg-Lothringen (Habsburg-Lo-
rena) i de Borbó, persona que es féu famosa pel
fet de ser un aviador de renom, que amb el seu
germà Anton creà a Barcelona el Grupo Habs-
burg, empresa dedicada a l’aviació (escola de pi-
lotatge, serveis discrecionals, etc.), i participava
en nombroses exhibicions d’acrobàcia aèria. Des-
cendent directe dels arxiducs i dels emperadors

Taula 2.26. Alumnes ingressats a l’Escola Provincial d’Agricultura

Any                Alumnes

1924 3
1925 4
1926 12
1927 7

Any                Alumnes

1928 10
1929 14
1930 7

Font: Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes de l’Escola Su-
perior d’Agricultura de Barcelona. Any 1935. Barcelona, [1935], pàg. 59.
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d’Àustria, pertanyia a la branca dels Habsburg,
que, per matrimoni amb Blanca de Borbó, esde-
vingueren pretendents carlins al tron d’Espanya,
els Habsburg-Borbó, prínceps de Toscana. Ell
mateix va ser el pretendent oficial d’una de les
branques del carlisme entre el 1961 i el 1975.
Posseïa el títol de duc de Madrid. Visqué a Bar-
celona, en una torre de Sarrià, en els anys vint,

exiliat després de caure la monarquia dels Habs-
burg a Àustria, i retornà al seu país amb l’arri-
bada de la Segona República espanyola. El curs
en què havia d’acabar els estudis d’agricultura
coincidí amb la creació de l’empresa d’aviació i
la seva època més activa en aquest camp, cosa
que, essent molt atractiva per a ell, el devia
allunyar definitivament de les aules.

Grau super i or (1924-1931)

Curs 1924-1925
Acabada la carrera a l’Escola Superior d’Agricultura

JOSEP BÒRIA I ULLDEMOLINS
NEMESI NAVÈS I MARTÍN
XAVIER PUIG I MIRÓ
ANTONI ROSELL I MATA
ANTONI ROSSELLÓ I ROSSELLÓ
MIQUEL VINTRÓ I SORIANO

Acabada la carrera a l’Ateneu Polytechnicum
JULI ANGLADA I MIR
JOSEP FERRAN I LAMICH
JOSEP MARGENAT I SERRA
RAMON RIEROLA I ISERN
JOSEP RUBIÓ I CABECERAN
LLUÍS VALLÈS I NADAL

Curs 1925-1926
ALEXANDRE CAPDEVILA I CAPELL

Curs 1926-1927
JOSEP LLOVET I MONT-ROS
FRANCESC ROMAGOSA I COMAS
JOSEP VALLE I ARRIBAS

Curs 1927-1928
FERRAN GARCIA DE TEJADA
SANTS DE GAZTAÑONDO I FONRODONA

JOSEP PANÉ I MERCÈ
JOSEP PÉREZ I MALLA
JOAN ROIG I RASPALL

Curs 1928-1929
ANTONI FORTUNY I MADINYÀ
JOAN A. GUITART I CALVA
AUGUST ROMAN I DÍAZ
FELIU SANTIAGO I MARQUINA

Curs 1929-1930
JOAN BAPTISTA BODOY I AULET
JOSEP M. DE SOLÀ-MORALES I DE ROSSELLÓ

Curs 1930-1931
JOSEP M. ALMEDA I FERRER
SALVI CASALS I FERRAN
FRANCESC DE P. ALIER I SAMPERA

Grau e lemental (1924-1925)

Curs 1924-1925
JOSEP FERRER I RAMON
JAUME FONOLLEDA I MILLET
JAUME GASSÓ I SUBIRACHS
JOAN JOHANSSON I HOFSETH
MIQUEL MOR I TORT

Taula 2.27. Alumnes que van obtenir el títol de director d’explotacions agropecuàries (1924-1931)

Font: Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Any 1935. Barcelona, [1935], pàg. 62-64.
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DE LA DICTADURA A LA REPÚBLICA

El general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
presentava la seva dimissió al rei el 28 de gener
del 1930, i ràpidament les coses van començar a
canviar: la fèrria dictadura del Directorio Militar
es va acabar i va donar pas a un Directorio Civil,
presidit pel també general Dámaso Berenguer y
Fuster (nascut a l’Havana, però d’origen familiar
català). El canvi fou tan dràstic que el seu any i
un mes justos de govern són coneguts com la
«Dictablanda». Dimití el 14 de febrer del 1931
per deixar pas a l’almirall Juan Bautista Aznar
Cabañas com a president del consell de minis-
tres, que ja només va durar dos mesos, atès que
el 14 d’abril es proclamava la Segona República,
després de vèncer els partits republicans, a les
grans ciutats, les eleccions municipals.

El reflex d’aquests esdeveniments a Catalunya
va suposar canvis molt profunds en les institucions
catalanes, que afectaren l’Escola Superior d’Agri-
cultura. El 25 de febrer del 1930, Joan Maluquer
Viladot fou nomenat president de la Diputació de
Barcelona, càrrec que va ocupar fins a la desapa-
rició de les diputacions catalanes amb l’arribada
de la Segona República i la constitució de la Ge-
neralitat de Catalunya. El nou president era un ad-
vocat regionalista, un dels fundadors del Partit
Monàrquic Autonomista. Amb el canvi de presi-
dent, la Diputació de Barcelona tornava a recupe-
rar la catalanitat que havia perdut amb l’arribada
de Primo de Rivera.121

La Diputació de Barcelona va canviar imme-
diatament d’orientació i va començar a abandonar
el seu provincialisme per tornar a plantejar la pos-
sibilitat d’aconseguir un organisme que represen-

Figura 2.57. Cos central i primer tram de l’ala nord de l’edifici de l'ESA (1919).
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tés tot Catalunya, el qual havia de sobrepassar les
funcions merament administratives que havien
tingut les diputacions en temps de la Dictadura.
El president de la Diputació de Barcelona va fer
passos per recuperar el que havia estat la Manco-
munitat de Catalunya; així, el 15 de maig del 1930
va convocar una reunió per veure si era possible
que les quatre diputacions catalanes arribessin a
un acord per constituir la Regió Catalana, aprofi-
tant que l’estatut provincial vigent facilitava poder
arribar a un acord d’aquesta mena.122

El canvi de president i l’intent de recuperar la
Mancomunitat es van traduir en una transformació
de les activitats que duia a terme la Diputació de
Barcelona, en l’espera de poder-les fer extensives
a tot Catalunya en un futur immediat. Dins aquesta
etapa de poc més d’un any, en un règim de més lli-
bertat, la Diputació de Barcelona va dur a terme
un nou projecte d’organització de l’ensenyament
agrari i dels serveis tècnics, molt semblant al que
havia estat l’obra de la Mancomunitat.

LA REORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA

A proposta d’Antoni Jansana, en la sessió del 20
de març del 1930, la Comissió Provincial Perma-
nent de la Diputació de Barcelona va començar
a estudiar la possibilitat de reorganitzar l’Escola
d’Agricultura.123

Encara que el nou president de la Diputació
de Barcelona, Joan Maluquer, des que va prendre
possessió del seu càrrec, va començar a canviar

la política que aquella entitat havia dut a terme
durant la Dictadura, les demandes perquè acce-
lerés el procés de canvi eren cada vegada més
insistents. L’Associació d’Antics Alumnes de
l’Escola Superior d’Agricultura, després de la
seva junta general ordinària del 16 de juny del
1930, va enviar una carta a Joan Maluquer en
què demanava rapidesa a l’hora d’administrar
justícia. Signada pel president, Llorenç Badell,
la carta deia en nom de l’associació: «Torna a re-
cordar-vos la necessitat peremptòria que tenen els
agricultors catalans de veure restituïts als seus
llocs els professors i tècnics tots, del Departament
d’Agricultura (Escola i Serveis), perquè ultra veure
en això un acte de justícia suficient per a desitjar-
lo ràpidament acomplert, sabem que professors i
tècnics destituïts ocupaven els seus càrrecs a gust
de tothom i encaminaven l’economia rural cata-
lana per un camí de prosperitat, trencat desgra-
ciadament per la Dictadura passada».124

Aquell mateix mes en què l’associació va pre-
sentar la carta, Antoni Jansana, com a ponent de
la reorganització de l’ensenyament agrari, expli-
cava en un dictamen presentat a la Diputació de
Barcelona el 30 de juny del 1930 que hi havia la
voluntat de deixar el terreny aplanat per a acon-
seguir fàcilment un certificat d’estudis; mentres-
tant, creia que calia gestionar amb el govern el
dret, sota determinades condicions, d’expedir el
títol de perit agrícola.125 Antoni Jansana també
proposava en el seu dictamen la «resurrecció»
dels Serveis Tècnics d’Agricultura, perquè la ne-
cessitat que satisfeien no havia disminuït. Afir-
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mava que els Serveis Tècnics d’Agricultura gau-
dien d’un gran prestigi, però que en aquells mo-
ments no hi havia la possibilitat de recuperar-los
íntegrament. Serien més restringits, perquè que-
darien limitats a la província de Barcelona.
Després de la supressió de l’Escola Provincial

d’Agricultura, el 15 d’octubre del 1930 va co-
mençar a funcionar oficialment la nova organit-
zació agrària de la Diputació de Barcelona. El pla
de reorganització definitiu contemplava la crea-
ció d’un departament que portaria el nom de
Centre d’Ensenyances i Pràctiques Agrícoles, del
qual dependrien les dues seccions anomenades
Escola d’Agricultura i Departament de Tècni-
ques i Pràctiques Agrícoles. 
La Diputació de Barcelona va mantenir

aquesta organització poc més d’un any. En el mo-
ment en què va començar a funcionar, Rossell i
Vilà va preveure que el Centre d’Ensenyances i
Pràctiques Agrícoles duraria poc temps. Afir-
mava que aquella institució naixia morta, perquè
només funcionaria el temps que durés la Dipu-

tació de Barcelona.126 Rossell i Vilà també creia
que el nou centre mantenia els mateixos preju-
dicis dels homes que ocupaven la Diputació en
temps de la Dictadura, amb una idea que planava
per sobre de tot, la d’aconseguir un títol oficial,
i, per aconseguir-lo, sacrificaven moltes coses.
Aquella etapa no estigué exempta de polè-

miques, relacionades principalment amb els
pressupostos i la manera d’ocupar els llocs de
responsabilitat en les institucions que s’estaven
recuperant, inclosos els Serveis Tècnics i la ma-
teixa escola. Tant els professors expedientats del
1924 com els alumnes i exalumnes de l’escola
van solidaritzar-se amb la posició que defensava,
sobretot, Rossell i Vilà,127 davant de la posició
més crítica respecte del que havien representat
històricament els Serveis Tècnics, que sobretot
defensava Epifani de Fortuny i de Salazar, baró
d’Esponellà, enginyer agrícola format a l’escola,
que obtingué el títol el 1919.128

L’escola es tornava a posar en marxa, amb un
pla d’estudis aprovat el dia 2 de juliol del 1930
(taula 2.28). Poques setmanes més tard, el 23 de
juliol, Joan Àngel i Genís va ser nomenat director
del centre. Inicialment va combinar aquest càr-
rec amb el de director del Departament de Tèc-
nica i Pràctiques Agrícoles de la Diputació de
Barcelona. El curs 1930-1931 ja es va seguir
aquest nou pla d’estudis.
L’Escola d’Agricultura oferia tres graus d’en-

senyaments agrícoles, el preparatori, el mitjà i el
superior. Els dos primers graus s’adaptaven a les
característiques exigides per l’estat a l’Escola de

Figura 2.58. Edifici de l’ESAB vist des dels camps d’extensió universitària
(Guia d’estudis del 1921, faBE).
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Perits Agrícoles de l’Institut Agrícola Alfons
XII.129 El tercer grau eren assignatures comple-
mentàries i d’especialització. Amb aquesta adap-
tació dels plans d’estudis hi havia una doble
intenció: d’una banda, assegurar l’obtenció del
títol de perit agrícola; de l’altra, com que no
creien possible obtenir el permís per a concedir
el títol d’enginyer agrònom, es proposaven uns
estudis de caràcter superior, sense determinar
quin títol o certificat obtindrien els alumnes que
aprovessin aquells estudis. 

En tots els cursos, a més de les classes teòri-
ques, també n’hi havia de pràctiques. Els alumnes
del grau superior havien de realitzar pràctiques de
cultiu, en un període no inferior a tres mesos, a la
granja de Caldes de Montbui. Un cop havien aca-
bat els estudis, havien de presentar una memòria
o projecte de caràcter agrícola que havia de ser
examinat per un tribunal. 
Les bases de reorganització de l’escola con-

templaven que les diverses càtedres de professo-
rat haurien d’estar proveïdes mitjançant la

Grau preparatori
Curs primer

Elements d’aritmètica i geometria plana 
Dibuix lineal 
Elements de física i química 
Gramàtica castellana i geografia general d’Espanya 
Elements d’història natural

Grau mitjà
Curs primer

Nocions d’àlgebra, geometria de l’espai i trigonometria rectilínia 
Botànica i zoologia agrícoles
Física i química experimentals 
Agronomia i meteorologia agrícola
Motors i màquines agrícoles, muntatge i ús, croquis i acotats 

Curs segon
Elements de topografia
Dibuix topogràfic i retolació de plànols 
Cultius herbacis i llurs malalties 
Indústries rurals 
Ramaderia 

Curs tercer
Conreus arboris i llurs malalties, silvicultura 
Anàlisi agrícola 
Elements d’economia, administració i comptabilitat agrícola
Nocions de valoració agrícola, cadastre 
Nocions de construcció rural, regatges i sanejaments, 

delineació de plànols i projectes 

Grau superior
Curs quart

Geografia i comerç agrícoles 
Microbiologia agrícola i tècnica microscòpica
Pràctiques d’anàlisi agrícola 
Projectes i pràctiques d’enginyeria rural 
Dibuix 

Curs cinquè
Legislació agrícola 
Electrotècnia aplicada a l’agricultura 
Projectes d’explotació agrícola

A més, s’havia d’escollir una de les dues especialitats següents:
Viticultura i enologia 
Olivicultura i elaiotècnia

Taula 2.28. Pla d’estudis de l’Escola d’Agricultura (1930)

Font: AHDB, lligall Q-451/70, Bases de reorganització del Departament d’Agricultura de la Diputació Provincial de Barcelona, aprovades el dia 2 de
juliol de 1930, pàg. 1-3.



2 .  L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: de l’inici a la Guerra Civil ( 1912 -1939)

144

convocatòria de concursos. Per tal de poder afa-
vorir els professors que havien estat destituïts el
1924 arran de l’afer Dwelshauvers, la Comissió
Provincial Permanent tenia la intenció de donar
llocs de treball similars a tot aquell grup de pro-
fessors. En la sessió del 27 d’agost del 1930 de
la comissió, van ser nomenats, doncs, els profes-
sors de l’Escola d’Agricultura. Entre altres, n’hi
havia un grup important que havien estat desti-
tuïts el 1924: Francesc Garcia del Cid, Pius Font
i Quer, Joan de Lasarte, Pere M. Rossell, Pere J.
Girona, Carles Pi i Sunyer, Pere Gonzàlez, Fran-
cesc Dou, Ramon Capdevila, Joan Àngel i Genís
i Leandre Cervera.

Alhora, foren destituïts dels seus càrrecs al-
guns dels professors que havien simpatitzat amb
la Dictadura. És el cas de Claudi Oliveras i
Massó, Ramon Oliveras i Ferrer i Antoni Ber-
tran i Olivella.

LA GRANJA ESCOLA DE CALDES DE MONTBUI 
(«TORRE MARIMON»)

A més dels Serveis Tècnics d’Agricultura, en
aquella època molt lligats a l’escola, tot i que no
s’hi impartia ensenyament agrícola, el Departa-
ment de Tècnica i Pràctiques Agrícoles tenia la
secció anomenada Granja Experimental de Caldes
de Montbui, situada a la finca «Torre Marimon»,
la qual estava fonamentalment destinada a donar
ensenyament agrícola amb caràcter pràctic. Dins
la granja de Caldes de Montbui s’havia previst or-
ganitzar dos centres d’ensenyament, amb el nom
d’Escola Elemental d’Experts Agrícoles i el d’Es-
cola Domèstica de la Dona. Mentre que la primera
va arribar a funcionar, la segona no ho va fer.
El primer pas per a portar a terme l’organització

de la granja experimental de Caldes de Montbui
va ser nomenar-ne el personal. Com a administra-
dor tècnic, en la sessió del 6 d’agost del 1930, la
Comissió Provincial Permanent va nomenar l’en-

Figura 2.59
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ginyer agrícola Joan Salom, el qual ja havia ocupat
aquest càrrec durant un període de pocs mesos,
des de l’octubre del 1923 fins a la seva destitució,
arran de l’afer Dwelshauvers.130

La granja era conreada de forma racional.
L’explotació de la finca estava subordinada a les
pràctiques que hi podien realitzar qualsevol dels
organismes que formaven el Centre d’Ensenyan-
ces i Pràctiques de la Diputació de Barcelona,
però la intenció principal era que fos una granja
on es pogués donar ensenyament elemental i de
caràcter pràctic.
Després de la supressió de la Mancomunitat,

la Diputació de Barcelona va fer moltes inver-
sions per arreglar la granja de Caldes de Mont-
bui. La tenia com una de les seves principals
obres realitzades, hi portava nombrosos grups de
visita, i, fins i tot el rei d’Espanya, Alfons XIII,
va visitar-la el mes de maig del 1930 (figura
2.60). El caràcter que va prendre aquell centre

era, però, força diferent del que havia estat pro-
jectat per la Mancomunitat: amb la definitiva su-
pressió de la Dictadura i l’organització de la
Generalitat de Catalunya, es va donar una nova
orientació a «Torre Marimon».

Figura 2.60

Figura 2.61. Pràctiques de treballs agrícoles a «Torre Marimon».
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L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DURANT
LA SEGONA REPÚBLICA

Tot i l’existència d’elements de diferenciació, hi
va haver una clara continuïtat entre la política
agrària de la Mancomunitat i la de la Generalitat
de Catalunya.131 Entre els acords que va adoptar
el Consell de la Generalitat en la sessió del 22
de desembre del 1931, hi havia el de restaurar
els Serveis Tècnics i l’Escola Superior d’Agricul-
tura «amb la mateixa organització que tenien a
la Mancomunitat de Catalunya»; només van ser
introduïdes algunes modificacions respecte de la
granja de Caldes de Montbui.132

Després d’uns mesos inicials de transició, la
Generalitat va adoptar, pràcticament, la mateixa
estructura que havia tingut la Mancomunitat. I

amb aquesta acció el Consell de la Generalitat
feia justícia als professors i tècnics destituïts
l’any 1924, i, a més, també recuperava l’esperit
de la política agrària de la Mancomunitat. Els
mateixos acords que declaraven restaurats els
Serveis Tècnics i l’Escola Superior d’Agricultura
suprimien el Centre d’Ensenyances i Pràctiques
Agrícoles, creat per la Diputació de Barcelona
l’any 1930 i del qual, en quedar suprimides les
diputacions catalanes després de la proclamació
de la Segona República, la Generalitat se n’havia
fet càrrec.
El president Francesc Macià va confiar en

Pere M. Rossell i Vilà per organitzar les escoles
i els serveis agraris de la Generalitat de Cata-
lunya, seguint el model que havia aplicat la Man-
comunitat. Tot i que havien tingut algunes

diferències, el veterinari Pere M. Ros-
sell era un entusiasta seguidor de
Macià, a qui coneixia des de feia molts
anys. L’eminent veterinari era contrari
als sectors nacionalistes més radicals
que acusaven Macià d’haver claudicat
perquè s’havia conformat amb una Ge-
neralitat amb poques atribucions. En
una conferència, Rossell i Vilà afirmava
que la consecució de la llibertat de Ca-
talunya equivalia a una tasca conti-
nuada i eficient. L’endemà de la
proclamació de la República va oferir
la seva col·laboració a Macià; més en-
davant, com a secretari del Consell d’A-
gricultura, Ramaderia i Boscos, va ser

Figura 2.62. Fotografia aèria del recinte de l’Escola Industrial on s’aprecien les obres
d’ampliació de l’ala nord de l'ESA (1925).
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un dels principals responsables de dirigir l’obra
agrícola de la Generalitat.133

El dia 8 de maig del 1931 Rosell i Vilà va
exposar, en una conferència feta a l’Associació
d’Exalumnes i Alumnes de l’Escola Superior
d’Agricultura, quina hauria de ser l’organització de
l’agricultura catalana sobre la base de la nova rea-
litat política.134 El pla presentat era molt ambi-
ciós. Tenia l’acció de la Mancomunitat com a
precedent, però partia del fet que l’autonomia que
obtindria Catalunya seria més voluminosa i pro-
funda que l’autonomia que va tenir la Mancomu-
nitat. Per això proposava que l’organització
agrària de la Generalitat havia de ser més gran i
havia de correspondre a les funcions estatals din-
tre de la federació hispànica. Una funció estatal
que, precisava, seria exclusivament interior, per-
què les relacions exteriors estaven reservades al
poder federal. Amb aquests principis, Rossell
proposava la creació de centres docents, de ser-
veis tècnics, d’una xarxa d’estacions experimen-
tals a cada comarca i d’un sistema d’inspecció.
Al final de la seva conferència va fer una crida

a contrastar el seu projecte amb altres propostes
sobre l’organització agrària. Algunes persones
van recollir el suggeriment de l’eminent veteri-
nari. August Matons, Jaume Rosich i Ramon Sala
van escriure la seva opinió sobre quina hauria de
ser l’estructuració agrària catalana.135 Els seus
comentaris eren molt diversos, i anaven des de
la necessitat d’organitzar les institucions agríco-
les a la mida de Catalunya, passant per destacar
la importància de l’ensenyament cultural agrari,

fins a assenyalar la difusió de les tècniques agrà-
ries com a principal problema a resoldre en l’a-
gricultura catalana.
Si bé tots aquests personatges vinculats a l’a-

gricultura catalana només van fer comentaris i
precisions sobre el pla d’organització agrària ex-
posat per Rossell i Vilà, l’entitat Acció Tècnica
Agrària, que era l’associació professional d’antics
alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura, va
presentar un pla complet d’organització agrària
de Catalunya.136 El pla d’Acció Tècnica Agrària
coincidia amb el pla de Rossell i Vilà en una
cosa: la reivindicació d’escoles i serveis agrícoles
catalans, però els donava un caràcter totalment
diferent, perquè pretenia organitzar a Catalunya
una estructura agrícola oficial burocratitzada,
que reproduïa en bona part l’orientació que te-
nien les escoles i els serveis agropecuaris de l’es-
tat espanyol.
La Mancomunitat de Catalunya, en organitzar

l’Escola Superior i els Serveis Tècnics d’Agricul-
tura, havia intentat crear uns organismes amb un
caràcter diferent del que tenien les institucions
agràries estatals. Per això el pla d’Acció Tècnica
Agrària va ser durament criticat. Tots aquells que
volien donar als organismes agraris de la Gene-
ralitat l’esperit que havien tingut els de la Man-
comunitat van acusar Acció Tècnica Agrària de
proposar un pla que, a més de ser irrealitzable
des del punt de vista pràctic, tenia com a objectiu
assegurar càrrecs oficials als alumnes que aca-
baven els estudis a l’Escola Superior d’Agricul-
tura.137
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LA RESTITUCIÓ DE L’ESCOLA

Els primers mesos des de la implantació de la Re-
pública i la instauració de la Generalitat no foren
del tot favorables a la represa de l’Escola Superior
d’Agricultura. En part perquè hi havia un munt de
coses per a posar en marxa, en el govern de la Ge-
neralitat, i en part perquè el primer conseller d’A-
gricultura, Salvador Vidal i Rossell, va dur a terme
una gestió que, almenys, podem titllar de poc fa-
vorable a l’escola. Vidal i Rossell era una persona
molt allunyada del món de l’agricultura i la rama-
deria, i la seva gestió, curta, no va aportar res més
que el fet de garantir una primera continuïtat amb
l’obra de la Diputació des del 1930. A més, la con-
selleria era de Foment i Agricultura, cosa que
anava en contra de l’agricultura i la ramaderia,
perquè el pes important se l’enduia Foment. Quan
Vidal i Rossell fou cessat del càrrec de conseller,

es va dividir la conselleria, i el mateix Francesc
Macià assumia Agricultura i Ramaderia. Macià
nomenà Francesc Farreras i Duran, un manresà
molt interessat en la silvicultura, com a secretari
d’Agricultura, i el canvi va ser radical.
La restitució de l’Escola Superior d’Agricul-

tura, amb el mateix esperit i la mateixa organitza-
ció que tenia en temps de la Mancomunitat, va ser
una de les primeres tasques del govern de la Ge-
neralitat a partir d’aquell moment. Les mesures
que va prendre van fer justícia a tots els professors
destituïts per la Dictadura, a la vegada que es re-
cuperava un marc institucional destinat a la for-
mació d’experts de grau superior en agricultura i
ramaderia.
De seguida es constituïa el Consell d’Agricul-

tura, Ramaderia i Boscos, i en la sessió constitu-
tiva Francesc Macià pronunciava un discurs en
el qual va manifestar la decidida voluntat de res-
tituir en el càrrec aquests professors.138 Una set-
mana després, Pere M. Rossell, secretari del
Consell d’Agricultura, Ramaderia i Boscos, es va
mostrar partidari d’actuar amb eficàcia. Va dir
que primer calia resoldre un problema d’ordre
moral: la vindicació dels professors vexats per la
Dictadura i, després, calia retornar l’escola i els
Serveis Tècnics d’Agricultura com eren l’any
1923.
L’informe que sobre la restitució de l’Escola

Superior i dels Serveis Tècnics d’Agricultura va
redactar Rossell repassava l’evolució de l’ensen-
yament agrícola a Catalunya a partir dels inicis de
la Dictadura de Primo de Rivera.139 Afirmava queFigura 2.63. Curs d’anàlisi de vins (Guia d'estudis del 1929, faBE).



durant el període dictatorial l’Escola Superior i els
Serveis Tècnics d’Agricultura havien quedat al
marge del nostre esperit i de les necessitats rurals;
deia que el principal interès de l’escola era captar
alumnes de països sud-americans; continuava ex-
plicant que l’última Diputació de Barcelona havia
intentat corregir els defectes del Departament d’A-
gricultura de la Dictadura, però creia que no ho
havia aconseguit. Des d’aquesta perspectiva, s’im-
posava tornar l’escola a la situació en què havia
estat en temps de la Mancomunitat.
Finalment, a proposta del Consell d’Agricul-

tura, Ramaderia i Boscos, el 22 de desembre del
1931 un acord del Consell de la Generalitat de-
cidia restituir l’Escola Superior d’Agricultura,
amb el mateix personal i la mateixa organització
que tenia en temps de la Mancomunitat.140

Tots els professors expulsats de l’escola el 1924
van ser restituïts en els seus càrrecs. Carles Pi i
Sunyer, el director fins al 1924, va renunciar a tor-
nar a ocupar la direcció del centre, perquè la seva
dedicació a la política activa no el deixava ocupar
aquell càrrec. Havia estat nomenat director de Co-
merç del Ministeri d’Agricultura. En comptes
d’ell, Pere M. Rossell, que des de l’organització de
la Generalitat havia estat un dels principals de-
fensors de la completa restauració de l’escola, va
ser-ne nomenat director pel Consell de la Genera-
litat del 4 de gener del 1932.141

Els pocs professors que no havien estat expul-
sats de l’escola també van continuar en els seus
càrrecs. L’opinió predominant dins el Consell
d’Agricultura era que calia mantenir-los-hi per-

què, si no s’havien solidaritzat amb els seus com-
panys, era perquè tenien por de perdre el lloc de
treball i no per raons ideològiques.142 D’altra
banda, els professors més identificats amb la
Dictadura ja havien estat cessats el 1930.
Però, per no equiparar els professors expul-

sats amb els que havien conservat els càrrecs, fi-
nalment es va nomenar un tribunal per analitzar
les sol·licituds de reingrés, el qual va decidir que
els professors que van mantenir els seus càrrecs
en temps de la Dictadura havien de sotmetre’s a
un concurs per poder tornar a obtenir les places
que ocupaven.143 El tribunal justificava aquesta
mesura per la falta de cordialitat i compenetració
que creia que provocaria una readmissió dels
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Figura 2.64.
Pe re  Màr t i r  

Ro s s e l l  i  V i l à  
va ser nomenat
director de l’es-

cola el 1932.
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professors que havien treballat durant la Dicta-
dura sense que hi hagués cap diferència amb els
que havien estat discriminats.
A més de canvis en el professorat, la restitució

de l’Escola Superior d’Agricultura va comportar
canvis en els plans d’estudis del centre. 
Per acabar el curs 1931-1932 es va fer una

adaptació dels plans de la Mancomunitat, elabo-
rada per Joan Àngel i Genís. Els plans d’ensenya-
ment definitius es va acordar que fossin elaborats
pels professors i pels tècnics del Departament d’A-
gricultura de la Generalitat, i sotmesos a l’aprova-
ció del Consell d’Agricultura.144

El director de l’escola, Rossell i Vilà, en una
conversa que va tenir a finals de maig del 1932
amb el president de la Generalitat, Francesc
Macià, li va explicar quin era el camí que calia
seguir per a organitzar les diferents seccions
que depenien del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Boscos.145 De tots els serveis d’a-
gricultura, Rossell i Vilà apuntava com a prio-
ritari posar en marxa, encara que no fos de
manera completa, els serveis d’ensenyament i
investigació científica. Exposava que l’Escola
Superior de Zootècnia i l’Institut d’Investiga-
cions Científiques tenien espera, però, en canvi,
calia organitzar immediatament l’Escola Supe-
rior, l’Escola Mitjana i la l’Escola Pràctica d’A-
gricultura.

EL PLA D’ENSENYAMENT AGRÍCOLA DEL 1932

Després de la restitució calia un nou pla d’estu-
dis a l’escola i també als centres d’ensenyament
agrícola que depenien de la Generalitat. A causa
d’haver aconseguit una autonomia més gran que
en temps de la Mancomunitat i dels canvis que
havia experimentat el món de l’agricultura, es
feia necessari redactar-ne un de nou, perquè els
anteriors havien quedat antiquats.
El pla d’estudis va ser confeccionat pel direc-

tor de l’Escola, Rossell i Vilà, amb la col·labora-
ció del claustre de professors. Va ser presentat
davant el Consell d’Agricultura, Ramaderia i
Boscos en la sessió del 23 de juny del 1932.
Francesc Santacana va criticar el projecte de
l’escola tal com estava plantejat perquè el consi-
derava massa ambiciós per a les necessitats de
Catalunya. Rossell i Vilà va defensar l’organitza-
ció de l’escola, sense la qual, segons deia, no po-
dria existir «una cultura agrícola catalana».146

Finalment, el pla d’ensenyament agrícola va ser
aprovat pel Consell d’Agricultura, i ratificat pel
Consell de la Generalitat en la sessió del 20 de
juny del 1932.147

El nou pla establia tres nivells d’ensenya-
ment, que eren oferts per tres centres d’ensenya-
ment diferents. Aquest fet exigia una organització
més complexa que la que tenia la Mancomunitat,
en la qual tots els graus d’ensenyament agrícola
eren oferts per l’Escola Superior d’Agricultura.
Dels tres nivells que proposava, un era exclusi-
vament pràctic i l’oferia l’Escola Pràctica d’Agri-
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cultura; un altre combinava la pràctica amb els
coneixements d’ordre científic, i era impartit per
l’Escola Mitjana d’Agricultura, i un tercer nivell,
de caràcter científic, corresponia als estudis de
l’Escola Superior d’Agricultura.
El pla no tenia en compte l’ensenyament pos-

tal, una pràctica que s’havia iniciat en temps de
la Mancomunitat, perquè es considerava poc útil
si ja hi havia un extens sistema d’ensenyament
que cobria tots els nivells i amb centres repartits
en diferents llocs de Catalunya.148

Amb la creació de noves escoles d’agricultura,
el pla d’ensenyament agrícola de la Generalitat
preveia que l’Escola Superior d’Agricultura
orientaria més la seva activitat cap a la investi-
gació científica. D’aquesta manera Catalunya no
hauria de ser tan dependent en matèria cientí-
fica. L’escola prenia, doncs, un caràcter més res-
tringit del que havia tingut fins aleshores.
Rossell i Vilà explicava que hi hauria dificultats
per a aprovar l’examen d’ingrés i per a seguir els

quatre anys d’estudis intensius, cosa que justi-
ficava amb aquestes paraules: «Si per una part,
per motius nacionals i culturals, cal produir a
casa nostra mateix els investigadors científics i
els directors de la nostra agricultura, per altra,
és evident que aquest personal no pot ser gaire
nombrós».149

El pla que havia de ser aplicat per primera ve-
gada en el curs 1932-1933 organitzava l’ense-
nyament de l’Escola Superior d’Agricultura de la
manera següent: el centre d’ensenyament estaria
establert a Barcelona; els estudis, amb caràcter
d’externat, tindrien una durada de quatre anys,
i, després d’aprovar les assignatures, seria lliurat
el títol d’enginyer agrícola.150

Es feia una forta selecció per poder estudiar
a l’escola: els candidats havien de tenir un mínim
de divuit anys, eren exigits els estudis de batxi-
llerat o l’ensenyament mitjà d’agricultura de la
Generalitat i, a més, els candidats havien de su-
perar un examen d’admissió.

Figura 2.65. Edifici de l’ESAB vist des dels camps d’extensió universitària 
amb l’ala nord acabada (Guia d’estudis del 1929, faBE).
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Els alumnes que presentaven certificats d’es-
tudis o títols universitaris superiors quedaven
exempts parcialment o totalment de l’examen
d’ingrés, segons la naturalesa del títol.
El pla d’ensenyament per a enginyers agrícoles,

repartit en quatre cursos, es detalla a la taula 2.29.
Les assignatures eren de 6 hores setmanals, i

normalment 4 hores eren de classes teòriques i 2

de pràctiques. Respecte dels plans d’estudis que
havien estat vigents, cal destacar la introducció de
noves assignatures, unes que estaven d’acord amb
els avenços de la ciència, com és el cas de la ge-
nètica, i d’altres que permetien veure les possibi-
litats de l’agricultura catalana, com era el cas d’una
assignatura sobre els conreus tropicals o de fructi-
cultura, matèries que abans eren tingudes en

Assignatures                                            Trimestres
1r           2n           3r

Primer curs
Dibuix del natural i geomètric x x -
Geometria descriptiva - - x
Topografia x x -
Dibuix topogràfic - - x
Mecànica general x - -
Motors i màquines agrícoles - x x
Electrotècnia x - -
Meteorologia i climatologia x - -
Geologia - x x
Histologia i tècnica histològica x - -
Fanerogàmia - x x

Segon curs
Hidrologia x - -
Agrologia x - -
Hidràulica - x x
Mètodes d’anàlisis químiques x - -
Anàlisis químiques - x x
Zoologia i entomologia - x x
Fisiologia vegetal x - -
Genètica x - -
Microbiologia i bacteriologia x x -
Fitotècnia general - x x
Criptogàmia - - x
Silvicultura - x x

Assignatures                                           Trimestres
1r          2n           3r

Tercer curs
Construccions rurals - x x
Anatomia i fisiologia 
dels animals domèstics x - -
Zootècnia general - x x
Conreus herbacis x x -
Ampelografia i viticultura x x -
Fructicultura - x x
Fitopatologia x x x
Indústries forestals x - -
Indústries rurals x - -
Plantes industrials - - x
Patologia animal - - x

Quart curs
Comptabilitat - x x
Economia x - -
Producció i comerç agrícola - x x
Legislació x - -
Valoració i cadastre x - -
Vi i derivats - x x
Oli i derivats x - -
Llet i derivats - x -
Zootècnia especial x x -
Animals de corral x - -
Projectes d’enginyeria rural - - x
Projectes d’explotació agrícola - x x
Conreus tropicals - - x

Font: GENERALITAT DE CATALUNYA, Escoles d’Agricultura. Barcelona: 1932, pàg. 10-12.

Taula 2.29. Pla d’estudis d’enginyer agrícola (1932)
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compte (fins i tot hi havia hagut la possibilitat d’es-
pecialitzar-se en fructicultura), però que mai no ha-
vien comptat amb una assignatura obligatòria.
Com a prova de final de carrera, els alumnes

havien de presentar un treball d’execució perso-
nal, el tema del qual havia de ser aprovat prèvia-
ment pel claustre de professors, i havia de
comprendre un dels tres aspectes següents:
a. Un projecte complet d’explotació agrícola.
b. Un informe sobre ordenació, aprofitament
o organització de l’economia agrícola a Ca-
talunya o en alguna de les seves comarques.

c. Una memòria d’investigació sobre una de
les matèries específiques de la carrera.151

L’exigència d’un treball de final de carrera ja
hi era contemplada a partir de la reforma dels
plans d’estudis de l’any 1920. Amb la restitució
de l’escola es va recuperar aquella pràctica. Els
temes sobre els quals es podia fer el treball de
final de carrera mostren quina era l’orientació
que tenia el centre: l’aplicació pràctica dels co-
neixements adquirits en una explotació agrícola,
l’estudi econòmic de l’agricultura catalana i la
investigació científica.
Per poder facilitar els estudis agrícoles a joves

sense possibilitats econòmiques, la Generalitat
va establir un sistema de beques. Hi havia la in-
tenció d’incorporar als estudis agrícoles els fills
de famílies modestes que demostressin tenir dis-
posicions intel·lectuals. Un decret del 30 de de-
sembre del 1933 creava 8 beques de 500
pessetes per a l’Escola Superior d’Agricultura,
diners que eren suficients per a cobrir les taxes

acadèmiques necessàries per a poder estudiar en
aquell centre. Les beques es concedien per con-
curs a candidats de dots reconeguts que no tin-
guessin els recursos necessaris per a seguir els
estudis agrícoles.152

Des de principis del 1932, els professors que
havien estat expulsats van tornar a treballar en
aquell centre d’ensenyament agrícola (taula 2.30).
En la sessió del Consell de la Generalitat de l’11
de gener del 1932 van ser nomenats altra vegada
i van ocupar els càrrecs adaptats segons els plans
d’estudis del temps de la Mancomunitat.153 Per co-
brir els càrrecs vacants van ser nomenats diversos
professors, entre els quals alguns dels tècnics que
havien estat expulsats dels Serveis Tècnics d’A-
gricultura. Fou el cas de Francesc Xavier Riera i
Cabrafiga, August Matons i Colomer, Antoni Qui-
xal i Prieto i Eduard Simó i Notó.

JOSEP RAMON BATALLER I CALATAYUD, 
RAMON CAPDEVILA I PONS, 
JOSEP CABANAS I TRASERRA, 
FERRAN GARCIA DEL CID I DE ARIAS, 
PIUS FONT I QUER, 
MARIÀ FAURA I SANS, 
JOAN ÀNGEL I GENÍS, 
PERE M. ROSSELL I VILÀ, 
PERE JOAN GIRONA I TRIUS, 
FRANCESC DOU I ARUMÍ,
PERE J. GONZÀLEZ I JUAN. 

V ICENÇ NUBIOLA I CUNILL havia mort, 
JOAN DE LASARTE I KARR i CARLES PI I SUNYER tenien excedència, 
i RAFAEL CAMPALANS I PUIG va renunciar al seu càrrec.

Taula 2.30. Professors de l’Escola Superior d’Agricultura 
expulsats en temps de la Dictadura i nomenats de nou l’any 1932
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El 15 d’octubre del 1932 va començar el pri-
mer curs amb el nou pla d’estudis, amb el pro-
fessorat que s’exposa a la taula 2.31. La majoria
dels professors de la llista van exercir durant tota
l’etapa republicana, i molts d’ells encara els tro-
barem com a professors als anys quaranta. 
Entre el 1932 i el 1936 no hi va haver gaires

canvis en el professorat del centre: alguns inte-
rins van guanyar les càtedres, pocs professors
van deixar el càrrec, i van ser nomenats nous pro-
fessors: Josep Maria Sabadell i Camprodon, Lluís
Botines i Font, Joan Homedes i Ranquini i Jaume
Àngel i Aymerich.154

Entre els professors que tenia l’escola durant
l’etapa republicana, n’hi havia alguns que no
s’havien solidaritzat amb la resta del personal

que va ser expulsat arran de l’afer del 1924 i que
van continuar ocupant càrrecs oficials durant la
Dictadura. A més, també hi havia professors que
havien començat a treballar durant la Dictadura.
L’escola havia integrat, doncs, aquells professors
de demostrada competència que no s’havien
compromès excessivament amb el règim de
Primo de Rivera.
En la segona reunió del claustre de professors

des que Rossell i Vilà era director, es va fer notar
la necessitat de disposar d’un reglament en virtut
del qual es regiria aquell centre d’ensenyament.
Per elaborar el reglament, un grup de docents va
fer una ponència que va ser discutida al claustre
de professors en diverses sessions.155 El regla-
ment definitiu va ser aprovat en la reunió del 10
d’abril del 1933. Amb aquest reglament, l’escola
quedava definitivament estructurada.156

L’article primer deixava clar que els seus re-
organitzadors no volien formar només tècnics su-
periors en agricultura, sinó que tenien la voluntat
que l’escola fos un centre d’investigació que in-
tervingués en el desenvolupament científic de la
cultura catalana. La Generalitat seguia en aquest
aspecte la política de la Mancomunitat i, per a
posar-la en pràctica, la direcció de l’escola tenia
previst organitzar unes activitats que en bona
part ja havia portat a terme aquell centre en
temps de la Mancomunitat.
Per tant, sota la direcció de Rossell i Vilà,

l’escola va quedar reorganitzada, amb un pro-
grama d’estudis nou, un professorat renovat res-
pecte del que havia exercit en temps de la

Figura 2.66. 
Joan Homedes 
i Ranquini 
(1893-1955), 
farmacèutic 
i veterinari, 
va ser professor 
de ramaderia
de l’escola 
des de l’any 1935.
Abans ho fou de
l’Escuela Superior
de Veterinaria de
Madrid. 
Va publicar nom-
brosos treballs
científics, sobretot
relacionats 
amb la genètica
(Anales, vol. 12,
1954-1955). 
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Dictadura i un reglament intern. Però Rossell i
Vilà no va poder veure culminada la seva obra,
perquè va morir el mes de juliol del 1933. Tot i
la mort de qui havia estat el màxim inspirador
del pla d’ensenyament agrícola de la Generalitat,

les principals orientacions que ell volia donar a
l’escola van ser mantingudes pels qui el van suc-
ceir en el càrrec, de manera que la seva mort no
va impedir portar a terme una gran part dels seus
projectes.

MARIÀ FAURA I SANS, professor d’hidrologia, agrologia i geologia
FRANCESC GARCIA DEL CID I DE ARIAS, professor d’histologia i tècnica histològica, i zoologia i entomologia
PIUS FONT I QUER, professor de criptogàmia, fanerogàmia i fisiologia vegetal
FRANCESC DOU I ARUMÍ, professor de mètodes d’anàlisi i anàlisis químiques
JOAN ÀNGEL I GENÍS, professor de conreus herbacis, fitotècnia general i plantes industrials
PERE M. ROSSELL I VILÀ, professor de zootècnia especial i zootècnia general
PERE J. GIRONA I TRIUS, professor d’economia, legislació i comptabilitat agrícola
FERRAN PALADELLA I FOLQUÉ, professor de topografia
PERE J. GONZÀLEZ I JUAN, professor de microbiologia i bacteriologia
JOSEP LLUÍS VIVES I COMALLONGA, professor de silvicultura i indústries forestals
C. RAMON DANÉS I CASABOSCH, professor d’anatomia i fisiologia dels animals domèstics, i patologia animal
ANTONI QUIXAL I PRIETO, professor d’ampelografia i viticultura i mecànica general
JAUME NONELL I COMAS, professor de fitopatologia
JOAN PASCUAL I TÀPIES, professor d’indústries rurals i llet i derivats
ANTONI ORIOL I ANGUERA, professor de química biològica i genètica
RAMON RAHOLA I POU, professor d’hidràulica i professor interí d’electrotècnia
JOAN BERGÓS I MASSÓ, professor de construccions rurals
RAMON SALA I ROQUETA, professor de fructicultura
AUGUST MATONS I COLOMER, professor de producció i comerç agrícoles
LLUÍS GUITART I FONT, professor de vi i derivats
JOSEP M. SABADELL I CAMPRODON, professor interí de dibuix
JOSEP LLOVET I MONT-ROS, professor interí de projectes d’explotació agrícola
JOSEP RAMON BATALLER I CALATAYUD, cap de preparadors
ENRIC COROMINES I CORTÈS, auxiliar interí i professor interí d’animals de corral
RAMON BARDIA I BARDIA, auxiliar interí
TRINITAT CATASÚS I CATASÚS, professor interí de valoració i cadastre
ISIDRE PÒLIT I BUIXAREU, professor interí de meteorologia i climatologia
RAMON RIEROLA I ISERN, secretari i professor de llengua catalana

Taula 2.31. Professors de l’Escola Superior d’Agricultura (1932-1933)

Font: Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 20-10-32, pàg. 570-572.
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FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA

Des de la mort de Rossell i Vilà, l’any 1933, fins
a l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, hi va
haver tres directors a l’escola. Això va afavorir que
no es produïssin canvis gaire importants en l’or-
ganització del centre. L’escola va mantenir l’em-
premta que li havia donat Rossell i Vilà.
Després de la seva mort, Pere Joan Girona va

ser nomenat el primer director perquè era el pro-
fessor més antic. En comunicar al claustre de
professors el seu nomenament, Girona va mani-
festar la voluntat de deixar el càrrec tan aviat
com la situació estigués normalitzada, però va
exercir de director durant dos anys.157

Després de la problemàtica que va originar el
reconeixement dels títols d’enginyer de l’escola,
el 12 d’agost del 1935 Pere Joan Girona va dema-
nar que el rellevessin en el càrrec. El 20 d’agost
el professor Joan Àngel i Genís fou nomenat nou

director.158 Enginyer industrial i perit agrícola, ja
havia estat el director de l’Escola d’Agricultura de
la Diputació de Barcelona l’any 1930, però només
va exercir uns quants mesos. El 30 de març del
1936 Ferran Paladella, topògraf, va ocupar la di-
recció del centre, la qual no va deixar fins al final
de la Guerra Civil.

Figura 2.67. Fotografia del recinte de l’Escola Industrial on s’observa l’acabament de les obres dels nous laboratoris, 
on anà a parar finalment l’ESA (biblioteca de l’ESAB).

Figura 2.68. Laboratori d’enologia.
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Justament dos dies després de la dimissió de
Pere Joan Girona, es va produir l’adquisició d’una
finca a Bítem, al terme municipal de Tortosa, al
Baix Ebre, perquè fos la granja de l’escola.159 No
està gaire documentat l’ús que es va fer d’aquesta
granja, però estigué lligada a la de Caldes de
Montbui fins al final de la Guerra Civil.160

Joan Àngel i Genís va presentar la dimissió del
càrrec el 6 de març del 1936. Al·legava que una
part del professorat de l’escola volia que el director
fos nomenat d’acord amb el reglament del centre,
que el claustre de professors havia aprovat l’abril
del 1933.161 Fins a aquell moment, el director
havia estat nomenat per elecció directa del conse-
ller d’Agricultura, i a partir del 1935 del conseller
de Cultura, però segons el reglament del centre
l’elecció s’havia de fer d’acord amb una terna pro-
posada pel claustre de professors. En el claustre
del dia 21 de març del 1936 es va proposar, per
votació, la terna formada per Francesc Garcia del
Cid, Ferran Paladella i Ramon Sala. El conseller
de Cultura va elegir Ferran Paladella.162

Justament aquells dies, el 17 de maig del
1936, es reconeix el títol als alumnes que van
acabar la carrera a l’Ateneu Polytechnicum.163

Tot i els canvis en la direcció del centre i la
impossibilitat de concedir títols oficials, el nom-
bre d’alumnes de l’escola va ser més alt que en
temps de la Dictadura de Primo de Rivera. Se-
gons les dades de què disposem, la tendència
era a créixer, sobretot després de la restitució
dels professors que havien estat expulsats el
1924.164

Si bé la quantitat d’alumnes matriculats és
lleugerament més baixa que en els millors temps
de l’Escola Superior d’Agricultura de la Manco-
munitat, cal tenir en compte que el centre estava
en procés d’organització i que funcionava sepa-
radament l’Escola Mitjana d’Agricultura a Caldes
de Montbui. Per tant, podem considerar impor-
tant el nombre d’alumnes que iniciaven els seus
estudis a l’Escola Superior d’Agricultura. Les
promocions d’enginyers agrícoles que hi van aca-
bar els estudis entre el 1931 i el 1936 són les de
la taula 2.32 i l’annex 2.

Curs 1931-1932
JOSEP MIARNAU I TORRENT

Curs 1932-1933
JOAN AULET I MATARÓ
JOAN CAMA I MARCÓ
RAMON DACHS I DACHS
JOSEP GESA I CAÑELLAS
FERRAN MARIA HERAS I COLL
SANTIAGO LLENSA I DE GELCÉN
JOSEP MACIÑEIRA I LAGE
JOAN A. MAIMÓ I BOLET
FRANCESC MARGENAT I ESTRADA
JOSEP PLANAS I BOADA
FRANCESC PLAYÀ I GIRÓ
FRANCESC XAVIER RIPOL I NOBLE
ENRIC VENTURA I CABALLÓ
JAUME VIADER I ROGER
MANUEL VIDAL I DE CÀRCER
PELAI VILANOVA I MONTOLIU

FRANCESC X. VILARÓ I PUIGREFAGUT

Curs 1933-1934
JAUME ÀNGEL I AYMERICH
JOSEP PUIGREFAGUT I VILAPLANA
JOSEP VALLS I BOSCH
JOSEP VILARRASA I ROQUER

Curs 1934-1935
MANUEL M. ARAGÓ I CABANYES
JOSEP BARRERA I ARENAS
JERONI PALLISÉ I CAMÍ

Curs 1935-1936
JOSEP GAMBÚS I ARMENGOL
JOAQUIM ROCA I DOU

Any 1939
FRANCESC AROMIR I TORRELLAS
RAMON AVELLANEDA I CARBONELL
MIQUEL DOÑATE I GUAU
JOAN SANCHO I MARTÍNEZ
EDUARD TABERNER I COLLELLMIR

Taula 2.32. Enginyers agrícoles titulats a l’Escola entre el 1931 i el 1936

Font: Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona. Any 1935. Barcelona, [1935], pàg.
63, i AESA, expedients dels alumnes.
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Els alumnes de la promoció del 1935-1936 van
ser els primers que van seguir íntegrament els es-
tudis d’enginyer agrícola d’acord amb el pla d’es-
tudis del 1932. Els altres alumnes van haver de
seguir uns estudis adaptats, perquè havien comen-
çat amb un altre pla. La promoció del 1935-1936
va acabar el curs quan esclatava la Guerra Civil.
Encara que l’escola va continuar funcionant du-
rant els anys de la guerra, la situació de conflicte
bèl·lic va dificultar la marxa normal del centre, i,
a la pràctica, la promoció del 1935-1936 va ser
l’última que va acabar-hi els estudis.
A més dels estudis d’enginyer agrícola, l’escola

també va organitzar altres activitats complemen-
tàries, com diferents cursets monogràfics. Els pri-
mers es van fer quan Rossell i Vilà va arribar a la
direcció; el 1932 es van realitzar un curset d’api-
cultura i un altre de floricultura i jardineria. A més
dels alumnes de l’escola, els cursos estaven oberts
a persones interessades alienes al centre.165

Sobre el paper, l’escola estava organitzada de-
talladament i havia començat a funcionar; quant
al nombre d’alumnes matriculats, havia aconseguit
un nivell similar al que havia tingut en temps de
la Mancomunitat. Però, de primer, va rebre el cop
de la mort del seu director i, més endavant, es va
trobar que no es va poder solucionar el problema
del reconeixement oficial dels títols d’enginyer
agrícola, la qual cosa va dificultar-ne la bona
marxa, perquè va provocar una inestabilitat per-
manent que va impedir que es pogués consolidar
plenament. És aquest, com anem veient, un pro-
blema recurrent de l’escola.

Figura 2.69. Alumnes de les primeres promocions de l’Escola 
Superior d’Agricultura (fotografia de Josep M. de Cuadras i Feliu).

Figura 2.70. Pràctiques de poda d’olivera davant de l’escola.

Figura 2.71. Pràctiques d’empelt. El professor de fructicultura 
de l’escola, en aquells moments, era Ramon Sala i Roqueta.

Figura 2.72. Laboratori de fitopatologia. 
El professor d’aquesta matèria era Jaume Nonell i Comas.

Figura 2.73. Sala de dibuix.

Figura 2.74. Pràctiques de degustació. Lluís Guitart i Font era profes-
sor de vi i derivats, i Antoni Quixal era el d’ampelografia i viticultura.

Les fotografies corresponents a les figures de la pàgina 159 
apareixen en un document mecanografiat que es guarda a l’escola. 

Es tracta d’un «Report referent al funcionament de l’escola», 
de data 3 de març del 1937.

També es troben en el mateix document les fotografies de les figures:
2.41, 2.68 i 2.79; unes quantes més sobre l’Escola Mitjana d’Agricul-
tura, entre les quals: 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86 i 2.97; i moltes al-

tres que mostren els espais disponibles per a l’escola a «Can
Mercader» de Cornellà (figures 2.89 a 2.92).
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EL PROBLEMA DEL RECONEIXEMENT OFICIAL DELS TÍTOLS

L’Estatut d’Autonomia reconeixia a la Generalitat
de Catalunya la possibilitat de crear i sostenir
centres d’ensenyament de tots els graus i ordres
que cregués necessaris. Però, a través de la Cons-
titució aprovada per les Corts de la Segona Re-
pública, el govern espanyol es reservava la
facultat de concedir títols i, per tant, les atribu-
cions que aquests títols tenien. Aquestes dispo-
sicions legals van provocar una crisi a l’Escola
Superior d’Agricultura, perquè, com que el go-
vern espanyol no va oficialitzar els estudis de
l’escola, els alumnes que acabaven la carrera es
van trobar que no podien gaudir dels avantatges
que suposava disposar d’un títol oficial que acre-
dités els estudis que s’havien fet.

Inicialment, la voluntat era que l’escola oferís
el títol d’enginyer agrícola, diferenciant-lo del
d’enginyer agrònom que oferia el govern de l’es-
tat, per recuperar els títols que donava l’escola
en temps de la Mancomunitat. Aquesta pràctica
s’havia canviat durant la Dictadura, quan va créi-
xer l’interès per oferir programes d’estudis idèn-
tics als de les escoles de l’estat perquè no hi
hagués problemes per concedir els mateixos tí-
tols que els altres centres estatals. 
L’any 1932, l’escola va començar a funcionar

sense tenir solucionada la qüestió del reconei-
xement oficial dels títols. Aquest problema,
malgrat els diferents intents duts a terme, no va
ser resolt en tot el temps que va durar la Segona
República, cosa que va dificultar-ne el funcio-
nament.

Figura 2.75.
Pràctiques d’anàlisi de farines, amb
el professor Joan Àngel i Genís.
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Abans que acabés el primer curs, la direcció
del centre va encarregar un informe a l’advocat
Francesc Nel·lo perquè estudiés quina era la si-
tuació jurídica sobre aquest afer. Nel·lo va presen-
tar un dictamen jurídic el 18 d’abril del 1933, a
partir del qual el director de l’escola va proposar
al conseller d’Agricultura i Economia que la Ge-
neralitat atorgués el títol d’enginyer agrícola i no
el d’enginyer agrònom.166

Rossell i Vilà creia que si donaven un títol amb
un nom diferent als alumnes de l’escola, tal com
havia fet la Mancomunitat, els funcionaris del Ser-
vei Agronòmic de l’Estat no tindrien els mateixos
recels que si, en canvi, donaven el títol d’enginyer
agrònom, perquè els enginyers agrònoms de l’estat
temerien que els titulars de l’escola s’introduïssin
dins l’escalafó oficial. Rossell i Vilà pensava que
s’havia de demanar a l’estat el reconeixement ofi-
cial del títol d’enginyer agrícola, el qual havia de
concedir als alumnes de l’escola les mateixes fa-
cultats que tenien els enginyers agrònoms, amb les
restriccions que el títol només tindria validesa ofi-
cial en territori català i que els enginyers agrícoles
no podrien entrar a l’escalafó oficial.
El 26 d’octubre del 1933 els professors, pre-

ocupats perquè el problema encara no estava re-
solt, van sol·licitar al conseller d’Agricultura i
Economia el reconeixement oficial del títol d’en-
ginyer agrícola.167 El claustre considerava que
aquesta era una mesura urgent, si hi havia la vo-
luntat de mantenir la personalitat que havia ad-
quirit l’Escola Superior d’Agricultura i de satisfer
les aspiracions dels alumnes del centre. 

A finals del 1933, el problema del reconeixe-
ment dels títols va arribar a ser discutit al Parla-
ment de Catalunya. El diputat Carreras i Artau
va plantejar la qüestió en la sessió del 19 de de-
sembre del 1933. Li van contestar que hi havia
problemes per a obtenir el reconeixement oficial
de l’estat i que, de moment, la Generalitat ja pre-
feria els alumnes graduats en les seves escoles
d’agricultura a l’hora d’accedir a càrrecs oficials
de caràcter agrícola.168

Paral·lelament a les accions dels professors,
els alumnes es van mobilitzar. El 9 de març del
1933 van enviar una instància al conseller d’A-
gricultura on exposaven que, havent canviat la
situació a Catalunya amb la implantació de l’Es-
tatut, creien que era el moment més oportú i de-

Figura 2.76.
Anuari 
de l’Associació 
Professional 
d’Antics Alumnes
de l’Escola Superior 
d’Agricultura 
de Barcelona 
(fons antic de la biblio-
teca de l’ESAB).
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cisiu perquè la Generalitat donés una solució
definitiva a les seves pretensions i a les del
poble de Catalunya, que no es volia veure privat
d’una tan important institució científica i cultu-
ral.169

Com que el temps passava i la situació no can-
viava, els alumnes van començar a prendre ac-
cions més dràstiques. Els darrers dies del 1933
i els primers del 1934, van fer una vaga, com a
forma de pressió per a arribar a una solució del
problema de les atribucions que tindrien un cop
acabessin els estudis. El director de l’escola,
Àngel i Genís, els va recomanar que deposessin
la seva actitud.170 Aleshores el director, junta-
ment amb un representant dels alumnes i un altre
dels enginyers agrícoles, es va entrevistar amb el
conseller d’Agricultura, Joan Ventosa, i amb Car-
les Pi i Sunyer.
Fins que el govern de l’estat no es decidís

sobre la qüestió de l’oficialitat dels títols sem-
blava que no hi havia res a fer. Per trencar la si-
tuació d’estancament en què es trobava el
problema, la Generalitat va intervenir-hi. El 3
de gener del 1934, Joan Comorera va ser nome-
nat conseller d’Agricultura i va portar a terme
una política decidida per afrontar moltes de les
qüestions que havien quedat encallades en
aquell departament, entre elles l’oficialitat dels
títols.
Poc després que Comorera fos nomenat con-

seller d’Agricultura i Economia, el president i el
secretari de l’Associació d’Alumnes de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona es van en-

trevistar amb ell i van sortir amb una bona im-
pressió sobre les intencions del conseller res-
pecte de l’afer del reconeixement dels títols.172

El 20 de gener del 1934, el claustre de profes-
sors va presentar a Comorera un extens informe
sobre la demanda d’oficialitat dels títols de l’Es-
cola Superior d’Agricultura.173 Després de fer un
detallat estudi de la qüestió, l’informe proposava
unes bases fonamentals que regularien les atribu-
cions que, segons el claustre de professors, havien
de tenir els alumnes que aprovaven els estudis a
l’Escola Superior d’Agricultura.
El títol que el claustre de professors va pro-

posar per als alumnes que a partir d’aquell mo-
ment aprovessin els estudis definits en el pla
vigent era el d’enginyer agrícola de l’Escola Su-
perior d’Agricultura.

Figura 2.77. Classificació de les activitats dels antics alumnes 
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.171
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Després de llegir aquestes bases, notem que
hi havia una notable diferència entre els títols
d’enginyer agrícola de l’escola en temps de la
Mancomunitat i els títols que aspirava a obtenir
el claustre de professors. A diferència del pas-
sat, el 1933 ja no feia falta només crear experts
en agricultura, sinó que a més calia facilitar la
possibilitat que poguessin accedir a treballs de
caràcter oficial. El grau d’autonomia més gran
que tenia la Generalitat respecte de la Manco-
munitat era un motiu per a exigir unes atribu-
cions més grans, però també cal tenir en compte
que la intervenció dels tècnics, amb reconeixe-
ment oficial, era una necessitat cada vegada més
gran dins l’agricultura i la ramaderia.
El 25 de gener del 1934, pocs dies després

que el claustre de professors hagués presentat les
seves demandes, Josep Reñé, cap del Negociat
d’Agricultura de la Generalitat, va enviar una
carta al conseller d’Agricultura i Economia, Joan
Comorera, on manifestava la seva opinió sobre
els títols de l’Escola Superior d’Agricultura.174

Josep Reñé indicava que l’entranya del problema
no era pas qui concedia els títols, sinó les atri-
bucions que els donaven; també afirmava que el
govern de l’estat difícilment s’avindria a reconèi-
xer els títols de l’Escola Superior d’Agricultura
i, finalment, arribava a la conclusió que o bé es
donava «un cop d’audàcia» aprovant un decret
que recollís les demandes del claustre de profes-
sors, o bé se seguia el camí legal, llarg i feixuc,
d’un èxit incert, que provocaria la impaciència
justificada dels alumnes de l’escola. 

Com a primer pas per a trobar una solució al
problema dels títols, Comorera va cridar el direc-
tor de l’escola i li va demanar que estudiés les
modificacions que calia introduir per a adaptar
els estudis de l’escola als estudis d’enginyer
agrònom que es feien a Madrid, i el claustre de
professors va nomenar una ponència per fer l’a-
daptació.175 Amb la introducció d’unes petites
modificacions, es volien aconseguir totes les con-
dicions legals perquè als alumnes de l’Escola Su-
perior els fos lliurat per l’estat el títol d’enginyer
agrònom.

Figura 2.78. Distribució geogràfica de les empreses agrícoles explota-
des directament o sota el control d’antics alumnes de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, i de les organitzacions agrícoles en les
quals intervenen.176
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Joan Comorera va decidir donar, doncs, un
cop d’audàcia. Un decret del 19 de febrer del
1934 concedia el dret a obtenir el títol d’enginyer
agrònom a tots els escolars que aprovessin la to-
talitat de les matèries que constituïen el pla d’es-
tudis vigent a l’Escola Superior d’Agricultura.177

Finalment, un conseller d’Agricultura es decidia
a afrontar la qüestió de l’oficialitat dels títols.
Però, tot i les bones intencions, no va poder acon-
seguir el seu objectiu perquè el decret no va arri-
bar a ser efectiu.
En l’espera que l’estat expedís els títols d’en-

ginyer agrònom als alumnes que acabaven els es-
tudis, el decret establia que els certificats
d’estudis i el pagament dels drets corresponents
donarien als posseïdors el dret d’exercici de la
seva carrera professional. Sobre la base de l’arti-
cle 7è de l’Estatut d’Autonomia –que deia que
les proves i els requisits que l’estat té establerts
per a l’expedició de títols regirien per a tots els
alumnes procedents dels establiments docents de
l’estat i la Generalitat–, Joan Comorera havia tirat
endavant un decret que, sense cap mena de limi-
tació, satisfeia les demandes de professors i
alumnes de l’escola.
El títol que, d’acord amb el decret referit, ob-

tindrien els alumnes de l’escola era el d’enginyer
agrònom, i no el d’enginyer agrícola, nom que
proposaven els professors i els alumnes del cen-
tre, recollint d’aquesta manera el nom del títol
que atorgava l’escola en temps de la Mancomu-
nitat. Tal com havia assenyalat Josep Reñé, eren
més importants les atribucions que el nom. Joan

Comorera va fer seves les reivindicacions de l’es-
cola i, fins i tot, el decret que va aprovar va anar
més enllà.178

Com era previsible, la publicació del decret
que atorgava el títol d’enginyer agrònom als
alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura va ai-
xecar fortes protestes a Madrid. Els alumnes que
estudiaven a l’Escola d’Enginyers Agrònoms es
van declarar en vaga, i la Generalitat va rebre
pressions i queixes per haver igualat els títols
que es concedien a l’escola amb els que obtenien
els enginyers agrònoms.
Finalment, davant l’amenaça que el govern de

la República desautoritzés el de la Generalitat,
aquesta última es va fer enrere i va deixar sense
efecte aquell decret. Per sortir del pas i resoldre
aquella complicada situació, el govern de la Ge-
neralitat va traspassar del Departament d’Agri-
cultura al de Cultura les escoles agrícoles de la
Generalitat.179

Després d’aquell enrenou, l’escola va conti-
nuar sense poder oferir un títol que tingués reco-
neixement oficial, i, amb aquesta difícil situació,
era previsible que les reivindicacions es torna-
rien a produir més endavant.
Com a conseqüència, l’escola va patir una

certa desorientació, i el nombre d’alumnes va
disminuir. Per això el director del centre va pro-
posar d’instaurar un curs preparatori i no exigir
el títol de batxillerat als alumnes que volien es-
tudiar a l’escola.180 El claustre de professors va
aprovar la proposta del director, però els alumnes
no hi van estar d’acord, perquè aquelles mesures
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representaven una baixada de nivell dels estudis
del centre i, amb aquest descens, seria més difí-
cil aconseguir atribucions de caràcter oficial, de
manera que es van declarar en vaga. L’Associa-
ció d’Alumnes va enviar un ofici al conseller de
Cultura perquè fos exigit el títol de batxillerat per
ingressar al curs preparatori i li demanaven que
s’interessés per resoldre la qüestió de les atribu-
cions dels títols.181

Una carta enviada pel pare de Francesc Aro-
mir al conseller de Cultura ens mostra la decep-
ció que hi havia entre els alumnes i els seus
pares perquè encara no estava resolt el pro-
blema.182 Explicava que el seu fill havia deixat
l’Escola d’Enginyers Agrònoms de Madrid per
estudiar a Barcelona, perquè tots dos creien que,
en haver-se aconseguit l’autonomia de Catalunya
i un cop restaurada l’Escola Superior d’Agricul-
tura, aquest centre oferiria uns estudis de qua-
litat que permetrien als alumnes tenir atribu-
cions oficials dins de Catalunya, però com que
no havia estat així, hi havia un gran desconten-
tament.
Els canvis polítics després de les eleccions

del 16 de febrer del 1936 van portar un nou
clima. Joan Àngel i Genís, el director, que havia
tingut forts enfrontaments amb els alumnes, va
presentar la dimissió. El nou director, Ferran
Paladella, havia mostrat una actitud més dialo-
gant i, gràcies a la situació política més favora-
ble, va poder encarar de nou la qüestió dels
títols. En la primera reunió del claustre de pro-
fessors en què actuava com a director, Ferran

Paladella va manifestar que era un afer vital per
a l’escola resoldre la qüestió de les atribucions
i l’oficialitat del títol.183

Ferran Paladella es va entrevistar amb el mi-
nistre d’Instrucció Pública i amb el conseller de
Cultura, i va redactar un projecte que el ministeri
no va considerar apropiat. Llavors el director va
fer gestions per incorporar l’afer a la Comissió
Mixta de Traspassos, cosa que finalment també
es va desestimar.184 En esclatar la Guerra Civil
l’escola va començar a tenir problemes més ur-
gents que el dels títols.

Figura 2.79. Laboratori d’histologia.



ELS ORGANISMES DE RECERCA CIENTÍFICA VINCULATS
A L’ESCOLA

El pla d’organització agrària redactat pel Consell
d’Agricultura, Ramaderia i Boscos, que va ser
aprovat pel govern de la Generalitat l’any 1932,
contemplava la creació d’un Institut d’Investiga-
cions Científiques de caràcter agrícola. Era un
projecte ambiciós que havia de servir de guia per
a bastir l’organització agrària de la Generalitat.
Les dificultats polítiques i econòmiques només
van permetre crear alguns dels organismes que
preveia el pla, però no l’Institut d’Investigacions
Científiques. 
Per aquest motiu, la recerca agrícola a Cata-

lunya va ser realitzada des de l’Escola Superior i
els Serveis Tècnics d’Agricultura. 
A partir de la restitució de l’escola, l’any

1932, hi va haver més interès a fomentar també
la recerca en el seu interior. L’existència d’un
conjunt de professors competents, l’exigència
d’un treball de final de carrera, que entre altres
opcions podia tenir un caràcter científic, i la cre-
ació a Caldes de Montbui de l’Escola Mitjana
d’Agricultura, van permetre fomentar dins l’es-
cola els estudis de caràcter científic.
El màxim responsable de l’organització agrà-

ria de la Generalitat, Rossell i Vilà, va aconsellar
al president de la Generalitat, Francesc Macià,
que en aquells moments combinava el seu càrrec
amb el de conseller d’Agricultura, deixar per a
més endavant la creació de l’Institut d’Investiga-
cions Científiques.185

Un grup de professors, entre els quals desta-
cava el metge Antoni Oriol i Anguera, va promoure
l’organització d’un institut d’investigacions agrí-
coles dins de l’escola. Antoni Oriol va exposar al
claustre del 8 de febrer del 1933 la idea que els
professors col·laboressin amb l’institut a través de
tasques pedagògiques com la d’impartir cursets
especials, treballar en l’ordenació i l’actualització
de la biblioteca i portar a terme investigacions.186

Un parell de setmanes després, es va reunir
el claustre per tractar exclusivament del projecte
d’Antoni Oriol.187 El director de l’escola va obrir
la reunió recordant que el pla d’estructuració del
Departament d’Agricultura estava sense efecte
perquè no hi havia en el pressupost vigent, en
aquells moments, cap partida per posar-lo en
pràctica. 
Seguidament va intervenir Antoni Oriol i va ex-

plicar que sabia de manera oficiosa que no hi
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Figura 2.80. Col·lecció de varietats de cereals 
a «Torre Marimon», l’any 1934.
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havia cap partida per a l’institut d’investigació,
però que això no el desanimava perquè, si seguien
la història dels pocs instituts de recerca agrícola
que hi havia a l’estat espanyol, s’adonarien que
havien sorgit com a fruit de l’aportació i l’esforç
que havien demostrat a priori els professionals que
s’havien dedicat a la investigació. Va posar com a
exemple l’Institut de Biologia, que va passar uns
anys difícils, però profitosos, des de la seva creació
fins que la Mancomunitat el va subvencionar. Fi-
nalment va sentenciar que si a l’escola hi havia un
esperit, una vocació per a la investigació, l’institut
acabaria per sorgir.
A continuació, altres professors van donar la

seva opinió sobre el projecte. Hi havia dues po-
sicions sobre quina havia de ser la funció de
l’escola: un grup de professors donava molta im-
portància a la formació de personal especialitzat
per a poder dirigir explotacions agrícoles, mentre
que un altre grup volia promoure la investigació.
Finalment, el claustre de professors va demanar a
Antoni Oriol que redactés un esquema nou de
l’institut d’investigació agrícola que recollís els
suggeriments que s’havien exposat.
Més endavant, el claustre va elegir una comis-

sió formada pels professors Pius Font i Quer i
Pere J. Gonzàlez perquè col·laboressin amb An-
toni Oriol per reformar el projecte. Finalment, es
va aprovar el projecte d’organització d’un centre
de recerca dins de l’escola que portaria el nom
d’Institut de Ciències Agrícoles i de Biologia.188

El gener del 1934, Antoni Oriol va informar
al claustre que l’Institut de Ciències Agrícoles i

de Biologia ja tenia feina feta, i va demanar de
publicar els treballs que s’havien realitzat.189 Set-
manes més tard, va ser aprovat el consell de re-
dacció de la revista de l’Institut de Ciències
Agrícoles i de Biologia.190

Com a director del consell de redacció de la
revista actuava el director de l’escola, Pere Joan
Girona, i com a consellers, Josep Ramon Bataller,
Lluís Botines, Francesc Garcia del Cid, August
Matons, Antoni Quixal i Josep M. Soler i Coll.
Ramon Rierola era el secretari de redacció.
La capçalera escollida per a la revista fou Ar-

xius de l’Escola Superior d’Agricultura, nom d’una
col·lecció de llibres que havia començat a publi-
car l’escola el 1921 per recollir la tasca científica
dels professors i dels antics alumnes del centre.
Els nous Arxius eren, però, en forma de revista.

Figura 2.81.
Portada d’Arxius, 
número 1 
de la tercera sèrie, 
any 1935 
(fons antic de la 
biblioteca de l’ESAB).
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El primer número va sortir l’any 1934 i, encara
que amb canvis en la periodicitat, no es va deixar
de publicar fins al 1938.191

Els articles de la revista es dividien en cinc
seccions:
1) Una secció d’originals on els professors i
els antics alumnes de l’escola publicaven
les seves investigacions. 

2) Una secció monogràfica, dedicada a tractar
dels temes d’una forma extensa. 

3) Una secció filològica, que tractava de la in-
troducció en la llengua catalana de neolo-
gismes relacionats amb la ciència. 

4) Una secció biogràfica, que incloïa biogra-
fies d’homes que havien dedicat la seva
vida a la ciència, dels quals es deia en la
presentació de la primera secció que la ma-
joria de les vegades no tenien altra recom-
pensa al seu sacrifici que la gratitud de les
generacions que s’aprofitaven de la seva
tasca. 

5) La secció bibliogràfica, formada per resse-
nyes de llibres estrangers i de l’estat espa-
nyol. 

Tots els articles eren escrits exclusivament en
llengua catalana i tenien un petit resum en cas-
tellà i anglès (taula 2.33).
A causa de la falta d’assignació pressupos-

tària, l’Institut de Ciències Agrícoles i de Bio-
logia no va arribar a ser mai un centre de
recerca gaire actiu, i només va servir per a aglu-
tinar els investigadors vinculats a l’escola que
feien recerca. No obstant això, s’havien posat

les bases perquè, quan les condicions fossin fa-
vorables, l’escola disposés d’un organisme de
recerca propi. 
A l’escola hi havia una ferma voluntat de com-

binar la docència amb la investigació científica.
Per això, a més de crear organismes de recerca
propis, va establir vincles amb una entitat cien-
tífica de caràcter internacional com era l’Asso-
ciació Internacional de la Ciència dels Sòls, i la
Generalitat va promoure que la subcomissió d’a-
questa entitat, coneguda amb el nom d’Institut
Mediterrani dels Sòls, s’establís a Catalunya.
L’Associació Internacional de la Ciència dels

Sòls era una organització científica, estesa arreu

Taula 2.33. Professors de l’Escola Superior d’Agricultura 
que van publicar treballs a la revista Arxius entre el 1934 i el 1938

Elaboració pròpia, a partir de http://www.raco.cat.

Any Professors autors de treballs                  Altres
treballs  

1934 (fas. 1) R. SALA; F. GARCIA DEL CID;  1
A. ORIOL; R. DANÉS

1935 (vol. 1) A. ORIOL (9); F. GARCIA DEL CID (4); 9
R. SALA; R. DANÉS; J. LLOVET;
E. COROMINAS; M. FAURA; 
F. PALADELLA; R. BARDIA (2); J. HOMEDES

1936 (vol. 2) F. GARCIA DEL CID (3); A. ORIOL (2); 6
R. DANÉS (2); M. ROSSELL I VILÀ; 
J. HOMEDES (2); E. COROMINAS (2);
F. X. RIERA; J. LLOVET

1937 (vol. 3) J. R. BATALLER (3); F. X. RIERA (2); 10
A. ORIOL; R. BARDIA; P. FONT I QUER;
J. HOMEDES; E. COROMINAS

1938 (vol. 4) J. LLOVET (2); R. BARDIA; F. X. RIERA; 4
J. BERGÓS



169

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

del món, per a l’estudi de les particularitats dels
sòls de cada país i de llur aprofitament agrícola
i forestal més racional. En el congrés celebrat
el 1930 a l’URSS va accedir a establir a Barce-
lona l’Institut Mediterrani dels Sòls, que tenia
com a tasques principals acabar la carta dels
sòls de la península Ibèrica i fer la carta dels
sòls del nord d’Àfrica. El govern de la Genera-
litat va acordar establir a Barcelona la seu d’a-
quest institut.
A proposta de Rossell i Vilà, es va acordar

instal·lar l’institut en uns locals annexos de l’Es-
cola Superior d’Agricultura; d’aquesta manera es
volia facilitar l’establiment de relacions entre
aquestes dues entitats. El 1934 aquest organisme
va ser traspassat per la Generalitat a la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona, però el seu di-
rector, Emili Huguet del Villar, no va acceptar
aquell canvi i va dimitir.
Després de la dimissió d’Emili Huguet, el pro-

fessor Antoni Oriol va ser nomenat director de
l’Institut Mediterrani.192 Antoni Oriol era també
l’ànima de l’Institut de Ciències Agrícoles i de
Biologia, i així va estar vinculat als principals or-
ganismes d’investigació que hi havia la intenció
d’organitzar a Catalunya, cap dels quals no va
tenir una vida gaire llarga.

L’ESCOLA MITJANA D’AGRICULTURA

L’Escola Mitjana d’Agricultura, juntament amb
l’Escola Pràctica d’Agricultura, era una de les
principals novetats que contenia el pla d’organit-
zació agrària aprovat per la Generalitat l’any 1932.
El sistema d’ensenyament agrícola de la Genera-
litat havia adoptat un model descentralitzat, del
qual l’Escola Mitjana i l’Escola Pràctica eren una
primera mostra. Aquelles dues escoles es van es-
tablir a Caldes de Montbui, perquè la Generalitat
hi tenia la finca «Torre Marimon», però també hi
havia una clara voluntat d’organitzar altres escoles
d’aquella mena en altres poblacions catalanes.
Amb la creació de l’Escola Mitjana d’Agricul-

tura, els estudis de perit agrícola, equivalents en
temps de la Mancomunitat al grau de tècnic agrí-
cola, van adquirir més importància. El fet de
tenir un centre propi, independent de l’Escola
Superior d’Agricultura, sumat amb l’oferiment

Figura 2.82. Pràctiques de topografia.
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d’un títol reconegut, com era el de perit agrícola,
eren dos elements que mostren l’interès de la Ge-
neralitat per elevar els estudis d’experts agrícoles
de grau mitjà, uns estudis que en temps de la
Mancomunitat no van acabar de funcionar.
Els estudis que oferia l’Escola Mitjana es

feien en règim d’internat. Els alumnes vivien i
estudiaven en una explotació agrícola modèlica
i seguien el sistema de granja escola, del qual a
Catalunya existien els precedents de la Granja
Experimental de Barcelona i el de la Granja-Es-
cola de Fortianell (Alt Empordà). 
Per facilitar que joves sense possibilitats eco-

nòmiques poguessin seguir els estudis de perit, la
Generalitat concedia dues beques de 2.000 pes-
setes per a l’Escola Mitjana d’Agricultura.193 Amés
a més, des de la direcció del centre es va promoure
que els ajuntaments catalans concedissin beques
perquè joves del municipi poguessin estudiar en
les dues escoles situades a Caldes de Montbui.

El director de l’Escola Mitjana d’Agricultura
era el mateix que el de l’Escola Superior. Aque-
lla comptava amb un claustre de professors
propi, la majoria dels quals vivien en les depen-
dències de «Torre Marimon». Els professors que
van exercir a l’Escola Mitjana d’Agricultura du-
rant aquesta etapa van ser els que recull la taula
2.34.

RAMON CAPDEVILA I PONS, professor d’enginyeria rural

JOSEP FERRER I PALAUS, professor de zootènia

JOSEP PÉREZ I MALLA, professor de fitotècnia

ÀNGEL SERRA I PLA, professor de comptabilitat

JOSEP M. CLOTET I VILA, professor d’indústries rurals

JOSEP RUBIÓ I CABECERAN, el 1933 va substituir l’anterior

JOSEP M. SERRA I SERRA, professor d’agronomia

MANUEL VIDAL I DE CÀRCER, el 1935 va substituir l’anterior

Taula 2.34. Professors de l’Escola Mitjana d’Agricultura (1932-1936)

Font: AEMA, Full de relació del personal, 30-8-37.

Figura 2.83. Pràctiques amb anticriptogàmics. Figura 2.84. Preparació d’anticriptogàmics.
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En l’elecció del personal docent de l’Escola
Mitjana d’Agricultura es va preferir els engi-
nyers que havien estudiat a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, amb l’excepció
d’Àngel Serra Pla, que era perit mercantil i, a
més, el comptable de l’explotació agrària; Josep
Ferrer i Palaus tenia també el títol de veterinari. 
Per a ingressar-hi calia tenir setze anys194 i

s’havia de demostrar un nivell de preparació
científica adequat.
El pla d’ensenyament de l’Escola Mitjana d’A-

gricultura constava de dos cursos, en els quals
s’estudiaven les assignatures de la taula 2.35.

Els alumnes estaven obligats a realitzar totes
les pràctiques de laboratori i feines del camp, es-
tables, celler i altres que els seus professors els
assenyalaven. Durant les vacances es podien
quedar a la granja; els que les passaven fora po-
dien ser cridats per a fer durant uns quants dies
les pràctiques que el director estimés més con-
venients. 

Taula 2.35. Pla d’ensenyament de perit agrícola (1932)

Figura 2.85. Preparatius per a pràctiques de camp.

Font: GENERALITAT DE CATALUNYA, Escoles d’Agricultura. 
Barcelona,1932,pàg. 7.

Assignatures Nombre de trimestres

Primer curs
Física aplicada 1
Química aplicada 1
Topografia i dibuix topogràfic 3
Agronomia i meteorologia 3
Botànica agrícola 1
Zoologia agrícola 1
Microbiologia 1
Mecànica agrícola 2

Segon curs
Anàlisis agrícoles 1’5
Construccions rurals i hidràulica 1’5
Cultius herbacis i llurs malalties 3
Zootècnia 3
Indústries rurals 1’5
Comptabilitat agrícola 1’5
Cultius arboris i llurs malalties 2
Nocions de valoració i cadastre 1
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El alumnes que aprovaven els dos cursos ha-
vien de fer un examen general, després del qual
se’ls donava el títol de perit agrícola.
Les promocions d’estudiants que van acabar

els estudis de perit agrícola –equivalent a l’antic
tècnic agrícola del temps de la Mancomunitat– a
l’Escola Mitjana d’Agricultura, des que es va or-
ganitzar aquest centre l’any 1932 fins a l’inici de
la Guerra Civil, van ser les de la taula 2.36.
La primera promoció que va estudiar íntegra-

ment a l’Escola Mitjana de Caldes de Montbui va
ser la del 1933-1934. La primera i la segona pro-
mocions van ser les més nombroses que va tenir
el centre; la del 1935-1936 va ser més reduïda,
i això va obligar a plantejar una reforma dels
plans d’estudis, introduint-hi un curs preparatori,
que va permetre atreure un major nombre d’a-
lumnes. 

La Generalitat de Catalunya va aconseguir dur
a terme un dels principals objectius que s’havia
proposat en el seu pla d’organització agrària del
1932: estructurar tots els graus d’ensenyament
agrícola possibles a través de l’Escola Superior,
l’Escola Mitjana i l’Escola Pràctica d’Agricultura.
Els problemes que van sorgir, sobretot amb refe-
rència a l’oficialitat dels títols, no van canviar la
voluntat de la Generalitat de tenir unes escoles
agrícoles pròpies, diferenciades de les que hi
havia a la resta de l’estat, una idea que havia pro-
mogut la Mancomunitat anys abans i que la Ge-
neralitat, d’acord amb l’autonomia política que
havia aconseguit a partir del 1931, havia recu-
perat.

Taula 2.36.
Perits agrícoles titulats a l’Escola Mitjana d’Agricultura (1932-1936)

Font: AEMA, Relació d’alumnes matriculats a l’Escola Mitjana d’Agri-
cultura, 1-6-1937.

Curs 1932-1933
TRISTANY DESVALLS I TRIAS

Curs 1933-1934
EDUARD BOTIFOLL I JUBANY
CARLES CHALAUX I SUBIRÀ
JAUME CERVERA I FITA
EMILI DEUSEDAS I BURGELL
MANUEL GAYA I CANALDA
JAUME MARÉS I DIGGLE
CÀNDID POMAR I BISÚS
RAFAEL SARDÀ I LLORENS
JOSEP M. VILÀ I CUNí

Curs 1934-1935
SALVADOR CASADESÚS I SADURNÍ*
HERMENEGILD CASTELLS I MIQUEL*
XAVIER CLUA I VALLS*
JAUME MONTCUNILL I FREIXAS*
JOAN MONTSALVATGE I BASSOLS*
ANTONI NEBOT I FINA*
ROBERT RIBERA I RIGAU*
JOSEP RODÉS I MAS*
JAUME SALA I GAMISANS*

Curs 1935-1936
VÍCTOR AGUILÓ I PUNSATÍ*
MÀRIUS AMIGÓ I MATA*
JOSEP MASSANA I CASAS*
MANUEL PELLICER I REYES*

* No consten a les relacions de titulats de l’Escola Superior d’Agricultura.

Figura 2.86. Pràctiques d’arranjament de màquines agrícoles.
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GUERRA CIVIL I REVOLUCIÓ 

EL PLA GENERAL D’ENSENYAMENT AGRÍCOLA

El procés revolucionari, encetat a Catalunya a par-
tir del 19 de juliol del 1936, va afavorir un canvi
d’orientació de l’ensenyament agrícola que depe-
nia de la Generalitat de Catalunya. Es va elaborar
un Pla General d’Ensenyament Agrícola que, a
partir de les escoles agrícoles ja existents a Cata-
lunya, volia aconseguir un important augment del
nombre de persones amb preparació tècnica i pro-
fessional que treballaven en l’agricultura. Aquest
pla va representar la culminació d’un llarg procés
i deixava establertes les bases d’un ampli sistema
educatiu en l’agricultura de caire popular, destinat
a cobrir totes les demandes de coneixements tèc-
nics de l’agricultura catalana.
Formalment, les escoles agrícoles de la Gene-

ralitat van canviar poc, i va continuar la triple di-
visió entre l’Escola Superior d’Agricultura, l’Esco-
la Mitjana d’Agricultura i l’Escola Pràctica d’A-
gricultura. El que va canviar va ser la magnitud
que es volia donar a aquestes escoles, perquè hi
havia la ferma voluntat d’incrementar considera-
blement el nombre d’estudiants per fer extensiu
l’ensenyament agrícola a tota la societat catalana. 
Fins aleshores, els estudis agrícoles de la Ge-

neralitat havien quedat força restringits a nois de
famílies acomodades. El nou pla d’ensenyament
agrícola pretenia canviar aquest estat de coses,
volia facilitar l’accés a les escoles agrícoles a
persones de totes les classes socials. Com totes

les escoles de la Generalitat, les d’agricultura
també van quedar afectades per una política edu-
cativa basada en els interessos populars, a la
qual calia afegir la voluntat de transformació tèc-
nica de l’agricultura catalana.195

En estreta relació amb el director de l’Escola
Superior d’Agricultura, Ferran Paladella, el Con-
sell de l’Escola Nova Unificada (CENU), un or-
ganisme nascut de la revolució amb la missió de

Figura 2.87. Publicació que recull la memòria sobre el pla 
de desenvolupament avícola 1936-1940 (maig del 1937). 
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tenir cura i gestionar el sistema educatiu a Cata-
lunya, va elaborar l’esmentat Pla General d’En-
senyament Agrícola. Aquest pla organitzava d’una
manera orgànica tots els ensenyaments correspo-
nents a la professió agrícola, des dels estudis de
caràcter superior fins als treballs pràctics. El pla
va ser aprovat pel govern de la Generalitat per
mitjà d’un decret del 9 de novembre del 1936.196

Atès que es volia organitzar tota l’educació en
agricultura, el Pla General d’Ensenyament Agrí-
cola havia de comprendre no tan sols la prepara-
ció adequada de l’investigador i del divulgador,
sinó també la de totes aquelles persones que ha-
vien de tenir responsabilitats en algun dels or-
dres de la producció agrícola, així com de la
totalitat de la massa pagesa.
L’existència de diversos tipus de professionals

agrícoles portava a preveure tres nivells diferents
d’ensenyament:
a) Uns professionals dedicats a la recerca i a
l’ensenyament, en tots els seus graus, i
d’una manera general a la direcció i al con-
trol de tota la producció agropecuària de
Catalunya. La seva formació exigia un en-
senyament de tipus superior, que correspo-
nia al grau d’enginyer agrícola.

b) Uns professionals destinats d’una manera
general a tenir cura de l’administració i la
gestió tècnica dels sindicats d’elaboració,
de les cooperatives i de totes les empreses
agrícoles que ho exigien, com també a exer-
cir funcions auxiliars en els serveis d’agri-
cultura i monts. La seva formació requeria

un ensenyament de tipus més pràctic i més
especialitzat que l’anterior, que corresponia
al grau de perit agrícola.

3. Uns altres, finalment, que anomenaven pro-
fessionals pràctics. Incloïen amb aquest
nom tota la massa pagesa, l’obrer no quali-
ficat, l’especialitzat (avicultors, vaquers,
empeltadors, etc.), el cap de casa de l’em-
presa agrícola familiar i la dona pagesa. 

Per cobrir les necessitats d’ensenyament d’a-
quest conjunt divers, el Pla General d’Ensenya-
ment Agrícola proposava oferir quatre modalitats
diferents d’ensenyament:

1. Un ensenyament postescolar de caire pro-
fessional, destinat a formar una pagesia
capaç de posar en pràctica amb més efi-
ciència els nous avenços de la ciència
moderna.

Enginyers
- Per a l’ensenyament superior i per a la investigació 30
- Per a l’ensenyament mitjà 20
- Per a l’ensenyament popular 80
- Per als Serveis Tècnics i altres serveis especials 110

Total 240
Perits
- Per a l’organització de l’agricultura catalana 

en forma cooperativa 1.000

Professionals pràctics

- Per a exercir la professió d’agricultor 700.000

Font: GENERALITAT DE CATALUNYA, Pla General d’Ensenyament Agrícola.
Barcelona: Conselleria de Cultura, 1937, pàg. 7.

Taula 2.37. Nombre de tècnics necessaris a Catalunya (1936)
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2. Un ensenyament especial per a la forma-
ció d’obrers especialitzats. 

3. Un ensenyament de caire ménagère, com-
plementari de la formació de les noies. 

4. Finalment, una divulgació constant adre-
çada a tota la població agrícola, mitjan-
çant cursos breus fets a totes les localitats,
amb l’objectiu de difondre les noves tèc-
niques.

El Pla General d’Ensenyament Agrícola partia
del nombre de tècnics en agricultura que neces-
sitava Catalunya (taula 2.37), encara que els seus
redactors afirmaven que era difícil calcular-ne
amb exactitud la quantitat necessària.

El nombre d’enginyers agrícoles havia estat
calculat tenint en compte les necessitats dels ser-
veis i escoles agrícoles que feien falta a Cata-
lunya. Sobre el nombre de perits, es partia de la
idea que pràcticament a totes les poblacions ca-
talanes n’hi hauria d’haver un; a més, aquests pe-
rits haurien de treballar com a auxiliars en els
serveis agrícoles oficials. A partir de la xifra del
voltant d’un milió de persones que a Catalunya
exercien la professió d’agricultors, el pla calcu-
lava el nombre de persones que haurien de fer
estudis professionals pràctics.
Tenint en compte el nombre de tècnics neces-

saris i el probable període de vida activa de cada
un d’ells, es calculava el nombre d’alumnes que
havien d’acabar els estudis cada any (taula 2.38).
El Pla General d’Ensenyament Agrícola supe-

ditava el nombre i la distribució de les escoles al
cens escolar i a les condicions naturals de cada
comarca. En principi, creien que feia falta el
nombre d’escoles que es detalla a la taula 2.39.
El pla considerava que, compartint ensenya-

ments teòrics i pràctics, es podia reduir el nom-
bre d’escoles de 41 a 38. Les escoles pràctiques

Escola Superior d’Agricultura 1

Escoles Mitjanes d’Agricultura 4

Escoles Pràctiques d’Agricultura 36

Total 41

Font: GENERALITAT DE CATALUNYA, Pla General d’Ensenyament Agrícola.
Barcelona: Conselleria de Cultura, 1937, pàg. 9.

Taula 2.39. Nombre d’escoles agrícoles necessàries a Catalunya (1936)

Ensenyament superior
Suposant per als enginyers un període mitjà d’activitat de 30 anys,
calia preveure que cada any n’havien de sortir 8.

Ensenyament mitjà
Suposant per als perits un període de vida activa de 35 anys, ha-
vien de sortir cada any uns 28 perits.

Ensenyament popular
Acceptant que, d’entre la població agrícola total, només un 10%
passa per l’ensenyament postescolar i que, entre aquests, només
un 25% segueix després els cursets complementaris per a obrers
especialitzats, suposant un període mitjà d’activitat de 40 anys,
tindrem que cada any de les escoles pràctiques d’agricultura hau-
rien de sortir:

- 875 nois amb formació agrícola bàsica
- 875 noies amb preparació ménagère especial
- 258 nois amb preparació complementària especialitzada

Font: GENERALITAT DE CATALUNYA, Pla General d’Ensenyament Agrícola.
Barcelona: Conselleria de Cultura, 1937, pàg. 7.

Taula 2.38. Nombre d’alumnes que havien d’acabar els estudis cada any
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quedarien distribuïdes per zones agrícoles, que
s’intentava fer compatibles amb la divisió terri-
torial de Catalunya en comarques i regions. El
nombre d’escoles mitjanes que es creia que feien
falta a Catalunya era de vuit, entre les quals ha-
vien inclòs la de Caldes de Montbui, però, final-
ment, el pla només en va incloure la meitat.197

Segons el Pla General d’Ensenyament Agrí-
cola, els estudis per a obtenir el grau d’enginyer
agrícola comprenien set cursos, en comptes dels
quatre que establia el programa anterior. L’am-
pliació del nombre de cursos responia a la volun-
tat de reforçar els estudis d’enginyer agrícola i

d’equiparar-los amb la durada que tenien aquests
estudis en altres escoles.198

Durant el darrer curs, estava previst que els
alumnes passarien un semestre a l’escola, en
regim d’internat, i l’altre desplaçats a les granges
comarcals, on haurien de practicar especialitza-
cions i preparar un treball original de fi de carrera.
Pel que fa a les assignatures, no hi havia can-

vis gaire significatius; només destaca la introduc-
ció de treballs manuals a les finques agrícoles de
l’Escola Superior d’Agricultura en els tres dar-
rers cursos,  de manera que, a més de tota la part
teòrica, amb les seves pràctiques corresponents,
aquests estudis també tenien una part de treball
manual en una explotació agrícola.
El programa d’estudis per a obtenir el títol de

perit agrícola era pràcticament el mateix que havia
existit fins a aquell moment. La durada dels estu-
dis continuava essent de dos cursos, i les assigna-
tures eren molt similars a les del programa
anterior. La novetat era que s’obria les portes a una
especialització de les quatre escoles mitjanes en
agricultura que hi havia a Catalunya. Així, sense
apartar-se sensiblement del programa d’estudis
que acabem d’exposar, cada escola podia adquirir
certa especialització. Una de les especialitzacions
que s’assenyalava com a convenient per a una de
les escoles mitjanes d’agricultura era la forestal,
amb la intenció de formar auxiliars de monts.
Dels quatre tipus d’ensenyaments agrícoles

populars que el pla projectava crear, només es
donaven algunes orientacions molt generals
sobre l’ensenyament per a la formació de bons

Figura 2.88. Anunci de l’Oficina de l’Ou, publicat a La Vanguardia el
3-3-1937 (fons antic de la biblioteca de l’ESAB).
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obrers especialitzats, l’ensenyament ménagère i
els cursets de divulgació. 
Sobre les atribucions dels títols que oferien

les escoles agrícoles dependents de la Generali-
tat, un tema que en altre temps havia provocat
importants problemes, el Pla General d’Ense-
nyament Agrícola resolia que els graduats de les
escoles agrícoles de la Generalitat podrien prac-
ticar dins de Catalunya l’exercici professional de
la carrera amb les mateixes atribucions que els
enginyers agrònoms i els perits agrícoles graduats
a les escoles dependents del govern espanyol,
amb l’excepció d’entrar a l’escalafó de l’estat,
però a Catalunya sí que podrien treballar en tots
els serveis que traspassés l’estat. Aquesta pos-
tura era la que havia defensat la Generalitat des
de sempre, però no s’havia pogut aplicar per la
pressió que havien fet els enginyers agrònoms.
El Pla General d’Ensenyament Agrícola només

es va portar a terme en una petita part: aspectes
com els ensenyaments agrícoles populars van que-

dar sense organitzar, i d’altres van avançar poc.
Tot i aquesta manca d’aplicació pràctica, el pla va
ser un projecte molt important, perquè organitzava
l’ensenyament agrícola a Catalunya d’una manera
àmplia, extensiva a tota la població catalana que
es volgués dedicar a l’agricultura i en tots els seus
nivells d’estudis possibles, des de la investigació
científica fins al que necessitava un simple treba-
llador del camp. Mai abans no havia estat formulat
un pla tan complet com aquell. Era tan ambiciós,
però, que no es podia portar a terme d’un dia per
l’altre, i encara menys en la situació bèl·lica en
què estava immersa Catalunya des del 1936.
Catalunya comptava per primera vegada amb

un pla general que organitzava tots els estudis
agrícoles i que anava més enllà de tots els plans
que havien existit fins a aquells moments: era la
culminació d’un procés d’extensió de l’ensenya-
ment agrícola a Catalunya que havia començat
amb l’organització de l’Escola Superior d’Agri-
cultura l’any 1912.

Figura 2.89. Vista panoràmica de Cornellà. La finca «Torre Mercader» fou expropiada perquè els alumnes de l’escola hi poguessin fer les pràctiques.
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L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA

L’activitat docent de l’Escola Superior d’Agricul-
tura va quedar pràcticament paralitzada després
de l’esclat de la guerra. Encara que hi va haver
intents de reprendre els cursos, no va ser possi-
ble aconseguir normalitzar els estudis d’enginyer
agrícola. 
Tot i que tenia les aules buides, l’escola no va

tancar mai les portes. A part dels cursos breus
que es van organitzar, el Departament d’Ense-
nyament i la direcció de l’escola tenien la ferma
voluntat de continuar els estudis, la qual cosa va
mantenir viu el centre en aquell període de difi-
cultats.
L’inici de la Guerra Civil, el juliol del 1936,

va coincidir amb el final del curs 1935-1936,
quan precisament un grup d’alumnes de l’escola,
acompanyats pels seus professors, estava realit-
zant un viatge de final de curs. 

En el curs 1936-1937 l’activitat docent va que-
dar suspesa. L’escola només va organitzar cursets
especialitzats en horticultura, conreus tropicals,
alimentació racional i bioquímica dels aliments
i avicultura, i potser de cria d’animals de corral i
vitivinicultura. En aquests cursets apareixen ma-
triculats alguns alumnes que fins a l’any anterior
estaven cursant la carrera.
Els professors i una part dels alumnes de l’es-

cola havien estat mobilitzats en feines agrícoles no
docents, i d’altres en unitats de l’exèrcit de la Re-
pública, com Jaume Àngel i Aymerich, Ramon Bar-
dia, Josep Llovet, Antoni Oriol i Ramon Rierola.
El primer claustre de professors després de

l’esclat de la guerra va tenir lloc el 19 de gener
del 1937. El director va exposar la seva actuació
des del 19 de juliol fins a la data d’aquella reunió
i va sotmetre a la deliberació del claustre un pro-
jecte d’adaptació dels professors al nou pla d’es-
tudis, que el claustre va aprovar.199

Figura 2.90. Terres de secà i torre del Servei Meteorològic. Figura 2.91. Vista parcial de l’umbracle superior.
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La majoria dels professors de l’escola van con-
tinuar en els seus càrrecs, a excepció de Jaume
Nonell –que va ser depurat per un comitè format
per professors de les diverses escoles que hi havia
a l’antiga finca de Can Batlló, al carrer d’Urgell de
Barcelona, i cessat el 15 de setembre del 1936–,
i de Josep Ferrer i Palaus, professor de l’Escola
Mitjana. També el professor August Matons va ser
destituït el 31 de desembre.
Des de principis del 1937, els claustres de pro-

fessors van estar dedicats de forma preferent als
canvis que calia fer per a adaptar-se al nou Pla
General d’Ensenyament Agrícola, amb la intenció
de tornar a iniciar els cursos aquell mateix any.
Entre les tasques que es van fer, hi havia l’adap-
tació dels professors a les assignatures del nou pla
d’estudis, la presentació d’esmenes sobre els es-
tudis que contenia el Pla General d’Ensenyament
Agrícola, que van ser recollides pel Departament
de Cultura, i també l’elaboració d’un nou regla-
ment de l’Escola Superior d’Agricultura.200

Per poder complir el pla d’ensenyament que
corresponia als estudis d’enginyer agrícola, l’es-
cola va rebre una finca perquè els alumnes de
quart, cinquè i sisè hi poguessin realitzar els tre-
balls manuals, d’acord amb el que marcava el pro-
grama d’estudis. La finca elegida va ser la «Torre
Mercader», de Cornellà, on els professors van es-
tablir uns camps experimentals i, aprofitant que
era un temps d’escassetat d’aliments, els van fer
servir per a proveir de productes agrícoles a tot el
personal de l’escola. Van proposar nomenar-ne di-
rector l’eminent botànic Pere Dot i Martínez –un
dels grans creadors de roses del món–, que estava
passant dificultats personals a causa de la guerra,
i que l’escola col·laborés amb ell en els seus
camps experimentals de roses del municipi de
Roses de Llobregat –nom en aquell moment de

Figura 2.93.
Pere Dot i Martínez 

(1885-1976) 
fou un roserista català, 
un dels grans creadors 

de roses del món. 
Durant la Guerra Civil, 

la Generalitat de Catalunya 
va decretar la protecció 

dels seus camps de conreu 
i la compra, per a les esco-

les de la Generalitat, 
de tres mil peus de rosers.201

Figura 2.92. Terra campa.
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Sant Climent de Llobregat–. La Generalitat ho va
acceptar.
Seguint l’acord del claustre de professors del

7 de setembre del 1937, el director de l’escola,
Ferran Paladella, va sol·licitar al conseller de
Cultura reprendre els estudis d’enginyer agrícola
el pròxim curs 1937-1938.202 Per a iniciar el curs
va caldre modificar les condicions d’ingrés a l’es-
cola. Les normes vigents en aquells moments exi-
gien que els aspirants havien de superar un
examen d’ingrés, havien de tenir el títol de bat-
xillerat i divuit anys. A causa de la mobilització
militar, es van treure aquestes dues últimes condi-
cions, de manera que tothom que superés l’exa-
men d’ingrés i tingués quinze o més anys podia
estudiar-hi.
El nombre d’alumnes que van començar els

estudis va ser testimonial.203 No es va fer cap
altre curs, però alguns alumnes que tenien pen-
dents algunes assignatures van fer els exàmens
corresponents. 
D’altra banda, l’escola va continuar oferint

cursets especialitzats. A banda del curset d’avi-
cultura que feia el professor Enric Corominas,
també va preparar un curset d’administradors de
sindicats agrícoles, que, encara que no tenim
constància que s’arribés a fer, mostra la voluntat
d’adaptació de l’escola a la nova realitat, basada
en els sindicats agrícoles, que establia el decret
de sindicació obligatòria.204

El curs 1937-1938 feia 25 anys de la fundació
de l’Escola Superior d’Agricultura. L’efemèride de
la commemoració es va celebrar sòbriament, ja

que les dificultats en què es trobava l’escola im-
pedien organitzar actes més destacats que corres-
ponguessin a la importància de l’esdeveniment.
D’altra banda, a causa de la situació econòmica
del moment, Ferran Paladella demanà restringir
al màxim l’ús del vehicle oficial que tenia adscrit
com a director per la manca de benzina.205

El conseller de Cultura, Carles Pi i Sunyer,
tenia molt interès a mantenir el curs d’enginyer
agrícola en el curs 1938-1939, per donar així una
sensació de normalitat.205 Però tot i que es van
començar els tràmits per a iniciar-lo, al final, a
iniciativa del mateix conseller, es va suspendre.
Poc després, Catalunya era ocupada per l’exèrcit
franquista.
A part d’una mínima activitat docent, en la

mesura de les seves possibilitats, els professors
continuaren l’activitat investigadora durant els
anys que va durar la guerra. La revista de l’es-
cola, Arxius, que es va publicar fins al 1938,
conté algunes d’aquestes investigacions. Cal citar
també que, tot i les dificultats que provocava l’es-
tat de guerra, els professors no van trencar els
seus lligams amb la resta d’Europa i van conti-
nuar assistint als congressos internacionals que
se celebraven fora de Catalunya.
Lligades amb l’Escola Superior d’Agricultura,

són de destacar les publicacions de la Direcció
General d’Agricultura que constituïren la «Bi-
blioteca del Pagès».
El consell de redacció estava format pel di-

rector general d’Agricultura, com a director; i,
com a consellers, el directors de l’Escola Supe-
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rior d’Agricultura, dels Serveis Tècnics d’Agri-
cultura i de l’Institut del Sòl. Actuava de secre-
tari Ramon Rierola i hi col·laboraven els pro-
fessors de l’escola i els tècnics dels altres dos or-
ganismes esmentatstats.
S’indica que la «Biblioteca del Pagès, divi-

dida en tres seccions, es proposa iniciar els
pagesos en el coneixement científic de la natu-
ralesa –Secció d’Ensenyament Bàsic–, donar-los
normes per a l’explotació de les terres i del bes-
tiar –Secció d’Ensenyament Tècnic– i orientar-
los sobre l’avenç del sistema d’explotació i contra
els estralls de la producció –Secció d’Aplicació–.
Els seus volums també serviran de llibres de text

per a les Escoles Pràctiques d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya.»207

El primer número va apareixer l’any 1937 i
només es van publicar quatre títols més, durant
l’any 1938. La relació total, amb el número d’or-
dre corresponent, és com segueix:
1. Manual de tractaments contra els enemics

dels arbres fruiters, de Ramon Bardia.
2. Què és la Ciència del sòl, d’Antoni Oriol i

Josep Valle.
3. Les construccions rurals a l’abast de tothom,

de Joan Bergós.
4. Iniciació a la Botànica, de Pius Font i Quer.
5. El blat de moro, de Lluís Pascual i Roca.

Figura 2.94. Llibres de la col·lecció «Biblioteca del Pagès» (fons antic de la biblioteca de l’ESAB).
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LES ESCOLES MITJANES D’AGRICULTURA

A diferència de l’Escola Superior d’Agricultura,
l’Escola Mitjana de Caldes de Montbui no va veure
interrompuda la seva activitat acadèmica a l’inici
de la Guerra Civil. Els estudis de perit agrícola
van rebre un impuls important durant aquells
anys, perquè, a part de l’Escola Mitjana  de Caldes
de Montbui, seguint el Pla General d’Ensenya-
ment Agrícola, es van començar a organitzar més
escoles mitjanes d’agricultura. En canvi, les esco-
les pràctiques d’agricultura no van arribar a fun-
cionar.
El curs 1936-1937 de l’Escola Mitjana d’A-

gricultura de Caldes de Montbui va començar el
16 de novembre del 1936. Els professors eren els
mateixos que hi havien treballat en el curs ante-
rior. D’acord amb el que havia sol·licitat el direc-
tor del centre, Ferran Paladella, a més dels dos
cursos per a obtenir el grau de perit agrícola, l’es-
cola també va oferir un curs preparatori, destinat
a aquells aspirants que volien fer els estudis de
perit agrícola sense disposar del títol de batxille-
rat; només calia que tinguessin el certificat es-
colar i aprovessin un examen d’ingrés.208 Amb
aquesta mesura es volia accelerar la formació de
perits agrícoles, facilitant a les persones que no
tenien estudis de segon grau l’accés a les escoles
agrícoles de la Generalitat.
Seguint la política d’obrir l’ensenyament es-

pecialitzat a amplis sectors de la població, que
sense ajuda econòmica difícilment podrien acce-
dir a aquesta mena d’estudis, el Departament de

Cultura, a través de l’Institut d’Acció Social Uni-
versitària i Escolar de Catalunya, oferia subsidis
als alumnes de les escoles especialitzades per-
què poguessin seguir els cursos. Durant els pri-
mers anys de la República, l’Escola Mitjana
d’Agricultura de Caldes de Montbui ja oferia
dues beques per a alumnes sense recursos, però
a partir del curs 1936-1937, amb un intent de
popularitzar els estudis, va augmentar conside-
rablement el nombre d’estudiants que rebien ajut
econòmic per poder realitzar els seus estudis,
fins al punt que la majoria dels alumnes d’a-
questa escola rebien subsidis.
A finals del 1936, l’Institut d’Acció Social

Universitària i Escolar de Catalunya va obrir una
convocatòria de deu subvencions, de 1.550 pes-
setes cada una, destinades a fills d’agricultors
que volguessin cursar estudis de perit agrícola
a l’Escola Mitjana d’Agricultura.209 Els aspi-
rants a aquestes beques havien de ser proposats
pel sindicat agrícola de la població on residien.

Figura 2.95. «Torre Marimon».
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De fet, hi havia la intenció que en el futur els sin-
dicats agrícoles paguessin els estudis als fills
dels seus membres, però, en vista de les dificul-
tats que tenien en aquells moments, era la Gene-
ralitat qui pagava algunes subvencions, com una
forma d’obrir camí a aquesta pràctica. 
La llista completa dels alumnes que van estu-

diar a l’Escola Mitjana d’Agricultura el curs 1936-
1937 és la de la taula 2.40, en la qual s’assenyalen
els alumnes subvencionats per l’Institut d’Acció
Social Universitària i Escolar de Catalunya.
Mentre que el curs preparatori va tenir un elevat

nombre d’alumnes, els que estudiaven el primer i
el segon curs van ser molts menys. Segons un antic
alumne, en el temps que va esclatar la guerra ell i
molts altres van deixar els estudis perquè les seves

famílies van ser perseguides –en el seu cas van
assassinar el seu pare–, i també perquè va córrer
la veu que els estudiants de l’Escola Mitjana d’A-
gricultura serien enviats al front ràpidament per-
què rebien uns coneixements topogràfics que
podien ser utilitzats en els fronts de batalla.210

El curs 1937-1938, el nombre d’alumnes va
disminuir encara més a causa de la situació bèl·lica
que es vivia. Alguns alumnes van anar al front;
d’altres van abandonar perquè no podien seguir
els estudis per circumstàncies familiars diverses.
Els alumnes que van acabar l’ensenyament en

el curs 1937-1938 s’enumeren a la taula 2.41.
Els curs 1937-1938 va acabar quinze dies des-

prés de la data que havia fixat el Departament de

Taula 2.40. Alumnes que van estudiar
a l’Escola Mitjana d’Agricultura el curs 1936-1937

Font: AEMA, «Relació d’alumnes matriculats a l’Escola Mitjana d’Agri-
cultura», 1-6-1937.

Preparatori
JACINT BASSART I TORNÉ*
JOSEP CIRERA I BOIX*
JOAN CLAVERIA I CLARAMUNT

MANUEL FONTICH I ALDOSA

CLAUDI GALIMANY I MAS

RAMON GARRIGA I MARQUÈS*
PERE GUARDIOLA I BUIXEDA

ANDREU MESTRES I ESTEVE*
JAUME MONTFORT I CANELA*
JOSEP MONTSERRAT I MARTÍ*
VALENTÍ MUNT I SERRA*

JOSEP PUIG I VILA*
JOSEP RAMON I MAGRINYÀ

JOAN SALTAVELLA I ESCUDERO*
JORDI SEGON I PIQUÉ
MANUEL SERRES I GABARRÓ*
PERE TORRADES I RAMIRO*

Primer curs
CARLES BRUJAS I AMIGÓ

Segon curs
JAUME DALMASES I TRULLÀS
JOSEP MONTANER I GIRÓ

Taula 2.41. Alumnes que van acabar els estudis 
a l’Escola Mitjana d’Agricultura el curs 1937-1938

Font: AEMA, carta del director, Ferran Paladella, del 6-10-1938.

Preparatori
JOAN ARGELAGUET I GONZÁLEZ*
FRANCESC BELDA I ROCHER*
ANTONI CABAU I REÑÉ*
PERE DORCA I ILLA*
VALENTÍ MATAMALA I VILAGRASA*
JAUME MAURI I CORBELLA*
MARIA PALADELLA I PORTA
PRIMITIVA VALLESPIR I MONTCLÚS*

Primer curs
JOSEP CIRERA I BOIX*
MANUEL FONTANICH I ALDOSA
RAMON GARRIGA I MARQUÈS*
JOSEP RAMON I MAGRINYÀ*

Els alumnes marcats amb un asterisc disposaven de subsidi econòmic
per a poder estudiar.

Els alumnes marcats amb un asterisc disposaven de subsidi econòmic 
per a poder estudiar.
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Cultura. La causa del retard va ser que s’havien
perdut alguns dies de classe perquè els professors
havien estat mobilitzats. No obstant això, hi havia
la intenció que els estudiants continuessin vivint
a l’Escola Mitjana d’Agricultura per fer les feines
agrícoles de la granja que allí hi havia instal·lada.
Ferran Paladella va iniciar les gestions per fer el
curs 1938-1939, i va rebre algunes demandes,
però el curs no va arribar a començar.
D’acord amb el Pla General d’Ensenyament

Agrícola, a partir de finals del 1936 la Generalitat
va començar a fer els primers passos per augmen-
tar el nombre d’escoles mitjanes d’agricultura a
Catalunya. A més de la de Caldes de Montbui, que
funcionava des de l’any 1932, preveia l’organitza-
ció de tres escoles mitjanes més.
La Generalitat es va apropiar de la finca «Por-

roig», en els termes municipals d’Olèrdola i Vi-
lafranca del Penedès, dins la qual pensava
establir l’Escola Mitjana d’Agricultura de les co-
marques del Penedès, l’Anoia, el Bages i la
Conca de Barberà.211 Aquest nou centre escolar
tindria un pla d’estudis com el que hi havia a
l’escola de Caldes de Montbui, però s’especialit-
zaria en viticultura i enologia. Per a fer més efi-
caç l’estudi de les seves especialitats, l’escola
havia de posar-se en contacte amb l’Estació Eno-
lògica de Vilafranca del Penedès i fer un inter-
canvi professional amb el seu personal tècnic.212

Encara que hi havia un pressupost aprovat de
més de dues-centes mil pessetes, l’Escola Mit-
jana d’Agricultura de Vilafranca del Penedès no
va entrar en funcionament.

També van començar els preparatius per a or-
ganitzar l’Escola Mitjana d’Agricultura de les co-
marques de l’Urgell, el Segrià i la Noguera, a la
finca «Castell del Remei», del terme municipal
de Penelles, que havia estat confiscada pel De-
partament d’Agricultura.213 Aquest nou centre
docent també estava destinat a formar perits agrí-
coles, d’acord amb els plans vigents a l’escola de
Caldes de Montbui, però s’especialitzaria en terra
campa, arbres fruiters i olivicultura, que eren els
tipus de conreu que predominaven en aquelles
comarques.
La finca «Castell del Remei», confiscada a la

família Girona, ja comptava amb un edifici des-
tinat a escola, la qual cosa abaratia els costos
d’instal·lació de l’Escola Mitjana d’Agricultura.
No obstant això, la partida destinada a finals del
1936 a adequar les instal·lacions i mantenir el
personal del centre va ser desviada cap a altres
finalitats.
L’organització de l’Escola Mitjana d’Agricultura

del «Castell del Remei» va avançar més que la de
la finca «Porroig». Va arribar a disposar dels pro-

Figura 2.96. Instal·lacions d’ensenyament del «Castell del Remei».
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fessors que farien les classes. Es tractava de Joan
Salom, Josep Ferrer i Palaus, que es traslladaven
des de l’escola de Caldes de Montbui, i de l’engi-
nyer agrícola Francesc Romagosa i Comas, que va
ser nomenat per al càrrec de professor juntament
amb Toribi Pobla, perit agrícola, que s’ocuparia de
l’administració de l’escola. Encara que tot estava a
punt per a iniciar el curs, no tenim constància que
s’arribés a fer cap curs a l’escola del «Castell del
Remei». El personal tècnic allí destinat, però, va
dirigir els treballs de la col·lectivitat agrícola que
hi havia en aquella important finca.
A diferència de l’ensenyament mitjà, l’ense-

nyament popular en agricultura va desaparèixer,
pràcticament, a partir del 1936. L’únic ensenya-

ment agrícola de caire popular que es va donar
va ser a l’Escola Mitjana de Caldes de Montbui,
durant el curs 1937-1938. Joan Salom, adminis-
trador de la granja agrícola de Caldes i director
de l’Escola Mitjana, va renunciar als seus càrrecs
el mateix any 1937; poc temps després, va entrar
a formar part del professorat de l’Escola Mitjana
d’Agricultura del «Castell del Remei».
La formació de tècnics, enginyers i perits va

ser prioritària en la política d’ensenyament de la
Generalitat, mentre que l’extensió d’un ense-
nyament agrícola de caire pràctic per a les per-
sones que treballaven directament la terra va
quedar en un segon pla perquè no hi havia prou
recursos per a iniciar-lo.

Figura 2.97. 
Pràctiques 

de topografia
a l’Escola 
Mitjana 

d’Agricultura.
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a l’Escola Superior d’Agricultura. El pressupost inicial
de les obres era de 36.704,85 pessetes. Vegeu AHDB,
«Escola Superior d’Agricultura», lligall Q-445/1, pàg.
43.

20. AHDB, ibid., pàg. 67 i següents.
21. Llistat d’alumnes mecanoscrit que es conserva enqua-

dernat a la direcció de l’ESAB.
22. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, op. cit., 1912,

pàg. 7.
23. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Follet d’informació

nombre 2. Barcelona, abril del 1913, pàg. 7.
24. Ibid., on es troben els qüestionaris de totes les as-

signatures de l’examen d’ingrés i de l’ensenyament
del curs preparatori de l’Escola Superior d’Agricul-
tura.

25. L’examen d’ingrés versava sobre les següents matè-
ries: aritmètica i àlgebra fins a les equacions de
segon grau, geometria, elements de física i química,
elements d’història natural, un idioma estranger
(francès, anglès, italià o alemany). L’examen comple-
mentari per als qui volien estudiar per a enginyer
agrícola era sobre les matèries següents: geografia de
l’espai, literatura general, geografia i història de Ca-
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talunya i en general d’Espanya. Vegeu ESCOLA SUPE-
RIOR D’AGRICULTURA, op. cit., 1912, pàg. 12.

26. AESA, «Actes del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura», núm. 58, 4-2-1916.

27. AESA, «Actes del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura», núm. 41, 12-6-1914.

28. AESA, «Actes del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura», núm. 49, 5-1-1915. Com explicava el seu
germà Jaume, Manuel Raventós tenia aleshores com
a projecte la compra d’una finca prop del Canal d’A-
ragó per a convertir-la en una avançada explotació
agrícola. Vegeu RAVENTÓS I DOMÈNECH, M. op. cit.,
pàg. 24.

29. AHDB, Dimissió d’Eladi Homs i Oller a l’ofici del 8
de novembre del 1914, lligall Q-445/1, pàg. 79.

30. AHDB, lligall Q-445/1, pàg. 84, nomenament apro-
vat en la sessió de la Diputació de Barcelona del 19
de gener del 1915.

31. AESA, «Actes del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura», acta núm. 53, 17-5-1915.

32. AHDB, Carta adreçada pel Patronat de l’Escola Su-
perior d’Agricultura a la Comissió d’Instrucció Pú-
blica i Belles Arts de l’11 de maig del 1915, amb la
proposta que va ser aprovada per la Diputació de
Barcelona en la sessió del 15 de juny del 1915, lligall
Q-445/1, pàg. 87-88.

33. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1917-1918.
Barcelona: Diputació de Barcelona, [1917], pàg. 29-
30.

34. Vegeu les bases que regien els cursos breus intensius
a ibid., pàg. 31-32, i ESCOLA SUPERIOR D’AGRICUL-
TURA, Curset de terra campa i ses aplicacions. Barce-
lona, 1916, pàg. 6-7.

35. AHDB, VALLS, J. M. «Memòria sobre cursos breus
especialitzats: ensenyança agrícola ambulant», 30 de
juny del 1915, lligall Q-445/1, s.p.

36. Els programes de la majoria dels cursos breus espe-
cialitzats van ser publicats: vegeu ESCOLA SUPERIOR
D’AGRICULTURA, Curset de ramaderia i indústries de-
rivades per a masovers, arrendataris i petits propieta-
ris. Barcelona 1915; ídem, Curset de viticultura i

enologia. Barcelona, 1916; ídem, Curset de terra
campa i ses aplicacions. Barcelona, 1916.

37. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Guia de les institucions
científiques i d’ensenyament. Barcelona, 1916, pàg.
170.

38. VALLS, J. M. El conreu de secà al Migdia de França:
Bru (Cavanac)-Carcassonne: Impressions d’un viatge
en missió agrícola. Barcelona, 1916, pàg. 14.

39. Per exemple, després de la celebració d’un curs de
ramaderia i indústries derivades a Manlleu, va orga-
nitzar-se el Sindicat Agrícola de Manlleu. Vegeu CA-
SANOVAS, J. «L’associacionisme agrari a Osona
(1903-1939): transformació i conflictivitat al camp
osonenc contemporani», a Estudis d’Història Agrària,
núm. 10, 1994. Hem contrastat les dates de fundació
dels sindicats agrícoles catalans amb les de celebra-
ció de cursos breus especialitzats: encara que en
molts no hi ha relació directa, n’hi ha un grup, entre
els quals hi ha Llers, Anglès i Garriguella, en què
coincideixen les dates. Farien falta estudis monogra-
fics per a comprovar la relació.

40. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Curs 1917-1918,
op. cit., pàg. 31.

41. AHDB, VALLS, J. M. «Memòria sobre cursos breus...»,
op. cit., 30 de juny del 1915, lligall Q-445/1, s.p.

42. VALLS, J. M. «Informe del Senyor Enginyer Director
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona re-
ferent als medis de millorament de l’agricultura de
Catalunya». Annex núm. 23 de la Mancomunitat de
Catalunya, Report del Consell Permanent a l’Assem-
blea. Barcelona, maig del 1916, pàg. 114.

43. AESA, «Actes del Patronat de l’Escola Superior d’A-
gricultura de la Diputació de Barcelona», acta núm.
58, 4-2-1916, i  núm. 59, 26-5-1916.

44. AHDB, «Reforma del pla d’ensenyament agrícola»,
setembre del 1917, lligall Q-445/1, s.p.

45. Ibid., s.p.
46. Hem pogut consultar els següents programes dels

professors de l’escola: FAURA, M. Geologia aplicada
a l’agricultura; Anatomia i fisiologia vegetals; ÀNGEL

I GENÍS, J. Plantes farratgeres. Cereals; Hortes i conreu
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forçat. Plantes industrials,Vinya. Oliveres; ROSSELL I

VILÀ, P. M. Bovicultura o zootècnia del bestiar boví;
Equicultura o zootècnia del bestiar de peu rodó; RA-
VENTÓS, J. Química agrícola; Enologia; HEBRAD, A.
L’electricitat en l’agricultura; PI I SUNYER, C. Amida-
cions i aixecament de plànols;Mecànica aplicada; GI-
RONA, P. J. Legislació agrícola; Economia agrícola;
NONELL, J. Patologia vegetal; NOVELLAS, F. Indústries
derivades dels boscos i arbres de ribera; Anàlisi de ter-
res; Química aplicada a les indústries agrícoles; POCH
DE FELIU, J. Explotacions lleteres.

47. AHDB, «Traspàs a la Mancomunitat de l’Escola Su-
perior d’Agricultura», lligall Q-445/2 i lligall Q-
498/24.

48. Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alum-
nes de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Barcelona, 1935, pàg. 59.

49. AHDB, «Actes del Consell Permanent de la Manco-
munitat», sessió 16-10-1919.

50. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 1, 23-10-1919.

51. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Guia de les institucions
científiques i d’ensenyament. Barcelona, 1916, pàg.
171.

52. Els detalls sobre la reforma del grau d’enginyer agrí-
cola són extrets del següent l’informe redactat pel
claustre de professors: AHDB, «Projecte de reorga-
nització de l’Escola Superior d’Agricultura», juny del
1920, lligall Q-445/3.

53. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 10, 17-6-1920.

54. Ibid., pàg. 61.
55. En aquest sentit cal veure l’intent de crear una esta-

ció enològica per part de la Mancomunitat recollit en
l’informe dels tècnics GIRONA, P. J. i RAVENTÓS, J.
«Creació d’una Estació Enològica de la Mancomuni-
tat de Catalunya», ASTA, sense datar.

56. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 2, 24-11-19.

57. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA,Curs 1920-1921. Bar-
celona: Mancomunitat de Catalunya, [1920], pàg. 10.

58. AHDB, VALLS, J. M. «Aixamplament del local de l’Es-
cola Superior d’Agricultura», 1-8-1917, lligall Q-
445/1.

59. AHDB, «Obres de prolongació de l’edifici general
del Departament d’Agricultura», aprovades pel Con-
sell Permanent de la Mancomunitat en sessió del 17-
8-1922, lligall Q-446/6.

60. AHDB, lligall Q-446/6.
61. AHDB, «Projecte de nou pla d’ensenyament de l’Es-

cola Superior d’Agricultura», 1923, lligall Q-445/3,
14 pàgs.

62. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 21, 23-3-23, on
s’expliquen els detalls sobre la modificació del pla
d’estudis.

63. AHDB, «Projecte de nou pla...», 1923, op. cit., pàg.
4.

64. Ibid., pàg. 7.
65. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Es-

cola Superior d’Agricultura», acta núm. 24, 23-3-23,
66. AHDB, lligall 498/14, Carta de Carles Pi i Sunyer di-

rigida al Consell Permanent, 26-7-1922. Per a més
detalls sobre aquests viatges vegeu també Agricul-
tura, núm. 9, 5-5-20, pàg. 185-186.

67. Com deia Carles Pi i Sunyer en el pròleg de la me-
mòria de Ramon Sala, «és el tema dels arbres fruiters
molt important per a Catalunya; indubtablement re-
presenta un dels camins pels quals s’orientarà la nos-
tra agricultura a mida que s’organitzi tècnicament».

68. AHDB, lligall Q-498/14, on hi ha les cartes de con-
cessió de les esmentades ajudes.

69. AHDB, lligall Q-498/14, instància 16-6-1923, apro-
vada pel Consell Permanent el 21-6-1923.

70. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 20, 22-12-22.

71. Vegeu http://www.raco.cat/
72. L’any 1917 Josep M. Valls, per tal de formar un mapa

agronòmic de Catalunya, va enviar una enquesta on
feia unes breus preguntes sobre conreus, boscos, bes-
tiar, avicultura i indústries agrícoles de la població
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enquestada. En total 176 alcaldes, 47 jutges, 143
rectors i 222 particulars van contestar l’enquesta.
AHDB, lligall 2970/79.

73. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 19, 11-10-22.

74. Van publicar-se les següents parts: SERVEI DEL MAPA

GEOLÒGIC DE CATALUNYA, Vilafranca del Penedès, 1922;
Vilanova i la Geltrú, 1923; Les Goles de l’Ebre, 1923.

75. PI I SUNYER, C. Els aventatges de la intervenció tèc-
nica a l’agricultura. Barcelona: Editorial Catalana,
1922.

76. Vegeu el programa a KNUDSON, L. Treballs experimen-
tals de fisiologia vegetal. Barcelona: Escola Superior
d’Agricultura, 1920.

77. Vegeu el programa del curs a TROTTER, A. Estudis
sobre biologia i conreu de l’avellaner. Barcelona: Es-
cola Superior d’Agricultura i Serveis Tècnics d’Agri-
cultura, 1922.

78. Vegeu el programa complet del curs a GIRONA, P. J.
Curset de pràctiques de degustació de vins licors i be-
gudes anàlogues. Barcelona:  Escola Superior d’A-
gricultura, 1918.

79. AHDB, «Actes del Consell Permanent de la Manco-
munitat», sessió 12-10-1920, i «Actes de l’Assem-
blea de la Mancomunitat», sessió 23-2-1921.

80. «Secció d’ensenyament postal de l’Escola Superior
d’Agricultura», a MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Pro-
jectes d’acord presentats a la catorzena reunió ordinà-
ria de l’Assemblea i acords que recaigueren.
Barcelona, març del 1921, pàg. 227.

81. ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA, Secció d’Ensenya-
ment Postal Agrícola. Barcelona: Mancomunitat de
Catalunya, octubre del 1923, s.p.

82. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 16, 22-12-21.

83. Els textos d’ensenyament postal agrícola que es van
publicar van ser els següents: SOLER I COLL, J. M. In-
dústries derivades de la llet: I. Les llets i llur aprecia-
ció, 1922; MATONS, A. Fabricació d’olis, 1922;
L’olivera, 1923; RAVENTÓS, J. L’art de fer bon vi, 1922;
ROSSELL I VILÀ, P, M. La reproducció i herència en el

bestiar, 1922; Les vaques i la producció de llet, 1923;
SALOM, J. L’ametller, 1923; NOVELLAS, F. Anàlisi d’a-
dobs, 1922; RENDÉ, J. M. Organització i guiatge de
sindicats agrícoles, 1923; CERVERA, L. Fisiologia dels
animals domèstics, 1923; NUBIOLA, V. El conreu forçat
d’hortalisses i flors, 1923; i SALA, R. Fabricació de
conserves vegetals, 1924. Tot i que finalment no van
arribar-se a publicar, hi havia en preparació els se-
güents llibres: ÀNGEL I GENÍS, J. Fertilització de te-
rrenys, RAVENTÓS, J. Anàlisi de vins i PI I SUNYER, C.
Màquines agrícoles.

84. MATONS, A. «Els textos d’ensenyament postal» a
Agricultura, núm. 9, 5-5-23, pàg. 229-231.

85. Crònica Oficial, desembre del 1922, pàg. 412.
86. AHDB, Informe del conseller d’Agricultura, Pere

Mias, al Consell Permanent, 1-3-1923, lligall Q-
498/11.

87. Una actitud similar en l’àmbit de la cultura és la que
trobareu en l’obra de ROIG I ROSICH, J. M. La Dicta-
dura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de
repressió cultural. Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 1992.

88. AHDB, «Actes de l’Assemblea», sessió 30-1-1924,
pàg. 48 en endavant.

89. Vegeu MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Memoria que el
Consejo Permanente presenta a la deliberación y apro-
bación de la Asamblea de la Mancomunidad de Ca-
taluña. Barcelona, 1924. Presentada i aprovada a
l’Assemblea del 20 de març del 1924.

90. La Vanguardia, 8-8-1924.
91. Vegeu un informe detallat sobre el tema a AHDB, lli-

gall Q-445/3, 20-8-1924.
92. Gaceta de Madrid, 27-2-1924, pàg. 1026.
93. AHDB, lligall Q-445/3, carta del 29-2-1924, signada

pel president i el secretari de la secció d’alumnes,
Josep M. Riu i Antoni Rosselló, i pels també secre-
tari i president de l’Associació d’Antics Alumnes, Vi-
cenç Nubiola i Ramon Capdevila.

94. AHDB, lligall Q-445/3, «La demanda d’oficialitat
per als títols de l’Escola Superior d’Agricultura», 28-
2-1924.
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95. Ibid., pàg. 18.
96. SIGUÁN, M. i KIRCHNER, M., «Georges Dwelshauvers.

Un psicólogo flamenco en Cataluña», a Anuario de
Psicología, 2001, vol 32, núm. 1, pàg. 89-108.

97. Sobre l’afer Dwelshauvers vegeu el fulletó anònim
La destitució dels professors de la Universitat Nova de
Barcelona. Barcelona, juny del 1924.

98. La llista completa de persones a qui es volia expe-
dientar es troba a La Veu de Catalunya, 4-5-1924
(edició del matí), pàg. 3.

99. DWELSHAUVERS, G. La Catalogne et le problème ca-
talan. París, 1926, pàg. 122.

100. Liquidación de la Mancomunidad de Cataluña. Bar-
celona, 1926, pàg. 16.

101. VALLÈS I NADAL, Ll. «Contribució a l’estudi de la rom-
puda de terres. Història de 10 anys de rompre terres
al Penedès», a Arxius, vol. III, 1937, pàg. 391-493.

102. El primer volum va ser publicat el 1928; el segon, el
1931, i el tercer, el 1940.

103. Agricultura i Ramaderia, núm. 6, 15-6-28, pàg. 153.
104. MATONS, A. i ROSSELL I VILÀ, P. M. Diccionario de agri-

cultura, zootecnia y veterinaria. Barcelona: Salvat Edi-
tores, 1928, vol. I, pàg. V.

105. Vegeu la segona edició del diccionari, de l’any 1947.
106. Per resseguir la polèmica vegeu els articles publicats

a la revista Agricultura i Ramaderia de ROSSELL I VILÀ,
P. M. «El clavell de la raça Prat», núms. 1 i 2, 15-1 i
15-2-1928, pàg. 21-24 i 45-48; «Encara la qüestió del
clavell de la raça Prat», núm. 10, 15-10-1929, pàg.
216-219; «Quatre paraules encara, referents al clavell
en la cresta de la raça de gallines catalanes del Prat»,
núm. 1, 15-1-1930, pàg. 7-12; CASTELLÓ, S. «Sobre la
cuestión de los apéndices o brotes en la cresta de las
catalanas del Prat», a Mundo Avícola, juliol del 1929,
núm. 91, pàg. 154-161.

107. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 26, 6-6-1924.

108. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Esco-la
Superior d’Agricultura», acta núm. 27, 14-6-1924.

109. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Es-
cola Superior d’Agricultura», acta núm. 28, 23-9-1924.
Ramon Oliveras, el nou director, explica que en la reu-
nió del 9 de setembre del 1924 el Consell Permanent li
va encarregar un pla de reorganització definitiva dels
estudis de l’Escola Superior d’Agricultura.

110. Ibid., acta núm. 30, 26-6-1925.
111. AHDB, OLIVERAS I FERRER, R. «Plan de estudios fe-

brero 1925», lligall Q-445/3.
112. AHDB, lligall Q-445/1 duplicat, informe del 10-12-

1925.
113. Ibid.
114. Ibid.
115. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola

Superior d’Agricultura», acta núm. 37, 10-10-1927.
116. Ibid., acta núm. 36, 30-6-1927.
117. AHDB, lligall Q-499/37.
118. ESCUELA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, Real Politéc-

nico Hispano Americano. Barcelona, 1929, pàg. 15.
119. AHDB, lligall Q-449/37. El cicle de conferències a

Artés va ser el gener de 1929, i el de Santpedor, el
desembre d’aquell mateix any.

120. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», acta núm. 39, 9-11-1929.

121. El president de la Diputació de Barcelona va escriure
un llibre autobiogràfic on explica la seva actuació al
capdavant d’aquella institució i la voluntat de recu-
perar la simbologia i la catalanitat que havia tingut.
Vegeu MALUQUER I VILADOT, J. Una mica d’història:
La catalanitat de la darrera Diputació Provincial de
Barcelona (24 de febrer del 1930 - 14 d’abril del
1931). Barcelona, 1934.

122. MALUQUER I VILADOT, J. Per a constituir la Regió Ca-
talana (Opinions i comentaris). Barcelona, 1930, pàg.
1. És significatiu que l’edició d’aquest llibre va im-
primir-se amb l’escut de la Mancomunitat de Cata-
lunya a la portada.

123. AHDB, lligall Q-451/70.
124. Carta del 5 de juny del 1930 publicada a Agricultura

i Ramaderia, núm. 6, 15-6-1930, pàg. 151.
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125. AHDB, lligall Q-451/70 bis.
126. ROSSELL I VILÀ, P. M. «El Centre d’Ensenyances i

Pràctiques Agrícoles», a Agricultura i Ramaderia,
núm. 10, 15-10-1930, pàg. 230-231.

127. ROSSELL I VILÀ, P. M. «Comentari a un article: els
Serveis Tècnics i l’Escola d’Agricultura», a Agricul-
tura i Ramaderia, núm. 4, 15-4-1930, pàg. 92-93.

128. Reproduïts en part a Agricultura i Ramaderia, núm.
4, 15-4-30, pàg. 92, i núm. 5, 15-5-30, pàg. 110-111.

129. AHDB, «Bases de reorganització del Departament
d’Agricultura de la Diputació Provincial de Barce-
lona, aprovades el dia 2 de juliol de 1930», lligall Q-
451/70.

130. AHDB, lligall Q-451/71. Acord signat pel ponent
d’Agricultura, Antoni Jansana, del 4-8-1930, apro-
vat per la Comissió Provincial Permanent el dia 6 del
mateix mes.

131. En canvi, A. Galí (Història de les institucions i
del moviment cultural a Catalunya 1900-1936.
Ensenyaments i Serveis Agrícoles, Barcelona: Fun-
dació A. Galí, 1982, pàg. 103-104) destaca els
elements de discontinuïtat, i diu que la Generalitat
va fer una interpretació excessivament ambiciosa
de l’obra agrícola iniciada per la Mancomunitat,
cosa que, segons ell, va portar l’obra de la Genera-
litat a una excessiva burocratització i es va apartar
de la manera de fer que havia caracteritzat la Man-
comunitat.

132. Acords reproduïts a «Els serveis d’Agricultura de la
Generalitat», a Agricultura i Ramaderia, núm. 1,
gener del 1932, pàg. 16-17.

133. ROSSELL I VILÀ, P. M. Per què sóc macianista, confe-
rència pronunciada a Palestra el 30 de desembre del
1931. Barcelona, 1932.

134. ROSSELL I VILÀ, P. M. «Organització docent i buro-
cràtica de l’agricultura catalana», a Agricultura i Ra-
maderia, núm. 5, 15-5-1931, pàg. 97-101.

135. Vegeu la sèrie d’articles «Per a l’estructuració de la
nostra agricultura», a Agricultura i Ramaderia,
núm. 8 i 9, 15-8 i 15-9-1931, pàg. 158-162 i 184-
186 on hi publiquen A. Matons, J. Rosich i R. Sala.

136. ACCIÓ TÈCNICA AGRÀRIA, Davant l’estructuració del
Departament d’Agricultura del Govern de la Genera-
litat de Catalunya. Barcelona, juny del 1931.

137. La revista Agricultura i Ramaderia va incloure arti-
cles on es criticava el pla d’Acció Tècnica Agrària,
alguns dels quals ja havien estat publicats a Occident
de Lleida, vegeu 15-8 i 15-9-1931, pàg. 159-161 i
186-187.

138. ANC, «Actes del Consell d’Agricultura, Ramaderia
i Boscos», inv. 238, lligall Q-109, sessió 9-11-1931.

139. ANC, «Supressió dels Centres d’Ensenyament de
Pràctiques Agrícoles i restitució dels Serveis Tècnics
d’Agricultura i l’Escola Superior d’Agricultura amb els
professors vexats i reorganització dels Serveis de la
Granja de Caldes», 1932, inv. 238, lligall Q-452/87.

140. Agricultura i Ramaderia, núm. 1, gener del 1932,
pàg. 16.

141. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 15-
1-1932, pàg. 17.

142. ANC, «Actes del Consell d’Agricultura, Ramaderia i
Boscos», inv. 238, lligall Q-109, sessió 7-12-1831,
pàg. 12.

143. Ibid., acta del 9-1-1932.
144. Ibid., sessió del14-3-1932.
145. AESA, ofici de Pere M. Rossell i Vilà del 27-5-1932.
146. ANC, «Actes del Consell d’Agricultura, Ramaderia i

Boscos», sessió del 23-5-1932.
147. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 30-

6-1932, pàg. 321-323.
148. ROSSELL I VILÀ, P. M. «Organització docent i buro-

cràtica de l’agricultura catalana», a Agricultura i Ra-
maderia, núm. 5, 15-5-1931, pàg. 99.

149. AESA, ofici de Pere M. Rossell i Vilà del 27-5-1932
150. Per a aquests i altres detalls vegeu: GENERALITAT DE

CATALUNYA, Escoles d’Agricultura. Barcelona, 1932,
pàg. 9-11.

151. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 3-4-1933.

152. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5-1-
1934, pàg. 48.



2 .  L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: de l’inici a la Guerra Civil ( 1912 -1939)

192

153. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 15-
1-1932, pàg. 18-19.

154. Vegeu els nomenaments a Butlletí Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, decret 27-9-1933, ordre del 30-
9-1935 i ordre del 29-6-1936.

155. AESA, «Actes de Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 28-10-1932.

156. Ibid., reunió del 10-4-1933.
157. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola

Superior d’Agricultura», reunió del 17-8-1933.
158. ANC, ofici de Pere J. Girona del 12-8-1935 on demana

al conseller de Cultura ser rellevat, inv. 238, lligall Q-
558/13 bis i expedient personal de Joan Àngel i Genís,
lligall S-763.

159. Diari Oficial de la Generalitat, núm. 226.
160. ANC, inventari 184. UI-152 1. Expedient de la granja

escola de Caldes de Montbui.
161. ANC, ofici de Joan Àngel i Genís del 6-3-1936, inv.

238, lligall R-104/6 bis.
162. AESA, «Actes del Claustre de Professors», reunió del

21-3-1936.
163. Diari Oficial de la Generalitat, núm. 138.
164. Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes

de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Any
1935. Barcelona, [1935], pàg. 59.

165. Vegeu Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya,
30-3 i 15-4-1932, pàg. 170 i 190 respectivament.

166. Vegeu el dictamen de Francesc Nel·lo i la proposta de
Pere M. Rossell i Vilà a ANC, inv. 238, lligall Q-
456/185.

167. ANC, inv. 238, lligall 3755/15, instància del 26-10-
1933.

168. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sessió
del Parlament del 19-12-1933, núm. 134, pàg. 3034-
3036.

169. ANC, inv. 238, lligall Q-456/185, instància del 9-3-
1933.

170. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 10-1-1934.

171. Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Any
1935. Barcelona, [1935], pàg. 11.

172. ANC, inv. 238, lligall Q-456/185, carta adreçada al
conseller el dia 15-1-1934.

173. ANC, inv. 238, lligall Q-456/185.
174. ANC, inv. 238, lligall Q-456/185, carta del 25-1-1934.
175. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola

Superior d’Agricultura», reunió del 9-2-1934. Un de-
cret del 14-2-1934 publicat al Butlletí Oficial de la
Generalitat de Catalunya, 17-2-1934, pàg. 911-912,
recollia les modificacions que va fer el claustre de
professors.

176. Anuari de l’Associació Professional d’Antics Alumnes
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Any
1935. Barcelona, [1935], pàg. 13.

177. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 2-3-
1934, pàg. 1193-1194.

178. En aquest sentit es manifesta Francesc Aromir i Tor-
rellas, que com a secretari de l’Associació d’Alumnes
de l’Escola Superior d’Agricultura va viure molt de
prop tota la qüestió dels títols. Entrevista realitzada el
9-11-1993.

179. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 22-3-
1934, pàg. 1708.

180. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 12-6-1935.

181. ANC, inv. 238, lligall Q-588/13 bis, ofici del 9-11-
1935.

182. ANC, inv. 238, lligall Q-588/13 bis, ofici del 12-11-
1935.

183. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 6-4-1936.

184. Un resum de totes les gestions fetes el trobareu a
AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 6-7-1936.

185. AESA, ofici de Pere M. Rossell i Vilà del 27-5-1932.
186. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola

Superior d’Agricultura», reunió del 8-2-1932.



193

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

187. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 20-2-1932.

188. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 29-5-1933.

189. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 10-1-1934.

190. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 9-2-1934.

191. Vegeu Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura (nova
sèrie), Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, fascicle I, 1934.

192. Amb finalitat divulgativa i com a resultat dels seus
treballs en el món de l’edafologia o pedologia, Antoni
Oriol va publicar, juntament amb J. Valle, l’obra Què
és la ciència del sòl?. Barcelona: Publicacions de la
Direcció General d’Agricultura, 1938.

193. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5-1-
1934, pàg. 48.

194. Vegeu les condicions d’ingrés a GENERALITAT DE CA-
TALUNYA, Escoles d’Agricultura. Barcelona, 1932,
pàg. 5-6.

195. NAVARRO, R. L’educació a Catalunya durant la Ge-
neralitat. 1931-1939. Barcelona: Edicions 62, 1979,
pàg. 167.

196. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 14-11-
1936, pàg. 610-611. Posteriorment, d’acord amb les
esmenes presentades pel claustre de professors de
l’Escola Superior d’Agricultura, hi va haver petites
reformes en el repartiment d’hores. Vegeu també el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 31-10-
1937, pàg. 474.

197. ANC, lligall R-104/6 ter, «Pla d’estructuració d’es-
coles d’agricultura de Catalunya».

198. Així ho dictaminava la ponència d’ensenyament tèc-
nic del CENU, vegeu ANC, lligall R-257/6 bis, pàg.
64, 19-10-1937.

199. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 19-1-1937.

200. AESA, «Projecte de Reglament de l’Escola Superior
d’Agricultura», agost del 1937, que amb algunes es-
menes va ser aprovat pel claustre de professors del
7-9-1937.

201. http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Dot_i_Mart% C3%
ADnez).

202. AESA, ofici del 9-9-1937.
203. AESA, «Llistes d’alumnes matriculats», curs 1937-

1938.
204. «Pla del curset per a administradors de sindicats

agrícoles (què es donarà a l’Escola Superior d’Agri-
cultura durant el curs 1937-38)», Barcelona, setem-
bre del 1937. ANC, lligall R-257/6.

205. ANC, inventari 184. UI 152.1. Escola Superior d’A-
gricultura. Primer semestre del 1938. Expedient ge-
neral.

206. AESA, «Actes del Claustre de Professors de l’Escola
Superior d’Agricultura», reunió del 20-10-1938.

207. «Biblioteca del Pagès», Direcció General d’Agricul-
tura.

208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 28-10-
1936, pàg. 371.

209. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 9-12-
1936, pàg. 921.

210. Entrevista a Camilo Torras i Casals, 14-12-1992.
211. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 11-12-

36, pàg. 950-951.
212. AESA, carta de l’11-12-1936.
213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 11-12-

1936, pàg. 951-952.





DE  LA  POSTGUERRA  
A  L ’ADSCR IPC IÓ  A  LA  UN IVERS I TAT  (1939 -1976)

INTRODUCCIÓ

Acabada la Guerra Civil, es reconstituí de seguida
la Diputació Provincial, sota la presidència d’An-
tonio M. Simarro Puig, i amb la presència del pro-
pietari i industrial agrícola Magí Raventós i Fatjó
com a ponent d’agricultura. L’Escola Superior d’A-
gricultura reprèn les seves activitats ben aviat.
Més endavant, el 1946, en una memòria anual de
la Diputació, trobem una referència al fet que la
Diputació va apostar des del primer moment per
l’escola. Els primers passos, però, degueren ser de
paraula, ja que no n’ha quedat cap constància es-
crita. És molt probable que ho hagués fet possible
el compromís personal de Magí Raventós, persona
decisiva en aquell moment per la seva filiació po-
lítica i també per la seva influència en els àmbits

agraris catalans com l’Institut Agrícola Català de
Sant Isidre (IACSI). Cal tenir en compte que era,
a més, el segon fill d’un dels fundadors de l’escola:
Manuel Raventós i Domènech, que en fou el pri-
mer director.
L’edifici i les instal·lacions de l’escola estaven

quasi intactes, així com el material, especialment
el de laboratori, cosa que, de fet, permeté fer les
pràctiques corresponents durant anys, pal·liant
els minsos recursos que es rebien de la Diputa-
ció. Fins a les darreries de la dècada dels qua-
ranta no calgué cap inversió forta als laboratoris,
senzillament perquè estaven ben dotats de resul-
tes de la gestió anterior a la guerra. 
Hi ha uns inventaris bastant exhaustius de tots

els béns mobles i fungibles de l’escola, elaborats
per l’administrativa Francesca Manció i pel secre-
tari, Ramon Rierola,2 que fan veure clarament que
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l’escola no havia sofert cap espoli important a
causa de la Guerra Civil, informació corroborada
en les entrevistes que hem fet a alumnes que van
estudiar durant els primers anys de la postguerra.
A més, els espais que ocupava l’escola en

aquell temps no sofriren més que de resquitllen-
tes els bombardeigs que afectaren l’Escola
d’Enginyeria i l’Elemental de Treball. Així, amb
els elements materials a punt i un mínim de per-
sonal que sempre mantingué la seva bona dis-
posició, l’escola estava a punt de rebre alumnes
ja des dels mateixos mesos finals del curs 1938-
1939, com així va ser el curs següent, el 1939-
1940, en què hi hagué una matriculació molt
alta.
Així, doncs, l’Escola Superior d’Agricultura re-

prengué les seves activitats de seguida: el 22 d’a-
bril del mateix 1939 Joan Àngel i Genís rebia, com

a director accidental de l’escola,3 les primeres as-
signacions directes per a fer front al seu funciona-
ment; es tractava d’assignacions destinades a
neteja, despeses generals i de secretaria, però
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Figura 3.2.

Figura 3.1. Edificis a l’interior del recinte on s’ubicaven l’escola i els
Serveis Tècnics d’Agricultura, el novembre del 1943.



també per als sous del personal que hi havia restat.
Es féu tot amb la fórmula de «ja es depuraran res-
ponsabilitats més endavant», com així fou.
Des d’un primer moment, apareix lligada a

aquesta represa la figura del secretari, Ramon
Rierola i Isern, l’eficàcia del qual féu que en el
seu cas fossin superats els estigmes que, per al
franquisme, marcaven aquest professor el 1939:
soldat d’aviació de la República, conegut per les
seves idees catalanistes i republicanes (apaiva-
gades, però, als ulls dels vencedors de la guerra,
per la seva moderació i el seu catolicisme), i pro-
fessor de català, deixeble directe de Pompeu
Fabra a l’Ateneu Polytechnicum.4 Així, fou de se-
guida designat secretari de l’escola pel ponent
d’agricultura de la Diputació de Barcelona, Magí
Raventós.
El primer semestre del 1939 no hi va haver

classes. El mes de juliol, però, es van fer els
exàmens corresponents al curs 1938-1939, tant
de grau mitjà com de superior, és a dir, d’engi-
nyeria agrícola. En els anys següents, i fins al
1945, va haver-hi classes i exàmens de matèries
de cicle superior, tot i que ja era clar, per la nor-
mativa estatal referent als estudis mitjans i su-
periors, que en el futur l’escola no impartiria
aquell cicle.
Cal dir, però, que el títol obtingut de grau su-

perior fou reconegut com a títol de grau mitjà,
és a dir, com a perit, pel Ministerio de Educa-
ción Nacional, en una ordre datada l’11 de juliol
del 1947.5 Aquesta ordre prescrivia que no es
podia obtenir a l’escola de Barcelona el títol de

nivell superior, sinó únicament el de perito.
Aquesta manca del ple reconeixement del grau
superior provocà que els posseïdors del títol
d’enginyer es veiessin forçats a convalidar-lo
pel de perit agrícola, que, acadèmicament, és
de grau inferior. Entre els pocs que es negaren
a acceptar aquesta degradació acadèmica hi
hagué el professor Enric Corominas i Cortès,
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Figura 3.3. Ramon Rierola i Isern fou secretari, i puntal de l’escola,
des del mateix any 1939 fins al 1969, quan es jubilà.



que, a més, i juntament amb Josep Maria Soler
i Coll, fou un dels que lluitaren més per la con-
tinuïtat de l’escola en acabar la Guerra Civil.

En aquest estat de coses començà un perío-
de en el qual a penes hi hagué canvis significa-
tius a l’escola: els que queden reflectits en els
apartats que es desenvoluparan tot seguit –càr-
recs directius, professorat, etcètera– i prou. L’es-
cola va entrar en un estat d’una certa letargia,
només sacsejada per les iniciatives personals i la
qualitat professional i humana dels professors
més destacats. En aquest clima, l’escola, sense
cap reconeixement oficial, actuava com a escola
universitària de grau mitjà, on es formaven els
peritos agrícolas, el títol dels quals havia de ser
convalidat pels professors visitants de l’«Escuela
de Madrid». Els organismes dels quals depenia
l’escola eren els primers interessats que no hi
passés res de rellevant que pogués trencar la ru-
tina imposada el 1940, i que va perdurar fins als
anys seixanta.
No fou fins a l’inici de la setena dècada del

segle XX que van començar a canviar les coses. No
des del punt de vista del funcionament, atès que
encara faltaven uns quants anys per a canviar-ne
l’estructura i la direcció, però sí pel fet que s’hi va
incorporar una generació d’alumnes i alguns pro-
fessors que suposà un vertader trasbals per a una
escola ancorada en la immobilitat i en la rutina.
De fet, els canvis no es donen únicament a

l’Escola d’Agricultura, sinó que són un fenomen
general a tota la universitat catalana, i coincidei-
xen amb l’inici d’un moviment universitari d’a-
bast europeu que tingué el punt culminant en el
Maig del 68, amb la revolta dels estudiants de la
Sorbona de París. Si, majoritàriament, la univer-
sitat catalana, inclosa la nostra escola, estava for-
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Figura 3.4. Josep M. Soler i Coll va ser un tècnic destacat dels Serveis 
Tècnics de la Generalitat –fou el responsable del Servei de Terra
Campa– i professor de l’escola. Posteriorment, s’integrà a la Diputa-
ció de Barcelona i esdevingué cap dels Seveis Tècnics d’Agricultura. 
Millorador genètic prestigiós (fou l’obtentor dels blats «Mont...»).6



çosament despolititzada abans del 1960, a partir
d’aquell any es dóna una reorganització política
de la joventut catalana, en la qual els estudiants
actuen com a avantguarda. Tot i que l’escola, ja
anomenada Escuela de Peritos Agrícolas y Espe-
cialidades Agropecuarias, no pertanyia formal-
ment a la universitat catalana –de fet, no hi
pertanyia cap de les escoles tècniques–, ni tan
sols formava part, oficialment, del Distrito Uni-
versitario de Cataluña y Baleares, la majoria del
professorat i de l’alumnat sí que se’n sentien, i
participaren en el moviment universitari barce-
loní, si bé en menor mesura, atès el seu volum.
L’inici, prou estudiat per sociòlegs i historia-

dors, fou, per una banda, l’etapa d’obertura que
suposà el fet que accedís al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia Joaquín Ruiz-Giménez, ministre
entre el 1951 i el 1956. Fou una etapa que per-
meté l’accés a càtedres universitàries de profes-
sors com José Luis López Aranguren, Enrique

Tierno Galván i Agustín García Calvo a Madrid,
Salamanca i Sevilla –esmentem només els més
significatius–, i José María Valverde Pacheco i
altres, a Barcelona. Caldria sumar-hi els profes-
sors que exercien a l’estranger, com Josep Ferra-
ter Mora, la influència intel·lectual dels quals
arribava fins a Barcelona.
Aquests professors, entre molts altres, junta-

ment amb una generació d’estudiants nascuts des-
prés d’acabar la Guerra Civil, començaren a can-
viar el que sovint s’ha anomenat la misèria educa-
tiva del franquisme, misèria que en alguns aspec-
tes també va contagiar l’escola, tot i que la’n
salvava el mestratge de determinats professors, he-
reus morals i intel·lectuals de l’escola d’abans de
la guerra.
Cal tenir en compte, d’altra banda, els movi-

ments paral·lels de la societat catalana que, a
partir del canvi de realitat que suposava la trans-
formació econòmica de tot l’estat espanyol, em-
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Figura 3.5. Aula de l’escola en els primers anys setanta. Figura 3.6. Un passadís de l’escola.
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penyien cap a unes reivindicacions democràtiques
i catalanistes: la fundació d’Òmnium Cultural, els
fets del Palau de la Música Catalana, la creació
d’editorials en català, l’aparició del fenomen de la
Nova Cançó –un dels components de la qual fou
alumne destacat de l’escola: Joan Manuel Serrat–,
la tímida aparició, en la clandestinitat, dels pri-
mers partits polítics i la dels sindicats obrers, una
mica més agosarada, el canvi d’actitud de l’esglé-
sia de base, etc. L’aparició del primer moviment
estudiantil democràtic, que tingué un episodi no-
table a la nostra escola, fou un dels elements des-
encadenants dels canvis que es visqueren a partir
del 1960.
Aquesta generació d’estudiants de l’escola es

troba anys més tard protagonitzant moltes de les
iniciatives que hi hagué a Catalunya relacionades
amb l’agricultura i la ramaderia: consolidació del
Col·legi Oficial de Perits Agrícoles, organització

de l’àrea del camp del Congrés de Cultura Cata-
lana, creació de l’Institut Català d’Estudis Agrí-
coles, creació de la Unió de Pagesos, participació
en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, ja als anys
vuitanta, càrrecs en organismes provincials agrí-
coles o de conservació de la natura (com el Servei
d’Extensió Agrària, per exemple) o ministerials,
creació de fundacions dedicades a l’agricultura i
la ramaderia, com la Fundació Agrícola Cata-
lana, la Fundació Privada de l’Enginyeria Agrí-
cola Catalana, a més dels que han desenvolupat
la seva activitat en institucions com l’Institut
Agrícola Català de Sant Isidre, entre altres.
Si després del 1939 hi havia un grup de pro-

fessors que servava dintre seu, i procurava man-
tenir-lo en el si de l’escola, el vell esperit de
l’Escola Superior d’Agricultura, els anys seixanta
van veure un grup, nombrós, d’estudiants que
ressuscitava aquell esperit entre els alumnes i el
transmetia anys més tard als llocs on exercien
llur professió.
En el curs 1970-1971 ja es va produir un acos-

tament cap a la Universitat Politècnica de Barce-
lona quan els professors Ramon Bardia i Joan
Lluís Dalmau hi establiren els primers contactes.
Aquest acostament va culminar, finalment,

amb el decret del 5 de març del 1976, signat en
una reunió del consell de ministres celebrada a
Barcelona, en què l’Escola Tècnica d’Enginyeria
Agrícola i d’Especialitats Agropecuàries es de-
clarava formalment adscrita a la Universitat Po-
litècnica de Barcelona. 

Figura 3.7. Un examen per a ingressar a l’escola, realitzat en els lo-
cals de l’escola veïna, la EUET IB .



LA GESTIÓ DE L’ESCOLA

L’escola arrencà, el 1939, amb el mateix nom
que tenia abans, però traduït al castellà: Escuela
Superior de Agricultura. 
Després d’un any d’incertesa, el 15 d’octubre

del 1940 es reconeixia la validesa oficial dels es-
tudis que es cursaven a l’Escuela de Peritos Agrí-
colas y Superior de Agricultura de la Diputación
Provincial de Barcelona –de fet, el terme Supe-
rior fou aviat suprimit, ja que no s’hi podia cursar
l’enginyeria agronòmica–. Ara bé, s’hi imposaven
unes condicions, que, resumides, són les se-
güents: 
- Els plans d’estudis i els programes oficials
havien de ser els de l’Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid
(«Escuela de Madrid»).
- N’eren reconeguts els estudis, però l’escola
era tractada com una escola privada.
- El nomenament de professors, director, se-
cretari i director d’estudis, si n’hi havia,
corresponia al ministeri, a proposta de la Di-
putació. Haurien de ser sempre enginyers
agrònoms o perits agrícoles, però amb el títol
emès per l’escola de l’estat.
- Els exàmens finals serien a Barcelona, però
davant d’un tribunal dos membres del qual
havien de ser professors de l’escola de l’estat.
- Els títols serien sempre emesos per l’«Es-
cuela de Madrid». 
Una comissió integrada pel director de l’escola

de Barcelona, el delegat de la Dirección General

de Enseñanza Profesional y Técnica i el represen-
tant de la Diputació s’encarregaria de ratificar els
membres del claustre de professors existent l’oc-
tubre del 1940. Això s’acomplí, amb l’actuació
prèvia de la Comissaria de Depuració de Funcio-
naris de la Diputació Provincial de Barcelona.
Tot plegat feia que l’escola de Barcelona no

fos res més que una prolongació, una delegació,
de la de Madrid, amb una autonomia que es li-
mitava a la gestió econòmica7.
El 1942 es va aprovar un reglament que, amb

petites modificacions, estigué vigent durant molts
anys. Era un reglament de marcat caràcter falan-
gista, però que recollia, a la seva manera, vells
principis de l’escola. Així, a l’article primer, on
parla de l’«Objeto de la Escuela», diu, a part del
que és estrictament dedicat a l’ensenyament de
l’agricultura: «Difundir los conocimientos y pro-
gresos agrícolas y cooperar a todo cuanto pueda
contribuir al avance de la Agricultura». 
En aquest reglament, molt complet, s’especi-

fica fins i tot el que han de pagar de matrícula i
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Concepte                                                                 Import

Matrícula d’una assignatura trimestral 10 pessetes

Matrícula d’una assignatura semestral 20 pessetes

Drets d’examen d’una assignatura trimestral 5 pessetes

Drets d’examen d’una assignatura semestral 10 pessetes

Drets de laboratori per a tot l’any 60 pessetes

Drets d’expedició de certificat o diploma 30 pessetes

Dipòsit obligatori en previsió de danys i desperfectes 50 pessetes

Taula 3.1. Import de matrícula i dels drets d’examen,
d’acord amb el reglament del 1942
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drets els alumnes (taula 3.1). S’hi especifica,
també, l’obligatorietat de l’assistència a les clas-
ses, teòriques i pràctiques, i a les visites i les
conferències que l’escola organitzi. Es diu, a
més, que «las enseñanzas se darán en el idioma
oficial, tanto las clases orales como las prácticas,
y este mismo idioma se utilizará en todas las re-
laciones, tanto orales como escritas, entre profeso-
res y alumnos y entre unos y otros con el restante
personal de la Escuela». També s’hi preveu que
els alumnes esperaran, per entrar a classe, que
ho hagi fet el senyor professor, a qui saludaran
«brazo en alto y con la invocación “Arriba Es-
paña”. Al terminar la clase, el profesor se despe-
dirá de los alumnos brazo en alto con la misma
invocación. Los alumnos que entren tarde a clase,
saludarán brazo en alto pero sin decir palabra».
Essent obligatòria l’assistència, si un alumne

incorria en un nombre de faltes equivalent a dues
desenes parts de les classes de l’assignatura, per-
dia el dret d’examen a la primera i la segona con-
vocatòries, i havia de repetir la matèria el curs
següent. No es toleraven les faltes de respecte i dis-
ciplina, tant a les persones com als locals i equi-
paments, i eren especialment greus, com pertocava
al moment històric i a la retòrica usual, «las faltas
de amor a España y desafección al Régimen».
Cal dir que en la part que parla dels profes-

sors, el tractament que se’ls dóna no és pas més
suau que tot allò que es refereix als alumnes.
L’aplicació d’aquest reglament, com va passar

en molts altres dels elements de la reglamentació
franquista, s’anà relaxant amb el pas del temps.

El 1945 es produeix un nou canvi de nom de
l’escola: per un decret del 7 de setembre d’aquell
any, passa a dir-se Escuela de Peritos Agrícolas
y de Especialidades Agropecuarias. De fet, no
canviava res en el fons, però, per un cantó, es
deixava del tot clar que l’escola no era de rang
superior i, per l’altre, s’obria la porta a la inclusió
formal a l’escola dels cursets d’especialitats.
Aquest nom es mantingué fins al 1966, en què
l’Escola passava a ser Escuela de Ingeniería Téc-
nica Agrícola y de Especialidades Agropecuarias
de Barcelona - Centro no estatal reconocido. El
nom ja no va canviar oficialment fins al 1976.
Davant de la situació, pel que fa als títols, en

què es trobava l’escola, els alumnes i alguns pro-
fessors i tècnics de la Diputació es mobilitzaren,
en la que fou una de les primeres campanyes de
reivindicació d’aquells difícils anys: el 20 de fe-

Figura 3.8. Una exposició a l’escola.



brer del 1946, un escrit amb 13 firmes arribava
al nou ponent d’agricultura de la Diputació de
Barcelona, Pere Cabot Puig. A la carta, amb molt

bones paraules, l’instaven a solucionar la situació
anòmala dels títols de l’escola. Es referien con-
cretament al fet que el títol superior de l’escola,
d’enginyer agrícola, era convalidat oficialment
pel de perit agrícola, que era de rang clarament
inferior. Cal dir que no se’n sortiren i que aquesta
anomalia es va arrossegar sempre més.
No fou fins al 1954 que s’instaurà un acte aca-

dèmic solemne de lliurament de títols. També
s’hi lliurà el Premi Claudi Oliveras i Massó amb
una dotació econòmica inicial de 3.000 pessetes,
que s’havia de concedir a l’alumne amb el millor
expedient acadèmic del curs. 
El 1964 es començà a celebrar l’«Exposición

del libro agrícola». A la segona edició, del 1965,
consta que hi participaren 24 editorials. L’orga-
nització era a càrrec dels alumnes de segon curs,
ajudats per un grup de professors i amb la col·la-
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Figura 3.9. Entrega de títols, l’any 1955, 
en presència del director de l’escola, Antoni Almirall.

Figura 3.10.
Acte acadèmic al Saló Daurat 
de la Diputació de Barcelona, 

amb motiu del centenari 
dels estudis agraris a Espanya.

Presideix el president 
de la Diputació de Barcelona, 

Joaquín Buxó, 
marquès de Castellflorite. 

A la seva dreta, 
el Sr. Fernández Urquiza, 

director de l’Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas.
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boració de la prefectura d’estudis i la biblioteca
del centre, dins del marc dels actes constitutius
del «pas de l’equador», una celebració molt fre-
qüent aquells anys a tota la universitat, que es
duia a terme justament quan s’arribava a la mei-
tat de la carrera. Es continuà celebrant durant
molts anys, fins al 1977. 
De la mateixa manera, el 1970 es començava

a celebrar el concurs de fotografia tècnica agrícola,
que tingué també diverses edicions en els anys ul-
teriors. Com l’activitat anteriorment exposada,
augmentaren la quantitat i la qualitat de les obres
presertades. Els premis que s’atorgaven eren do-
nats per la Diputació, la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, di-
ferents firmes comercials i la mateixa escola.
També se celebraren al llarg d’uns quants

anys unes jornades hortofructícoles, amb confe-
rències i col·loquis sobre temes relacionats amb

la producció, la conservació i la comercialització
de fruites, hortalisses i flors. La majoria dels en-
carregats de les conferències i els col·loquis eren
professors de l’escola, però també hi eren convi-
dats professors d’altres escoles o d’institucions
diverses relacionades amb aquestes matèries.
L’èxit solia ser gran: el curs 1970-1971, per
exemple, aquestes jornades tingueren 93 inscrits. 
En aquells anys es començaren a fer viatges

d’estudis d’una certa llargària i intercanvis amb
altres escoles d’agricultura europees. L’escola
mai no havia romàs tancada en ella mateixa, i els
viatges de final de carrera es dedicaren sempre
a la visita d’explotacions agropecuàries de dife-
rents indrets de l’estat espanyol o del Migdia
francès, principalment. És a partir dels primers
anys setanta que es comencen a establir convenis
amb escoles d’altres països, que incloïen visites
mútues i intercanvis d’experiències.

Figura 3.11. Viatge al Maresme de la promoció que acabà els estudis
l’any 1948. Hi participà Beatriz de Medrano, 
la segona noia que va estudiar a l’escola (vegeu la taula 3.13)
(fons antic de la biblioteca de ESAB).

Figura 3.12. Viatge de final de carrera dels alumnes
a Itàlia (Centro di Studi Pratici di Agricoltura), 

acompanyats pels professors 
Antoni Almirall Andreu i Sebastià Duran.
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Amb tot i això, a partir del 1946, almenys, hi
ha constància de la realització de viatges de final
de curs dissenyats com a visites a explotacions
agrícoles i ramaderes. Per exemple, el viatge del
curs 1956-1957 es destinà a visitar una de les
joies de les obres públiques amb repercussió agrí-
cola del franquisme: el Plan Badajoz. Durant molts
anys la pràctica totalitat d’aquests viatges es feren
a l’interior de l’estat espanyol, però més endavant,
ja als anys seixanta i setanta, se’n feren també a
la resta d’Europa. 
Fruit de la projecció externa de l’escola, a tra-

vés dels professors que s’havien mogut per oferir
als alumnes la possibilitat de desenvolupar pràc-
tiques que anessin més enllà de l’activitat d’aula,
en el curs 1970-1971 l’empresa Motor Ibérica va
regalar a l’escola un dels seus tractors per tal que
els alumnes poguessin fer pràctiques de taller. Al-
hora, s’iniciava una col·laboració amb l’escola que

permeté assistir als tallers de Motor Ibérica en
grups organitzats. El professor que havia establert
aquest contacte fou Carles Bernat, i el tractor en-
cara és avui dia al centre de recerca Agròpolis de
Viladecans.

Figura 3.14. El tractor a l’entrada de l’escola.

Figura 3.13. Per al viatge de fi de carrera de la promoció del 1976.
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ELS CÀRRECS DIRECTIUS

El primer director de la represa fou Joan Àngel i
Genís, professor, habitualment, de conreus her-
bacis i les seves malalties. Fou designat per Magí
Raventós. Igual que les dues vegades en què fou
director anteriorment, Àngel i Genís s’hagué
d’enfrontar amb una etapa problemàtica, sense
possibilitats d’exercir una direcció en condicions
normals, i plena d’incidents que el devien colpir
desfavorablement en més d’una avinentesa.
El 13 de desembre del 1940 fou nomenat di-

rector Claudi Oliveras i Massó, després de rein-
corporar-se a l’escola com a professor. Prengué
possessió del càrrec el 2 de gener del 1941 i s’hi
mantingué fins a la seva mort, l’octubre del 1947.
Fou professor d’agronomia, meteorologia agrí-
cola, indústries rurals, viticultura i enologia –era
un reputat especialista en aquestes darreres ma-
tèries–, tot i que puntualment s’encarregà també
d’alguna altra assignatura. Es féu càrrec de la di-
recció amb setanta-un anys, ja jubilat, i fou sem-
pre un bon professor i un bon gestor de l’escola.
L’etapa de direcció de Claudi Oliveras ja es

pogué desenvolupar amb normalitat, però sempre
dintre de les limitacions imposades per la fèrria
dependència externa que tenia l’escola. Segons
els testimonis dels qui van viure aquella etapa
de 6 anys, la gestió d’Oliveras es caracteritzà per
l’eficàcia i la bonhomia en el tracte. Cal tenir en
compte, a més, que comptà amb l’ajut de la vàlua
personal dels professors de l’escola, entre els
quals destacava el secretari, Ramon Rierola.

Ara bé, la forçosa supeditació dels esquemes
de funcionament de l’escola al que imposava Ma-
drid va fer que a Rierola no se li validés el títol
obtingut el 1929, reconegut per l’escola el 1932,
ja que el títol d’enginyer expedit a Barcelona va
ser reconegut a Madrid al mateix nivell que el de
perit agrícola, i, segons el reglament imposat el
1941, el director i el secretari havien de ser en-
ginyers agrònoms. A més, a Rierola no se li reco-
negué inicialment ni tan sols el títol de perit (havia
acabat la carrera el 1925), per la qual cosa no
podia ni ser professor de l’escola. La solució que
van trobar per al seu cas va ser incloure’l en la
plantilla de tècnics administratius de la Diputació
i fer-lo oficial en cap de la secretaria administra-
tiva de l’escola. Alguns anys féu també d’habilitat
de personal de l’escola i de la granja escola de
Caldes de Montbui. Es mantingué a la secretaria,

Figura 3.15. 
Claudi Oliveras Massó,
enginyer agrònom, 
va ser nomenat 
director de l’Escola 
als setanta-un anys, 
quan ja estava jubilat
(Anales, vol. 6, 1946).



de facto, fins a la seva jubilació, l’any 1969, en
què fou substituït per Joan Lluís Dalmau. 
A la mort de Claudi Oliveras, fou designat di-

rector Antoni Almirall i Carbonell, que el 1952
també era nomenat alcalde de Sitges. Era profes-
sor d’indústries rurals i d’enologia. S’hi mantin-
gué, de director i d’alcalde, fins al març del
1958, moment en què, convalescent de resultes
d’un accident vascular, fou cessat de la direcció
de l’escola per ordre ministerial.
Per testimonis familiars, sabem que ningú no

gosà comunicar-li aquest cessament, i quan tingué
l’alta mèdica i es reintegrà a l’escola, es trobà el
despatx amb el pany canviat i ocupat, com a di-
rector, pel qui havia estat el seu subdirector, José
Cases. Això impel·lí Almirall a demanar la baixa
immediata de l’escola. En aquell moment, tenia
seixanta-cinc anys.
Tota l’etapa d’Almirall com a director es cor-

respon amb la de Cases com a subdirector, i
amb la de Ramon Rierola, restituït com a secre-
tari acadèmic. Els testimonis que ens han parlat
d’aquells onze anys de direcció d’Antoni Almi-
rall donen fe que fou una etapa en molts aspec-
tes semblant a la d’Oliveras, tant per la gestió
com pel tracte que es donava a professors i
alumnes.
L’1 d’abril del 1958 era nomenat director José

Cases Queralt, aleshores director de l’estació fi-
tosanitària del Port de Barcelona, enginyer agrò-
nom i «excombatiente del Ejército Nacional».
El desembre del 1966, en sessió del claustre8,

era elegit subdirector i cap d’estudis Ramon Bar-

dia, i es creaven també en aquell moment una co-
missió gestora i una altra de docent. Alguna cosa
es començava a bellugar després de bastants anys
d’un quasi absolut immobilisme. Els canvis im-
portants, però, encara trigaren deu anys a arribar.
La comissió docent, aprovada per la Diputació

el març del 1967, estava integrada pels profes-
sors Ramon Bardia, com a president, Joan Lluís
Dalmau, com a secretari, i Josep Cabanas, Josep
Llovet, Antoni Quixal i Francisco Javier Ripol,
com a vocals.
La comissió gestora, per la seva banda, estava

integrada per José Cases, com a president, i per
Ramon Bardia, Enric Corominas, Lorenzo Marco,
Josep Maria Vidal-Barraquer i Joan Pere Vilà
Hors, com a vocals. La funció d’aquesta comissió
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Figura 3.16. 
Antoni Almirall Carbonell,
enginyer agrònom, 
va ser director de l’escola
entre el 1947 i el 1958. 
Fotografia facilitada pel
seu nét i actual professor
de l’ESAB, 
Antoni Almirall Malhivern. 
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s’estenia als temes de relació entre l’escola i els
organismes superiors, i les relacions exteriors.
Tots els testimonis orals que tenim d’aquesta

etapa destaquen l’enorme paper que van tenir,
successivament, els professors Rierola, Bardia i
Dalmau en la gestió de l’escola. Segons els testi-
monis consultats, eren ells els qui duien el pes
real de la direcció. Una prova d’aquest fet és que
el primer conveni signat amb la Universitat Po-
litècnica, el 1976, va ser signat per Dalmau i no
pas pel director, José Cases, que ni tan sols va
assistir a l’acte institucional que es va celebrar
per donar caràcter oficial als acords presos.
Tanmateix, en una relació de càrrecs directius

de l’escola del 4 de desembre del 1975, signada
pel director, s’esmenta a ell mateix com a direc-
tor, a Joan Lluís Dalmau com a secretari i cap
d’estudis, i a Lluís Bosch, José Carrillo de Albor-

noz, Josep Llovet i Lorenzo Marco com a caps de
departament. 
Tancarem aquest capítol precisament amb el

cessament de José Cases en la direcció de l’es-
cola, esdevingut el 31 de març del 1976 per ju-
bilació. Tanmateix, en un ofici de l’1 de març del
1972, el director general d’Universidades e In-
vestigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia demanava al director José Cases que
continués en el càrrec fins a la conversió de l’es-
cola en escola universitària.9 Cases va complir
les instruccions rebudes de Madrid i es va man-
tenir, almenys nominalment, al capdavant de
l’escola quatre anys més. 

Figura 3.17. José Cases Queralt –el tercer començant per la dreta–
fa un discurs,amb motiu de la presentació de l’exposició del llibre
agrícola, a la biblioteca, en presència del president de la Diputació,
Josep M. de Muller i d’Abadal. Fou director entre els anys 1958 i 1976.

Figura 3.18. El professor Ramon Bardia 
en el sopar d’homenatge a diversos professors jubilats, l’any 1976.



GESTIÓ ECONÒMICA

Des del 1939 l’escola patia una doble adscripció:
en el vessant acadèmic, estava totalment subjecta
al Ministerio de Educación Nacional, després de
Educación y Ciencia, sense cap mena d’escletxa
cap a una autonomia d’alguna mena, tret de la
possibilitat de fer propostes, que havien de ser
sempre aprovades pel ministeri. En el vessant
econòmic, laboral i administratiu, depenia de
l’Excelentísima Diputación Provincial de Barce-
lona, per la qual havia de passar tota mena de do-
cumentació referida a l’escola.
La gestió acadèmica, doncs, depenia en exclu-

siva de Madrid. Les notes que es reflectien a les
actes oficials sortien d’uns exàmens que es feien
davant d’un tribunal compost pel professor de l’as-
signatura, el secretari de l’escola, o un represen-
tant seu, i, com a president, un professor de l’«Es-
cuela de Madrid». Els títols eren expedits per
aquesta darrera (això va eliminar de soca-rel el
problema de la validesa dels títols obtinguts a l’es-
cola, ja que no n’expedia). Així mateix, la direcció,
la sotsdirecció i la secretaria acadèmica es nome-
naven des del ministeri, després d’una proposta
prèvia de la Diputació.
En canvi, la gestió del personal, així com la

gestió econòmica, era a càrrec de la Diputació,
amb l’inconvenient que aquesta gestió era duta a
terme per l’ens provincial d’una forma tan meti-
culosa que més d’un cop devia presentar proble-
mes en el dia a dia de l’escola. Per exemple: els
primers anys, la calefacció era de llenya; més en-

davant, de gas butà. Tant els diners per a comprar
llenya, com més tard bombones de butà, havien
de sortir de partides aprovades, una per una, en
actes oficials de la Diputació, al plenari o a les
comissions. Per tant, en cas de necessitats im-
mediates, calia disposar d’un fons –sempre molt
limitat– de control directe de la direcció o de la
secretaria, fora de la via institucional establerta,
per a poder fer front a la urgència.
Aquest funcionament, a més, dificultava molt

l’evolució de les despeses de gestió, tant pel que
fa als pressupostos destinats a material de labora-
tori, com els que formaven les nòmines del perso-
nal. La tendència a l’immobilisme de les diputa-
cions d’aquella època féu que les necessàries mi-
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Figura 3.19. Títol de perit agrícola, estès a Madrid el 31 de gener
del 1948, a favor de Ramon Noguera, «que ha hecho constar su sufi-
ciencia en la Escuela Profesional de Peritos Agrícolas de Barcelona».
Es dóna la circumstància que el Sr. Noguera, d’El Grau de Prats de

Lluçanès, és l’inici d’una generació de tècnics titulats a l’ESAB, 
i l’han seguit el seu fill, Josep, i, darrerament, el seu nét, Pere.
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llores en els edificis, laboratoris, adquisició de
material, etcètera, es mantinguessin any rere any
sota mínims, i que les constants peticions i re-
clamacions formulades des de l’escola a les me-
mòries anuals caiguessin manta vegada en el
buit, ja que la Diputació es feia el desentès.
Dels dictàmens aprovats per la Diputació, es

pot veure que l’escola rebé, el 1939, la quantitat
d’11.625,05 pessetes per al seu funcionament, i,
pel que fa a professorat, 34.798,37 pessetes. 
L’any 1940 ja hi ha pressupostos ordinaris. El

global de la Diputació pujava a la quantitat de
48.024.621,46 pessetes. Les despeses totals pre-
vistes per a l’escola eren 270.163 pessetes, que
representaven el 0,56% del pressupost de la Di-
putació Provincial de Barcelona d’aquell any
(taula 3.2). Comparativament, trobem que la
granja escola costava 113.000 pessetes, i els Ser-
veis Tècnics d’Agricultura, 275.525 pessetes, i, a
més, es destinaven 55.500 pessetes a altres con-
ceptes (càtedres ambulants; foment de la ramade-
ria; adquisició de reproductors; concurs avícola de

posta; Estació Enològica de Vilafranca del Pene-
dès). L’assignació del 1944 ja fou més elevada.
S’han conservat alguns projectes de pressupos-

tos anuals de l’escola a partir del 1945 (taula 3.3).
El pressupost del 1947, per la seva banda, anava
acompanyat d’una sèrie de reflexions signades pel
director, Claudi Oliveras, que morí pocs dies des-
prés de signar-les, on parla del cost real de la re-
vista Anales, de l’encariment dels mitjans de trans-
port i altres temes econòmics, que feien que el
pressupost quedés molt curt en diversos apartats.
Des del 1950 l’escola estava percebent una

subvenció del Ministerio de Educación Nacional,

Taula 3.3. Pressupostos ordinaris de l’escola

Anys:     1940 1945        

Total despeses 270.163 569.000
Personal professional (professors) 174.996 375.000
Personal administratiu i subaltern 58.167 83.000
Material i despeses generals 37.000 111.000

Ingressos previstos 20.000 45.000

Font: Elaboració pròpia a partir de les Memòries de l’escola.

Taula 3.4. Taxes de matrícula i drets d’examen 
fixats a partir de l’any 1948 (en pessetes)

Matrícula   Drets de         Drets       Pòlisses  Dipòsit
pràctiques    d’examen 

Cursos preparatoris 700 - 197,15 * 12,15 50

Cursos de perit agrícola 195 300 50 12,15 50

Especialitats agropecuàries 50 ** 150 15 ** 24,30

* més 15 pessetes per matèria;   ** per cada matèria

Font: Elaboració pròpia a partir de les Memòries de l’escola.

Taula 3.2. Pressupostos de l’escola i altres serveis d’agricultura 
dins del pressupost total de la Diputació de Barcelona (en pessetes)

Anys:        1940 1944

Total Diputació 48.024.622 94.790.646

Escola d’Agricultura 270.163 521.267
Granja Escola Torre Marimon 113.000 334.000
Serveis Tècnics d’Agricultura 275.525 365.000
Altres conceptes 55.500 152.500
Total Agricultura 714.188 1.372.767

Pecentatge Escola/Diputació (%) 0,56 0,55



que el 1955 s’estabilitzà en la quantitat de
100.000 pessetes, en concepte de material de
pràctiques, i es mantingué en aquella xifra mal-
grat que anava augmentant d’alumnes i, per tant,
de necessitat de material per a les pràctiques.
Aquesta assignació no va variar fins l’any 1971.
Pel que fa als ingressos de l’escola provinents

de les taxes de matrícula, l’any 1948 hi va haver
una important remodelació, ja que es fixaren
unes taxes importants per a aquell moment (taula
3.4). El conjunt provocà un resultat clar: s’incre-
mentaren sensiblement els ingressos de la Dipu-
tació per aquest concepte. Però l’escola només es
quedava els ingressos en concepte de dipòsit en
garantia de material i biblioteca. La resta, cobrats
per la secretaria, s’havien d’entregar a la diposi-
taria de la Diputació.
L’escola estigué adscrita, des dels seus inicis i

fins al 1957, a la Secció d’Agricultura, Ramaderia
i Repoblació Forestal de la Diputació Provincial
de Barcelona. El 1957 fou traspassada a la Secció
d’Educació de la mateixa entitat provincial.
Aquest canvi d’adscripció dins dels departaments
de la Diputació de Barcelona, que de fet no afectà
gaire el funcionament quotidià, fou el primer pas
de cara a quelcom que més endavant havia de ser
decisiu: la pèrdua d’importància de l’Escola d’A-
gricultura en el si de la Diputació.
Tot i que, aparentment, el canvi era poc subs-

tancial, amb el temps aquest fet accentuà la dis-
tància ja existent entre l’escola i els Serveis
Tècnics d’Agricultura de la Diputació, i amb la
granja escola «Torre Marimon», ja que aquestes

dues darreres institucions romangueren en el Ne-
gociat d’Agricultura.
Els sous dels professors és un tema que me-

reixeria un tractament aprofundit per ell sol. Hi
ha algunes dades a les memòries anuals conser-
vades a l’Arxiu Històric de la Diputació de Bar-
celona i al mateix arxiu de l’escola.
El març del 1954 la memòria de l’escola es feia

ressò de quelcom que no era nou entre el profes-
sorat, però que es manifesta per primer cop aquell
any per escrit: la necessitat peremptòria d’un aug-
ment de sous per tal d’equiparar els ingressos dels
professors titulars de l’escola amb els dels catedrà-
tics d’universitat. Aquesta aspiració, però, no era
mai atesa perquè el rang de catedràtic, segons els
organismes oficials, no corresponia als professors
de l’escola, per molt que aquests el reivindiquessin
i que fins i tot l’utilitzessin en el seu àmbit personal
i en els cercles on es movien i es relacionaven.
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Figura 3.20. «Torre Marimon» l’any 1966: 
treball a la parcel·la dels Serveis Tècnics d’Agricultura de la Diputació.



De fet, els ingressos dels professors en alguns
casos podien resultar una mica justos, com la ma-
joria dels salaris d’aquells anys; tanmateix, cal
tenir present que per a la pràctica totalitat del
professorat l’escola suposava una segona dedica-
ció, que complementava el sou que rebien en la
primera dedicació, molt diversa: càrrecs en orga-
nismes oficials, o en obres socials o agronòmi-
ques de caixes d’estalvis o bancs, o bé en empre-
ses privades relacionades amb l’agricultura o la
ramaderia, etcètera.
A partir del 1960, l’economia de l’escola

anava evolucionant positivament, però molt a poc
a poc, ateses les limitacions que imposava la per-
tinença absoluta, en aquest aspecte, a una insti-
tució que, tot i no tenir encara el caràcter quasi
únicament municipalista que té avui dia, consi-
derava l’ensenyament com una activitat impor-
tant, però de segon ordre.
El 1971, el director de l’escola, d’acord amb la

comissió d’educació de la Diputació, sol·licitava a

Madrid un augment de la subvenció ordinària fins
a 1.000.000 de pessetes. A més, a principis d’a-
quell mateix curs, la Diputació havia posat a la
disposició de l’escola uns nous locals, que havien
de ser condicionats i moblats perquè poguessin
entrar en funcionament. També calia actualitzar
els laboratoris i les aules antigues, ampliar la bi-
blioteca –que ja disposava de 23.500 volums– i
dotar l’escola d’una sala d’actes apta per a fer-hi
cursets i conferències, i, per tant, calia instal·lar-
hi aparells audiovisuals moderns. En total, la des-
pesa necessària pujava a 3.000.000 de pessetes,
que és la quantitat que demanaven al ministeri en
concepte de subvenció extraordinària. La quantitat
obtinguda fou d’1.500.000 pessetes, quantitat que
es repetí el 1972. La direcció agraí la generositat
del ministeri en unes ensucrades cartes adreçades
al director general d’Universidades e Investiga-
ción, com era preceptiu aquells anys.
En aquest període destaquen en la vida i el

funcionament de l’escola les persones que la
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Figura 3.21



213

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

feien rutllar internament: el personal no docent.
En l’àmbit de la secretaria, sota el comandament
del ja esmentat Ramon Rierola, el 1939 es troben
Cecília Miarons i Francesca Manció. Hi havia un
conserge principal, Ramon Caballé, i un grup de
mossos de laboratoris i neteja. Completava la nò-
mina de personal no docent la bibliotecària del
centre, Anna Maria Gay. Tots ells estaven en
plantilla a l’escola des d’abans del 1937.
Les administratives Manció i Miarons –jubi-

lades el 1960, després de 40 anys de serveis–, la
bibliotecària Gay i el conserge Caballé, junta-
ment amb Ramon Rierola, constituïen el que
molts dels testimonis que visqueren aquells anys
denominen l’ànima de l’escola. 
El conserge Caballé fou una persona clau en

el quefer intern, en les relacions amb els alumnes
i els professors, i en el domini dels mitjans ma-
terials de la vida quotidiana. Caballé, a més,

tenia un carisma especial: persona de caràcter
amable i rialler, controlava amb molta mà esquer-
ra els alumnes, de manera que els possibles con-
flictes s’evitaven abans que es produïssin, si
calia fent-los sermonets oportuns. Durant els
anys que va ser conserge no es van produir a l’es-
cola ni pintades, ni desperfectes materials volun-
taris. 
El 1943 ingressà a l’escola Eduardo Sanz Soria,

excombatent de la Guerra Civil en el bàndol fran-
quista. Ascendit a conserge principal el 1960,
havia de marcar una època en la vida de l’escola
a causa de la seva controvertida personalitat.
En la memòria del 1971 es descriu el personal

no docent del curs 1970-1971: una bibliotecària
directora de la biblioteca, un cap dels serveis ad-
ministratius, dos oficials tecnicoadministratius,
dos auxiliars i, com a subalterns, un porter major,
un mosso de laboratori i vuit ordenances. 

Figura 3.22



ALGUNS FETS DESTACATS EN LA VIDA DE L’ESCOLA

El 1946 un grup d’exalumnes i professors de l’es-
cola féu una important aportació al teixit associatiu
professional de Catalunya: la creació del Col·legi
de Perits Agrícoles de Catalunya, actualment de-
nominat Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles de Catalunya, que conserva el terme de perit
a les seves sigles: COETAPAC.
A principis del curs 1955-1956 es constituí la

comissió de Barcelona per a les celebracions del
centenari de les carreres d’enginyer agrònom i
perit agrícola, sota la presidència honorífica del
president de la Diputació de Barcelona, Joaquín
Buxó de Abaigar, Marquès de Castellflorite. Actuà
com a secretari Ramon Rierola.
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Figura 3.23. Acte acadèmic celebrat a la sala d’actes de l’escola el 8 de novembre del 1955. A l’esquerra de la imatge, el director, Antoni Almirall. 

Figura 3.24. Escut actual del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.



Els actes de celebració de les Fiestas del Cen-
tenario duraren del 8 al 13 de novembre del 1955.
S’iniciaren a la sala d’actes de l’escola, amb actes
acadèmics molt de l’estil de les celebracions d’a-
quella època. Es va projectar una pel·lícula com-
memorativa «de exaltación de la labor de los
técnicos agronómicos en cien años», a la qual van
seguir conferències del perit agrícola Carlos Ro-
mero Jiménez, sobre La labor de los peritos agrí-
colas del Estado, i del professor de l’escola Joan
Pere Vilà Hors, amb el títol Los trabajos realizados
por los peritos agrícolas en el desempeño particular
de su profesión. Com a clausura, el senyor Josep
M. Vilardaga Pujol, en representació de l’il·lustre
senyor diputat ponent d’agricultura, ramaderia i
repoblació forestal de la Diputació, va pronunciar
«un brillante discurso de elogio de la misión de los
técnicos agrícolas».
El dia següent es féu una visita institucional

a la granja escola de Caldes de Montbui; el 10
de novembre es féu un dinar de germanor entre
enginyers agrònoms i perits agrícoles, i després
el lliurament de premis i guardons. L’11 de no-
vembre es féu una excursió al Penedès i al Camp
de Tarragona, visitant l’Estació Enològica de Vi-
lafranca del Penedès. Finalment, el dia 12 hi
hagué una missa commemorativa en sufragi de
tots els membres de l’escola traspassats.
La cloenda fou un altre acte acadèmic en el

Saló Daurat de la Diputació Provincial, i va cons-
tar d’una conferència intitulada Historia del des-
arrollo de las enseñanzas de Agricultura en la
Escuela de Barcelona (Anales, vol. 13), pronun-

ciada per l’excel·lentíssim senyor Epifani de For-
tuny i de Salazar, baró d’Esponellà, exalumne de
l’escola. Tot seguit es van lliurar, simbòlicament,
els títols als perits agrícoles de la promoció del
1954-1955, així com el premi Claudi Oliveras
Massó. Van tancar l’acte el senyor director de
l’Instituto Nacional Agronómico i el president de
la Diputació.
Una de les activitats desenvolupades a l’escola

en els anys seixanta foren les classes de català,
impulsades des de la Diputació de Barcelona. Era
una activitat d’extensió universitària, sense reflex
en l’expedient de l’alumne, amb classes imparti-
des per professors que no pertanyien a la plantilla
de l’escola, sinó a un col·lectiu de professors de
català contractats per la Diputació, que anaven a
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Figura 3.25.
Epifani de Fortuny,
baró d’Esponellà, 
exalumne de l’escola,
pronuncia una 
conferència intitulada
«Historia del desarrollo 
de las enseñanzas 
de agricultura en la 
Escuela de Barcelona».
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impartir cursos –habitualment a dos nivells, l’un
per a catalanoparlants i l’altre per a no catalano-
parlants– allà on la Diputació els destinava. Po-
dien assistir-hi tant alumnes com professors, i la
inscripció era de caràcter gratuït.

ELS PASSOS CAP A L’ADSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT

Ja en el curs 1970-1971 es va produir un acos-
tament a la Universitat Politècnica de Barcelona:
els professors Ramon Bardia i Joan Lluís Dalmau
hi establiren contactes per tal que els nous pro-
fessors que ingressessin a l’Escola d’Agricultura
gaudissin d’una bona formació acadèmica i una
visió universitària.10

El 8 de gener del 1972 s’iniciava un procés
que fou molt llarg i que hauria de ser transcen-
dental per al futur de l’escola. Aquell dia se ce-
lebrà una reunió del claustre de professors, amb
l’assistència de 6 representants dels alumnes per
tractar de la integració en la universitat. 
Debatut el tema de l’adscripció en aquell

claustre, es redacta un document prou eloqüent,
on es diu: «Consideramos que al pasar a universi-
taria, nuestra Escuela debe conservar, y a ser posi-
ble aumentar, su nivel técnico y educativo. No debe
ser una Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola co-
rriente...», i es dedica tot un paràgraf a parlar de
la història de l’escola i la seva presència i impor-
tància en el món agrari català. En un segon parà-
graf es parla d’allò per a què ha de servir l’escola
per als seus alumnes: permetre l’accés a una es-
cola d’enginyeria superior agrícola, a una facultat

de ciències, o bé ampliar els estudis a la mateixa
Escola d’Agricultura, en uns plans especials que
s’elaborarien d’acord amb altres universitats. Fi-
nalment, es parlava de la necessitat peremptòria
d’establir un centre d’experimentació i investiga-
ció agrícola-ramadera.
El corrent majoritari de l’escola era del tot fa-

vorable a la integració universitària, que es veia
amb moltes esperances. La tardança a fer avenços
en aquest sentit provocà més d’un cop protestes
dels estudiants, que el 1974 protagonitzaven una
vaga per la manca de resultats en aquest tema.
Paral·lelament, hi hagué una sèrie de reu-

nions, prèvies i posteriors, de la direcció de l’es-
cola i de la Ponència d’Educació de la Diputació
amb els rectors de les tres universitats del dis-
tricte universitari per tal de tirar endavant el que
emanava de la Llei General d’Educació i Finan-
çament de la Reforma Educativa (1970) i de les
successives ordres i decrets que la desplegaven:
el desenvolupament dels estudis universitaris de
caràcter tècnic i l’adscripció a una universitat de
les escoles que no en formessin part directament,
com era el cas de l’Escola d’Agricultura de Bar-
celona. En una de les ordres que desplegaven la
llei constava que l’Escola d’Agricultura quedava
adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona,
de creació recent.
El 31 d’octubre del 1972, però, a partir de la

proposta del president de la Diputació de Barce-
lona, Josep Maria de Muller i d’Abadal, s’acordà
sol·licitar l’adscripció com a escola universitària
a la Universitat Politècnica de Barcelona.



El pas següent es va fer al cap de dos anys: el
19 de juliol del 1974 l’aleshores president de la
Diputació, Juan Antonio Samaranch Torelló, va
sol·licitar formalment aquella adscripció. Ho féu
aprofitant un decret regulador de les escoles uni-
versitàries que s’havia aprovat el 17 d’agost del
1973. El mes de desembre del 1974 la Diputació
aprovava el nou reglament de l’escola i el projecte
de col·laboració de les dues institucions per a fer
efectiva l’adscripció. El maig del 1975 es remetia
tota la documentació necessària al rector de la uni-
versitat, Gabriel Ferraté Pascual, exalumne de
l’Escola, i, finalment, un decret del 5 de març del
1976, signat en una reunió del consell de minis-
tres celebrada a Barcelona, declarava l’Escola
Tècnica d’Enginyeria Agrícola formalment ads-
crita  a la Universitat Politècnica de Barcelona
(UPB). La UPB havia estat creada el març del
1971 i esdevingué Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) el 1984.
L’adscripció provocà un altre canvi de nom:

l’escola passà a ser l’Escuela Universitaria de In-
geniería Técnica Agrícola de la Diputación Pro-
vincial de Barcelona. Ben aviat, però, es
començà a utilitzar preferentment el nom de l’es-
cola expressat en català.
El 4 de març, davant de la imminència de la

signatura del decret, una comissió de professors i
alumnes de l’escola visitava en el seu despatx el
president de la Diputació de Barcelona, Juan An-
tonio Samaranch, per tal d’expressar-li l’agraïment
per les seves gestions, i el dia 6 subsegüent es va

celebrar un acte acadèmic a la sala d’actes de l’es-
cola, amb la presència de Julià Fernández, vice-
rector de la UPB, Manuel Font Altaba, diputat
delegat d’ensenyament i investigació de la Dipu-
tació, Joan Lluís Dalmau, secretari de l’escola, i
els caps de departament Josep Llovet, Lorenzo
Marco, José Carrillo de Albornoz, Enric Coromi-
nas i Lluís Bosch, amb la finalitat principal de
donar fe pública del fet històric que s’acabava de
produir.

217

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

Figura 3.26
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EL PROFESSORAT

L’escola comptava, en aquell arrencament del
1939, amb 7 professors titulars i 2 d’auxiliars
(taula 3.5) dels 28 que constituïen el claustre
abans de la Guerra Civil. A poc a poc anà crei-
xent el nombre de professors en reincorporar-se
els que havien estat mobilitzats per l’exèrcit re-
publicà o senzillament desconnectats de l’escola
al final de la guerra. Així, ja n’eren 21 el 1940,
xifra que s’assolí en acabar els processos de de-
puració instaurats a tota l’administració pública.
Aquestes depuracions foren superades per la
major part dels professors i del personal no do-
cent de l’escola, llevat d’alguns casos prou relle-
vants, com el de Pius Font i Quer (taula 3.7).
La guerra havia delmat l’Escola Superior d’A-

gricultura de Barcelona, amb una part del pro-
fessorat d’abans del 1939 perduda per una causa
o altra. Però cal destacar un fet: el grup inicial
de professors amb què comptava l’escola l’abril
del 1939 era el grup supervivent del claustre an-
terior, d’abans de l’inici de la guerra, i en bona
part havia romàs a l’escola durant la mateixa con-
frontació bèl·lica o havia estat mobilitzat per la
República. Per tant, per als nous governs, el per-
sonal de l’escola estava sota sospita. És molt pro-
bable que la figura de Magí Raventós11 fos un
aixopluc segur per a la supervivència de l’escola
i els seus integrants. 
A partir de l’octubre del 1939, la Diputació

examinà un per un els membres del personal,
professors i no docents, a partir dels dictàmens

El març del 1939 Incorporats després

JOAN ÀNGEL I GENÍS RAMON BARDIA
JOSEP RAMON BATALLER GUILLEM DE BENAVENT
JOSEP CABANAS JOAN BERGÓS
FRANCESC DOU ENRIC COROMINAS

PERE JOAN GIRONA JOAN HOMEDES

LLUÍS GUITART JOSEP LLOVET
ISIDRE PÒLIT AUGUST MATONS

ANTONI QUIXAL RAMON SALA
JOSEP LLUÍS VIVES FRANCESC TÀRREGA

FRANCESC NOVELLES

FRANCESC DE P. NEBOT

Taula 3.5. Professors de l’escola durant l’any 1939

Figura 3.27. Pius Font i Quer 
fou professor de l’ESA des del 1923 i fou represaliat el 1939.
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emanats del tribunal especial de depuració de
funcionaris. El mateix mes d’octubre es revisava
l’expedient del professor Garcia del Cid, de qui
es demanava al jutjat ampliació d’informació; a
partir del mes de novembre passaren la revisió
les persones relacionades a la taula 3.6, que
foren admeses sense sanció.

L’any 1940 va ser especialment mogut, atès que
tingueren lloc la major part dels processos de de-
puració, i, encara que el resultat fos positiu per als
interessos personals de l’encausat, el fet compor-
tava l’absència del professor objecte del procés de
depuració durant un quant temps i la seva substi-
tució per un altre professor. En principi, aquestes
substitucions foren internes, sense contractar cap
professor extern per dur-les a terme. Bergós, Dou i
Homedes, per exemple, foren tres dels professors
sancionats que hagueren de ser substituïts, tot i que
dos d’ells només provisionalment.
El mateix any 1940 reingressava a l’escola el

professor Jaume Àngel i Aymerich, i hi feien
col·laboracions puntuals Josep Aguilera Serra,
ajudant dels cursets d’avicultura, i el professor
Josep Ferrer i Palaus, de la granja escola de Cal-
des de Montbui. 
Amb notificacions orals datades el 3 de gener

i el 13 de maig del 1941 foren confirmats els
professors que hi continuaven, ja esmentats. Al
mateix temps, causaren baixa de l’escola tota
una sèrie de professors del claustre anterior a la
Guerra Civil (taula 3.7), que foren sancionats
amb pèrdua de destí.12

Jaume Àngel i Aymerich fou, juntament amb
Francesc Dou i Ramon Rahola, un dels profes-
sors que, havent superat positivament el procés
de depuració del 1940, fou represaliat immedia-
tament després a causa de les seves idees políti-
ques; fou també el darrer que patí aquesta
circumstància, pel que ens consta, ara per ara,
en la història de l’escola.13

Figura 3.28. Francesc Garcia del Cid, científic català, nascut a Màlaga.
Fou professor de zoologia a l’Escola Superior d’Agricultura de Barce-
lona, entre el 1922 i el 1942, i, poc més tard, a la Facultat de Cièn-
cies de la Universitat de Barcelona. El 1951 fou nomenat director de
l’Institut d’Investigacions Pesqueres, fundat aquell mateix any.



3 .  De  l a  po s t gue r ra  a  l ’ ad s c r i p c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1939 -1976)

220

El 5 de març del mateix 1941, es concedia lli-
cència per malaltia a Joan Àngel i Genís, amb
percepció del sou íntegre. La desagradable situa-
ció viscuda en veure’s desplaçat de la direcció i
amb el fill expulsat, dugué Àngel i Genís a de-
manar aquesta llicència, que ja s’havia de con-
vertir en definitiva. 

El 13 de maig del 1941 foren readmesos ofi-
cialment Antoni Bertran, que va ser nomenat de
seguida secretari, i el mateix Claudi Oliveras,
que mesos abans n’havia estat nomenat director.
L’ordre de reposició de Bertran i d’Oliveras diu
explícitament que havien estat nomenats profes-
sors de l’escola durant la Dictadura (de Primo de
Rivera) i més tard destituïts a causa del seu ca-
ràcter espanyolista. Aquestes reincorporacions te-
nien un objectiu clar: imposar, en els llocs clau
de l’escola, una sèrie de professors que havien
de servir per a exercir un control directe sobre
un claustre de professors que, malgrat que havia
superat positivament les depuracions pertinents,
continuava essent sospitós.
El 27 de novembre del 1941 foren readmesos

com a professors Maximino San Miguel de la Cá-
mara, doctor en ciències, que havia estat nome-
nat professor el 1924 arran de la depuració de

Foren sancionats, amb pèrdua de destí:
PIUS FONT I QUER

FRANCESC DOU I ARUMÍ

MARIÀ FAURA I SANS
CIRIL-RAMON DANÉS I CASABOSCH
LLUÍS BOTINES I FONT
JOAN PASCUAL I TÀPIAS
ARNAU MARGARIT I CALVET14

No es presentaren a la depuració, perquè eren a l’exili:
FERRAN PALADELLA I FOLQUÉ
ANTONI ORIOL I ANGUERA
PERE GONZÀLEZ I JUAN
CARLES PI I SUNYER

Taula 3.7. Professors que foren represaliats 
pel tribunal especial de depuració de funcionaris

Mes de novembre 

JOAN ÀNGEL I GENÍS
RAMON BARDIA I BARDIA
FRANCESC GARCIA DEL CID I DE ARIAS
PERE JOAN GIRONA I TRIUS
LLUÍS GUITART I FONT
AUGUST MATONS I COLOMER

FRANCESC DE PAULA NEBOT I TORRENS
ISIDRE PÒLIT I BOIXAREU
ANTONI QUIXAL I PRIETO
RAMON RIEROLA I ISERN
FRANCESC TÀRREGA I RIZO
JOSEP LLUÍS VIVES I COMALLONGA

PERE VENTOSA, capellà de «Torre Marimon», 
i el personal administratiu i subaltern: 
ANDREU CASTELLÀ, CECÍLIA MIARONS i RAFAEL ROMERO

Mes de desembre
LLORENÇ BADELL, de «Torre Marimon»,  
JOSEP FERRER I PALAUS, de «Torre Marimon», 
JOSEP RAMON BATALLER I CALATAYUD
JOSEP CABANAS I TRASERRA
ENRIC COROMINAS I CORTÉS
JOAN HOMEDES I RANQUINI
JOSEP LLOVET I MONT-ROS
RAMON SALA I ROQUETA
JOSEP MARIA SOLER I COLL, dels Serveis Tècnics,
ANNA MARIA GAY, bibliotecària, 
J. MONTSALVATGE, administratiu de «Torre Marimon»

Taula 3.6. Professors i altre personal de l’escola que superaren 
la revisió del tribunal especial de depuració de funcionaris
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professors imposada per la Dictadura, i Ramon
Oliveras i Ferrer, enginyer industrial, farmacèu-
tic i director de l’escola durant la Dictadura de
Primo de Rivera, a qui s’havia denegat el rein-
grés mesos abans. Ramon Oliveras era nebot de
Claudi Oliveras. En tots dos casos, l’ordre minis-
terial diu que havien estat cessats el 1936 per les
mateixes raons adduïdes anteriorment per als
professors Bertran i Oliveras i Massó.
El professor San Miguel era vicerector de la

Universitat de Barcelona des del juliol del 1941.
L’únic document conservat on consta el seu nom
és un curset de geologia que no es va arribar a
fer, segons una anotació al marge. Fou un intent,
fallit, de vincular el doctor Maximino San Miguel
de la Cámara amb l’escola.
Si el curs 1939-1940 arrencava amb un con-

junt de professors sospitosos pel seu passat, amb
l’entrada d’Oliveras i Massó, Oliveras i Ferrer,

Bertran, Almirall, i comptant que Nebot, Tàrrega
i Matons s’arrengleraven més a prop del govern
que no pas lluny, s’anava capgirant el color polític
del grup de professors que se sabia perfectament
que no eren adeptes al Movimiento Nacional. A
més, cal tenir present que no es va tornar a comp-
tar amb els professors d’abans de la guerra per a
càrrecs directius. La majoria de les contractacions
dels anys següents anaren en el mateix sentit.
Malgrat les readmissions que acabem d’expo-

sar, sempre hi hagué un zel especial a no admetre
qualsevol persona indiscriminadament: eren ad-
mesos quasi sense reserves els professors que ja
havien estat vinculats a l’escola, però quan es trac-
tava de persones del tot alienes a la institució, eren
rebutjades. Així, el 14 d’agost del 1940 la Dele-
gación de Ex-combatientes de Falange Española
y de las JONS  recomanava molt emfàticament que
es contractés l’enginyer agrònom Adrián Morales

Figura 3.29. 
Acte d’inauguració 

del curs 1953-1954.
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Garcés, resident a Barcelona. La sol·licitud fou re-
butjada amb l’argument que no hi havia places va-
cants a l’escola.
El 1944 el professor Almirall era cridat a fer

amillaraments –era un reputat agrimensor: la
seva actuació, als anys vint, a les comarques de-
primides d’Extremadura, sobretot Las Hurdes i
Las Batuecas, li hava donat un bon renom en els
organismes oficials–; això possibilità l’entrada a
l’escola del professor José Cases Queralt, enca-
rregat d’agronomia i meteorologia agrícola, que
eren les matèries que impartia Almirall. El pro-
fessor Cases ja no es mogué de l’escola fins a la
seva jubilació, i, com hem dit, en va ser molts
anys director.
El gener del 1945 accedien al cos de profes-

sors de l’escola15 Francisco J. Ripol Noble i Joan
Pere Vilà Hors. A finals de gener del 1946 es
contractava mossèn Plàcid Armengol Serra com
a professor de religió: era sacerdot i doctor en
teologia, i autor d’obres dramàtiques en català.
Fins al 1948 no hi hagué nous moviments en

el claustre de professors. August Matons16 obtin-
gué una llicència, i per substituir-lo es contractà
el professor Josep Maria Vidal-Barraquer Marfà,
nebot del cardenal Francesc Vidal i Barraquer,
fill d’una família de Cambrils tradicionalment de-
dicada a l’agricultura. 
L’any 1953 ingressen com a membres del

claustre els professors de les assignatures de For-
mación del Espíritu Nacional i d’Educación Fí-
sica y Deportiva –ambdós procedien de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS–. S’este-

nia així a l’escola l’aleshores preceptiva inclusió
d’aquestes dues matèries, molt lligades totes
dues, per contingut i per les persones que les im-
partien, al nou ordre establert des del gener del
1939. La religió, que ja s’estava fent des del
1946, era la tercera de les assignatures obligatò-
ries en aquell temps per a tot estudiant de qual-
sevol nivell de Catalunya.
Durant un lustre no hi hagué canvis en el cos

de professors, però els darrers anys de la dècada
dels cinquanta en van veure diversos. Si en la me-
mòria del 1953 consta una plantilla de 25 profes-
sors, i se’n reclamen tres més de pràctiques i tres
més d’auxiliars, la llista extreta de la memòria del
1957 és detallada, i ja inclou 40 professors.

Figura 3.30. 
Isidre Pòlit i Buxareu,
científic català. 
Astrònom i catedràtic
a la Universitat de
Barcelona, fou pro-
fessor de matemàti-
ques de l’Escola
Superior d’Agricultura
des del 1913 fins a la
seva mort, el 1958.
Professionalment,
es va dedicar tant 
a la docència com a
la investigació 
–en l’Observatori
Fabra– i esdevingué
president 
de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts 
de Barcelona.
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El 1954 es van produir les incorporacions de
José Valle Arribas i Antoni Almirall Andreu, i el
1956 fou l’any en què ingressaren més professors:
Lorenzo Marco Baró, Lluís Parera Cusí, Francesc
Boldú Tomàs, Valentí Xirinachs Ubico, Salvador
Puigvert Calaf, Miguel Crespo Morillas i també la
primera professora, Carmen Díaz Nogué. Amb
aquestes altes es produí una primera renovació ge-
neracional en el claustre de professors.
Fins a aquell moment, el claustre estava format

per uns quants professors traumatitzats, com a ciu-
tadans demòcrates i catalans, per la Guerra Civil
i les seves conseqüències, acostumats a patir en
silenci la situació en què es trobaven i a canalitzar
a través de l’ensenyament tot el seu potencial

humà.17 D’altra banda, hi havia professors proce-
dents del bàndol victoriós de la guerra, acostumats
a prendre’s l’escola com a segona ocupació, sem-
pre darrere del seu lloc de treball preferencial en
un organisme oficial, amb totes les posicions per-
sonals intermèdies que hom pugui imaginar.
Aquest claustre rebia, amb les incorporacions es-
mentades i amb les dels anys següents, persones
que, llevat d’alguns casos concrets, estaven lliures
de les dues servituds que acabem d’exposar.
A la mort d’Isidre Pòlit, el 1958, la seva plaça

era atorgada a Francisco J. Véglison Jornet. 
De tots els professors de nova incorporació

durant els anys cinquanta, només Vidal-Barra-
quer, Valle, Marco, Véglison i Cabezas no eren
perits agrícoles formats a l’escola. Vidal-Barra-
quer i Véglison eren enginyers agrònoms, formats
a Madrid, Valle era matemàtic, Cabezas era lli-
cenciat en ciències, i Marco, llicenciat en farmà-
cia i també perit agrícola.
La implantació, amb el nou pla d’estudis, del

curs selectiu donà lloc a l’entrada de nous pro-
fessors. També hi hagué ampliacions en el grau
d’especialitats agropecuàries; així, per exemple,
el 1962 s’implantà un curset de «Comptabilitat
aplicada a l’agricultura».
Alhora, l’augment del nombre d’alumnes obligà

a nomenar un nou professor de física i química per
al curs selectiu d’iniciació. La proposta va recaure
en l’exalumne, premi Claudi Oliveras del 1959,
Joan Lluís Dalmau Rovira. Fou el precedent de
tota la sèrie d’exalumnes de l’escola que esdevin-
gueren professors aquells anys.

Figura 3.31. 
Josep R. Bataller i Cala-
tayud, científic català. 
Geòleg i paleontòleg. 
Cursà la carrera ecle-

siàstica i la de ciències
naturals. Fou professor

de l’Escola Superior 
d’Agricultura des del

1920, catedràtic 
de ciències naturals 

i director del Museu de
Geologia del Seminari
Conciliar des del 1926,

i, des del 1949, 
catedràtic de paleontologia 
i geologia històrica de la 
Universitat de Barcelona. 

Col·laborà en el
Mapa Geològic d’Espanya 

a escala 1/50.000.
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L’any 1962 portà nous moviments de profes-
sorat: van sol·licitar la jubilació Francesc de
Paula Nebot, Francesc Tàrrega i Josep Ramon
Bataller. També foren proposats per al càrrec de
professor adjunt per al curs selectiu, atès el gran
nombre d’alumnes que hi havia a l’Escola, Ma-
nuel Vidal Hospital i José Carrillo de Albornoz
Fábregas, tots dos enginyers agrònoms. L’entrada
d’aquests i altres professors va tornar a posar
sobre la taula un vell tema: la conversió de l’es-
cola en escola superior, introduint-hi els estudis
d’enginyeria superior. Malgrat els moviments que
es van fer en aquest sentit, no es va poder avan-
çar gens, atès que ni el Ministerio de Educación
Nacional ni la mateixa direcció de l’escola hi es-
taven realment interessats.18

El 1963, atès que havia començat el tercer
curs del pla nou, s’incorporaren, entre altres:
Josep Pérez Malla, com a professor adjunt de con-
reus extensius; Miquel Doñate Guau i Pere Giró
Catasús, professors adjunts de viticultura i eno-
logia; Francesc X. Riera i Sebastià Duran Torra-
llardona, com a ajudants de conreus intensius,
tots ells perits agrícoles formats a l’escola. Més
endavant, en el mateix curs, se sol·licità la cons-
titució de l’especialitat d’explotacions ramaderes,
on s’incorporà  Emilio Zanuy Alós, doctor en ve-
terinària i perit agrícola, com a professor adjunt.
Amb tots aquests canvis i l’entrada de nous

professors s’estava completant una renovació im-
portant en el professorat, que havia de culminar
al llarg de les dècades següents. Fou un notable
rejoveniment del cos de professors, que comportà

una renovació metodològica i científica i, en
molts casos, un canvi d’enfocament respecte de
l’activitat de l’escola mateixa.

JOSÉ CASES QUERALT, director
RAMON RIEROLA I ISERN, secretari
ANTONI ALMIRALL ANDREU
RAMON BARDIA I BARDIA
FRANCESC BOLDÚ I TOMÀS

JOSEP CABANAS I TRASERRA
MIQUEL CABEZAS SERRA
JOSÉ CARRILLO DE ALBORNOZ FÁBREGAS
ENRIC COROMINAS I CORTÈS
MIGUEL CRESPO MORILLAS

JOAN LLUÍS DALMAU ROVIRA
MARÍA CARMEN DÍAZ NOGUÉ

MIQUEL DOÑATE GUAU
SEBASTIÀ DURAN TORRALLARDONA
GERMÀ FERRAN TÉRMENS

JOSEP LLOVET I MONT-ROS
LORENZO MARCO BARÓ
JUAN PABLO MARTÍNEZ DE SALINAS Y VIADER
JAUME OLIVAR BADOSA
RAMON OLIVERAS I FERRER
LLUÍS PARERA I CUSÍ
JOSEP PÉREZ MALLA

SALVADOR PUIGVERT CALAF
ANTONI QUIXAL PRIETO
FRANCESC XAVIER RIERA I CABRAFIGA
FRANCISCO JAVIER RIPOL NOBLE

JOSÉ VALLE ARRIBAS
FRANCISCO JAVIER VÉGLISON JORNET
JOSEP MARIA VIDAL-BARRAQUER I MARFÀ

MARIÀ VILA-ABADAL I VILAPLANA
JOAN PERE VILÀ HORS

JOSEP LLUÍS VIVES I COMALLONGA

VALENTÍ XIRINACHS I UBICO.

Taula 3.8. 
Composició del claustre de professors de l’escola de l’any 1966

Font: Memòria del 1966.
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Amb aquestes aportacions i les dels alumnes
d’aquell moment es començava a recuperar el vell
esperit de l’Escola Superior d’Agricultura, fona-
mentat en l’entusiasme per l’aplicació real del que
s’hi estudiava i en la motivació pel desig d’evolu-
ció i de renovació. És aquest un aspecte, junta-
ment amb un profund sentiment d’orgull d’haver
format part de l’escola, que ha sortit pràcticament
a totes les entrevistes fetes de cara a aquest estudi.
Malgrat la manca de recerca científica en el si de
l’escola, l’ambient que s’hi respirava impel·lia els
estudiants a fer-ne pel seu compte i a ampliar els
estudis en acabar la carrera.

A partir de l’1 de novembre del 1966 cessà,
per jubilació, Ramon Sala.
En una nota del director de l’escola datada el

novembre del 1967, adreçada al ponent d’educa-
ció i cultura de la Diputació de Barcelona apareix,
aplicat als professors de l’escola, el terme catedrà-
tic; aquest grau, si bé era sovint utilitzat per alguns
professors, no s’ajustava a les categories recone-
gudes oficialment a l’escola, ja que encara  no era
considerada una escola de rang universitari. Es

Conreus herbacis: professor: Ramon Bardia; adjunt: Salvador Puigvert.

Conreus arboris: professor: Josep M. Vidal-Barraquer; adjunt: Salvador
Puigvert.

Motors i màquines agrícoles: professor: Antoni Quixal; adjunt: Joan
Lluís Dalmau.

Anàlisis agrícoles: professor: Lorenzo Marco; adjunt: Lluís Costa.

Sòls i fertilitzants: professor: José Cases; adjunt: Antoni Almirall Andreu.

Fitopatologia: professor: Ramon Bardia.

Millora genètica vegetal i animal: professor: Francisco Ripol; adjunt:
Miguel Crespo.

Topografia: professor: Josep Lluís Vives; adjunt: José Valle.

Mecànica del sòl: professor; José Cases; adjunt: Antoni Almirall Andreu.

Anàlisi agrícola i bioquímica: professor: Lorenzo Marco; adjunt: Lluís
Costa.

Tecnologia industrial agrícola: professor: Antoni Quixal; adjunt: Joan
Lluís Dalmau.

Les assignatures no tècniques continuaren sense variacions.

Taula 3.9.
Variacions de professors a distintes matèries (curs 1966-1967)

Font: Memòria del 1966.

Figura 3.32. El professor Ramon Sala Roqueta, 
en una imatge de l’any 1935.



tractava dels professors més antics, alguns dels
quals amb més de 20 anys d’antiguitat, i que ha-
vien aconseguit el lloc de treball, la majoria, per
concurs-oposició. A aquests professors se’ls apli-
cava oficialment el coeficient 4,5 de l’escalafó de
sous, cosa que els equiparava amb els catedràtics
de les escoles tècniques de grau mitjà de l’estat.
En el curs 1970-1971 el claustre de l’escola

estava format per 22 professors titulars, 18 de no
titulars i 3 d’ensenyaments especials. A poc a poc
es van anar produint nous canvis. En el curs 1972-
1973 hi havia 26 professors titulars (7 doctors, 6
d’ells enginyers agrònoms, 7 enginyers agrícoles
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Figura 3.33. El professor Enric Corominas durant la festa de comiat 
de diversos professors jubilats, celebrada l’any 1976.

Departament de producció vegetal
Secció 1a Secció 2a
Biologia general i aplicada Conreus herbacis generals
Genètica i millora vegetal Conreus extensius i farratgers
Fitotècnia general Conreus herbacis intensius
Fitopatologia Horticultura herbàcia

Secció 3a
Arboricultura general
Arboricultura especial
Fructicultura i citricultura
Jardineria i floricultura

Departament de producció animal
Secció 1a Secció 2a
Genètica i millora animal Zootècnia I
Laboratori d’anàlisi d’aliments per al bestiar

Secció 3a
Zootècnia II

Departament d’indústries agrícoles i alimentàries
Secció 1a Secció 2a
Química general Anàlisi química I
Bioquímica Microbiologia
Indústries de fermentació Indústries extractives i conserveres

Secció 3a
Anàlisi química II
Termotècnia
Indústries làcties

Departament d’enginyeria agrícola
Secció 1a Secció 2a
Matemàtiques Dibuix i sistemes de representació
Enginyeria rural Motors i màquines agrícoles

Secció 3a
Topografia
Física

Departament d’economia agrària
Secció 1a Secció 2a
Economia agrària Economia agrària i comercialització

Taula 3.10. Organització de l’escola en departaments (gener del 1975)

Font: Memòria del 1975.
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de l’escola d’abans de la guerra, 8 llicenciats i 4
perits agrícoles), 13 d’adjunts (tots ells perits agrí-
coles) i 3 d’ensenyaments no tècnics.
També es produïren algunes baixes, aquests

mateixos anys. Per jubilació, causaren baixa Fran-
cisco J. Ripol, Enric Corominas i Ramon Bardia,
tots tres de més de setanta anys, però que mante-
nien una vinculació amb l’escola que els feia pro-

fessors en «situació especial», semblant al que
ara es coneix com a professor emèrit.
El gener del 1975 s’aprovà la primera orga-

nització per departaments a l’escola. Se’n crearen
cinc (taula 3.10).
El curs 1975-1976, el claustre de professors

de l’escola comptava amb 36 professors (taula
3.11).

Taula 3.11. Claustre de l’escola (curs 1975-1976)

ANTONI ALMIRALL ANDREU, titular d’indústries làcties, agregat de conreus herbacis
i adjunt de fitotècnia, 11 hores setmanals de dedicació

FÉLIX BARRADO, titular d’educació física, 8 hores setmanals

CARLES BERNAT, adjunt de motors i màquines agrícoles, 8 hores setmanals

LLUÍS BOSCH, titular de biologia i millora genètica, cap de departament. 
Dedicació plena (30 hores)

ENRIC BOTA, titular d’indústries extractives, 5 hores setmanals

MIGUEL CABEZAS, titular de química general, 9 hores setmanals

EUGENIO CABRERO, adjunt de zootècnia, 4 hores setmanals

JOSÉ CARRILLO DE ALBORNOZ, titular de matemàtiques i agregat de fitotècnia, 
cap de departament. Dedicació plena

JOSÉ CASES,  titular de fitotècnia i de comercialització, director. Dedicació plena

DAVID CLUA, adjunt de zootècnia, 6 hores setmanals

LLUÍS COSTA, adjunt de topografia i d’enginyeria rural, 12 hores setmanals

MIGUEL CRESPO, titular de jardineria, 3 hores setmanals

JOAN LLUÍS DALMAU, titular de física i de matemàtiques, secretari. Dedicació plena

CARMEN DÍAZ, adjunta d’economia, 4 hores setmanals

MIQUEL DOÑATE, adjunt d’enologia i d’indústries de fermentació, 6 hores setmanals

SEBASTIÀ DURAN, agregat de fructicultura, de fitopatologia i de conreus farratgers,
15 hores setmanals

LEO JAMES FARRELL, titular d’anglès, 4 hores setmanals

PERE GIRÓ, adjunt de viticultura, 3 hores setmanals

JOSEP LLOVET, titular d’economia i cap de departament, 20 hores setmanals

LORENZO MARCO, titular d’anàlisi química I i II i cap de departament. Dedicació
plena

EMILIO MARTÍNEZ DE LAGUARDIA, titular de bioquímica, 4 hores setmanals

JUAN P. MARTÍNEZ DE SALINAS, titular de formació política, 2 hores setmanals

JESÚS MIRANDA DE LARRA Y ONÍS, titular d’horticultura, 9 hores setmanals

RVND. FERRAN MUÑOZ, titular de formació religiosa, 3 hores setmanals

LLUÍS PARERA, titular d’enginyeria rural, 9 hores setmanals

SALVADOR PUIGVERT, titular d’arboricultura, 9 hores setmanals

JORDI ROMEVA, adjunt de zootècnia. Dedicació exclusiva (40 hores setmanals)

JOAN MARIA RUBIES, adjunt de biologia i d’horticultura, 9 hores setmanals

JOSÉ VALLE, titular de dibuix i de topografia, 9 hores setmanals

FRANCISCO J. VÉGLISON, titular de matemàtiques i de fitogenètica, 5 hores setma-
nals

JOSEP MARIA VIDAL-BARRAQUER, titular de microbiologia, d’arboricultura i d’in-
dústries de fermentació, 9 hores setmanals

MANUEL VIDAL, titular de termotècnia i adjunt de microbiologia, 7 hores setmanals

MARIÀ VILA-ABADAL, adjunt d’economia, 4 hores setmanals

JOAN PERE VILÀ HORS, titular de fitopatologia, 3 hores setmanals

VALENTÍ XIRINACHS, adjunt d’economia, 4 hores setmanals

EMILIO ZANUY, titular de zootècnia, 6 hores setmanals.
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Figura 3.34. Evolució del nombre d’estudiants titulats a l’escola entre els anys 1940 i 1976.

L’ALUMNAT

El curs 1939-1940 arrencava amb 33 alumnes
matriculats en el curs preparatori, 13 en el primer
curs de perit agrícola –aquests darrers procedien
de cursos anteriors a la Guerra Civil–. A la taula
3.12 es pot observar la progressió de les matrícules
després dels primers anys de la represa.

Els anys de la postguerra es permeté a alguns
alumnes acabar la carrera d’enginyer agrícola se-
guint el pla d’estudis anterior a la contesa
bèl·lica, tot i que el que els era reconegut era el
títol de perit agrícola. Això passà amb tots els que
havien obtingut el títol d’enginyer a l’Escola Su-
perior d’Agricultura. 
Al llarg dels darrers anys, a més, molts dels

qui havien obtingut el títol de perit agrícola el
pogueren convalidar pel d’enginyer tècnic agrí-
cola, complint el tràmit de presentar un treball
dissenyat especialment a aquest efecte.
En aquest període, que tanquem el 1976, van

acabar els estudis a l’escola els alumnes especi-

ficats en l’annex 2.20 Durant el curs 1959-1960
l’escola tenia 518 alumnes; fou l’any en què s’ar-
ribà al nombre més alt des del 1939. La dècada
i mitja següent seria una època de constant crei-
xement en aquest aspecte (figura 3.34).

El nombre de noies entre els estudiants titu-
lats fou molt escàs durant tot el període (taula
3.13).
Els exàmens d’ingrés tenien una alta dificul-

tat. Ho podem veure, per exemple, a les estadís-

Taula 3.12
Alumnes matriculats en els primers cursos després de la represa

Curs Cursos         Grau de         Especialitats       Total
escolar    preparatoris  perit agrícola     agropecuàries

1939-1940 33 1919 52
1940-1941 34 31 10 75
1941-1942 52 33 43 128
1942-1943 103 40 120 263
1943-1944 150 47 87 284
1944-1945 110 49 67 226
1945-1946 127 42 82 251

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals de l'escola..
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Curs Total        Noies

1939-1940 5 0

1940-1941 4 0

1941-1942 9 0

1942-1943 7 1 Mercè Beneseit 

1943-1944 15 0

1944-1945 12 0

1945-1946 12 0

1946-1947 16 0

1947-1948 17 1 M. Beatriz de Medrano 

1948-1949 8 0

1949-1950 13 1 M. del Carmen Díaz 

1950-1951 12 0

1951-1952 12 1 M. del Pilar Morales 

1952-1953 20 0

1953-1954 28 0

1954-1955 24 1 M. Teresa Sabater 

1955-1956 19 0

1956-1957 25 0

1957-1958 29 1 Juana Morente

1958-1959 34 1 Josefina Figuerola 

1959-1960 57 1 Josepa Marquès 

1960-1961 34 2 Maria Mercè Martínez Alier
Maria Pericall 

1961-1962 31 2 Concepción Arteaga
Concepció Figuerola

1962-1963 46 2 M. del Carme Pigem 
Maria Torras 

1963-1964 66 2 Juana M. Marco 
Justa M. Soler 

1964-1965 58 1 M. Magdalena Martín 

Curs Total          Noies

1965-1966 50 6 Isabel Callejo 
Enriqueta Gralla 
M. del Pilar Hervás 
María Martín 
Isabel Perales 
Eulàlia Ventayols 

1966-1967 21 1 Núria Llovet 

1967-1968 95 2 M. Lluïsa Molinas 
Anna María Rodríguez 
Yocasta Míriam Soto 

1968-1969 77 5 Isabel Molinas 
Rosa E. de Bustinduy 
Mercè Guilló  
M. Josepa Moraga
Mercè Pagès 

1969-1970 58 5 M. Asumpció Cama 
M. de los Ángeles Movilla 
Josefina Tomasa Abellán 
Rosa Anna Alier 
Mercè Romaguera 

1970-1971 58 0

1971-1972 59 2 M. Antònia Llach 
Josefina Blasi 

1972-1973 66 4 M. del Carme Barceló 
M. del Carme Bodoy 
Purificació García 
Mireia Miñana 

1973-1974 55 2 Enriqueta Ayats 
Maria del Carme Lacambra 

1974-1975 49 2 M. del Carme Almirall 
M. del Carme Comas 

1975-1976 48 2 M. Teresa Freixas 
M. Dolors Torné

Taula 3.13. Total d’alumnes titulats a l’escola entre el 1940 i el 1976, i nombre i nom de les noies que acabaren els estudis en els mateixos anys

Font: Elaboració pròpia, a partir dels llistats d’alumnes titulats.
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tiques del curs 1945-1946. Les dades de la taula
3.14, expressades per grups d’exàmens, suposa-
ren la possibilitat d’accedir a l’escola a només 14
alumnes, que foren els que completaren el con-
junt exigit de grups aprovats (taula 3.14).
Unes altres estadístiques són les que recull la

taula 3.15, elaborada amb informació procedent
del SEU –Sindicato de Estudiantes Universita-
rios–. 
Respecte d’aquest sindicat, ja en un treball

del professor Ramon Bardia del 1944, sobre una

visita a Menorca21 amb els alumnes de la promo-
ció 1943-1944 (figura 3.35), se cita un alumne
com a «delegado del SEU». 
Posteriorment, en una carta datada a Madrid

el 28 d’octubre del 1955, els delegats del SEU
de l’Escuela de Madrid informen els seus com-
panys de Barcelona d’una vaga motivada per la
falta d’informació respecte dels canvis de plans
d’estudis, i dels principals detalls conflictius del
canvi de plans que es preveu, i demanen que a
Barcelona es debatin també aquests canvis.22 A
través d’aquesta carta hem trobat la primera no-
tícia d’una vaga relacionada amb l’Escola d’A-
gricultura, però tot fa pensar que aquesta vaga,
en principi esdevinguda a Madrid, no tingué re-
flex a Barcelona.
Ara bé, si fins als anys seixanta no es conserva

més documentació que dues cartes, de manera que

Taula 3.15. Alumnes aprovats dels que accedien a l’escola

Alumnes de maduresa          Alumnes de selectiu

Presentats   Aprovats           Presentats    Aprovats

1956-1957 107 52 51 30

1957-1958 49 14 54 30

1958-1959 100 29 61 s.d.

1959-1960 58 25 107 57

Font: Elaboració pròpia a partir d’uns apunts manuscrits conservats a
les carpetes del SEU de l’arxiu de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona.

Taula 3.14.
Resultats dels exàmens d’ingrés a l’escola el curs 1945-1946

Convocatòria de juny        Convocatòria de setembre

Presentats   Aprovats          Presentats   Aprovats
Grup A 52 12 70 9
Grup B 85 6 91 8
Grup C 61 6 63 7
Grup D 69 6 75 8
Grup E 52 33 39 13

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria del 1946.

Figura 3.35.
Cartell de promoció
del Sindicato Español
Universitario, 
en els primers anys
de la postguerra
(Images for 
Sindicato Español
Universitario).
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en cap moment no es pot veure quin pes específic
tenia el SEU en la vida de l’escola, entre el 1962
i el 1965 són força abundants els documents que
han arribat fins als nostres dies, molts d’ells força
explícits a l’hora de citar, amb noms i cognoms,

els membres del SEU a l’escola i tota la seva or-
ganització interna. Era una organització estudiantil
de caràcter corporativista i de marcada influència
falangista, en principi, tot i que pel fet de ser l’únic
mecanisme existent en aquell moment per a poder
expressar les seves inquietuds, s’hi van integrar
estudiants que no procedien de la Falange ni en
compartien l’ideari.
De tota manera, en el panorama universitari ca-

talà es començaven a produir certs moviments que
a la llarga acabaren reeixint, com descriurem més
endavant. No tenim constància de la participació
directa d’estudiants de l’escola en els esdeveni-
ments que esmentem a continuació, però sens
dubte van influir en el procés que s’estava iniciant.
L’única cosa que en dóna testimoni és l’existència
d’El Tábano, una revista mural que va servir des
de la seva aparició per a expressar les inquietuds

Figura 3.36. Grup d’alumnes de la promoció 1943-1944 visitant 
Menorca el maig del 1944, acompanyats pels professors Claudi Olive-

ras, Ramon Bardia i Guillem de Benavent (Anales, vol. 5, 1945).

Figura 3.37. El professor Ramon Bardia en un viatge a Roma amb els alumnes de la promoció del 1962.
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dels estudiants, tot i les limitacions en la llibertat
d’expressió existents en aquells anys. 
A finals de la dècada dels cinquanta, la Uni-

versitat de Barcelona fou tancada per «la autori-
dad competente» en diverses avinenteses; el

1957, arran d’una de les reobertures, se celebrà
al paranimf de la universitat la Primera Assem-
blea Lliure d’Estudiants. Sense continuïtat en un
primer moment, fou l’arrencada del moviment es-
tudiantil dels seixanta. El 1958 es constituïa el
Comitè de Coordinació Universitària, integrat per
tres partits i moviments d’orientació esquerrana,
en alguns casos a través de fórmules organitzati-
ves que passaven per entrar en el SEU per tal de
transformar-lo des de dins.
En l’etapa que comença a partir del 1960,23

és fonamental la mobilització general que hi
hagué a la universitat de tot el país24 i que, en-
cara que petit, tingué sempre un cert ressò a l’es-
cola.25 Els primers moviments d’estudiants a
l’Escola d’Agricultura es produïren els anys 1962
i 1963, quan eren alumnes de primer curs uns
estudiants inquiets, alguns dels quals procedien
del moviment escolta. Aquests alumnes, junta-
ment amb d’altres que procedien de moviments

Figura 3.39. Promoció de l’any 1963.

Figura 3.38. Alumnes de la promoció del 1962, amb el professor de
maquinària, Antoni Quixal.
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parroquials de joves o de la clandestina Federació
Nacional d’Estudiants de Catalunya, estaven en
contacte personal amb altres estudiants del dis-
tricte universitari i participaven d’un anhel comú
d’aquell moment: la creació d’un sindicat demo-
cràtic d’estudiants que treballés per als desigs de
democràcia i catalanitat que s’estaven despertant
al nostre país després dels primers anys de la post-
guerra, on la por fruit d’una repressió duríssima
apaivagava les tímides manifestacions d’aquests
desigs, que a penes es deixaven entreveure.
La nova generació arribada en els primers anys

seixanta a la universitat estava més desinhibida,
era més agosarada, i les mobilitzacions es comen-
çaren a fer visibles. El 1962 i el 1963 es produí
una maniobra paral·lela a la que s’estava desen-
volupant en el món sindical: davant de l’estricta
obligació de canalitzar els moviments sindicals a
través de l’Organización Sindical Española, l’a-
nomenat Sindicato Vertical, fortament controlat
pel franquisme, alguns sindicats obrers clandes-
tins, com Comissions Obreres, que es constituïren
amb aquesta finalitat, optaren per entrar a militar
en el sindicat oficial per tal de copar-ne el màxim
de càrrecs possibles i obtenir el poder per atacar
el franquisme des de dins.26

Els estudiants decidiren fer el mateix amb el
seu sindicat. Així, aquells anys s’afiliaren al SEU,
en aquella època dirigit per Rodolfo Martín Villa,
els estudiants progressistes del districte universi-
tari de Catalunya i Balears. No es tractava inicial-
ment de cap maniobra lligada a una determinada
opció política, però el moviment fou unànime a

tota la universitat catalana. El primer pas fou afi-
liar-se al SEU i esdevenir-ne delegats de curs, des-
prés d’escola, i més tard actuar. Arribaren a anar
a un congrés del SEU a Madrid Jordi Peix –que
era el delegat de l’escola–, el seu germà, Andreu
Peix, i Jordi Romeva –més endavant professor de
l’escola–, i formaven part de la junta d’escola es-
tudiants com Josep Maria Porta, Francesc Xavier
Masclans o Joan Manuel Serrat, entre d’altres, al-
guns d’ells militants, poc més tard, de partits com
Unió Democràtica de Catalunya, el Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya o el Partit del Treball
(per citar només els qui tingueren més presència
anys més tard a l’Escola d’Agricultura).
Arribat el dia clau, d’acord amb els estudiants

de la resta de les universitats catalanes, ocuparen
el local del SEU que hi havia a l’escola i en can-
viaren el cartell de la porta. A partir d’aquell dia
es va poder llegir en aquella porta «delegació

Figura 3.40. Pràctiques de topografia, l’any 1961.
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d’alumnes», sense que res fes pensar en el lligam
d’aquells delegats dels alumnes amb els de l’In-
teruniversitari, com anomenaven en aquell mo-
ment la llavor del posterior –fundat l’any
següent– Sindicat Democràtic d’Estudiants del
Districte Universitari de Catalunya i Balears
(SDEUB), que també era una organització clan-
destina per al règim establert. El SEU fou abolit
al cap de dos anys, ja absolutament fora del con-
trol dels dirigents franquistes.
Una de les concentracions d’alumnes del Sin-

dicat Democràtic d’Estudiants tingué lloc a l’es-
cola; amb els sistemes de convocatòria usuals de
l’època, s’aconseguí que la policia se n’assabentés
tard, i la major part de l’assemblea –alguns testi-
monis parlen de fins a 10.000 estudiants mobilit-
zats aquell dia– es va poder celebrar. En arribar

la policia, no va poder intervenir directament, atès
que el recinte era de la Diputació i, per tant, era
jurisdicció dels mossos de la Diputació (els ac-
tuals mossos d’esquadra).
En aquella època, alguns alumnes, com Lluís

Martí Bohigas, organitzaven conferències, tertú-
lies literàries i altres activitats semblants a l’a-
nomenada Aula de Cultura, amb la col·laboració
de la biblioteca de  l’escola. Molts encara recor-
den l’impacte que produïren algunes de les acti-
vitats, com, per exemple, el dia que l’escriptor
Francesc Candel hi va anar a parlar del seu lli-
bre, publicat el 1964, Els altres catalans.
La implicació en l’organització d’activitats lu-

dicoculturals fou també gran. Encara hom re-
corda el dia que en una d’aquestes activitats de
caràcter reivindicatiu i festiu estava cantant Joan
Manuel Serrat, que encara no s’havia llançat al
món de la cançó i només era conegut com un molt
bon estudiant d’agricultura, i una disputa entre

Figura 3.42. Alumnes de la promoció del 1964 en la festa del pas de l’equador.

Figura 3.41. El professor Antoni Almirall Andreu, al fons,
en un sopar amb alumnes de la promoció del 1970.
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alumnes partidaris de diferents opcions acabà en
una picabaralla entre estudiants.
Foren uns anys d’agitació en què el centre, a

més, a mesura que s’organitzaven els partits po-
lítics, s’anà polititzant, cosa que provocà sovint
escenes de nerviosisme protagonitzades pel di-
rector, José Cases, que veia com se li escapava
de les mans el control de l’escola.
A l’escola hi havia en aquell moment un òrgan

d’expressió més o menys lliure, portat pels estu-
diants. Es tractava de la revista mural, citada
abans, El Tábano, on, en una planxa de suro ta-
pada amb un vidre, els alumnes posaven comen-
taris, articles, avisos, etcètera. Principalment
eren en clau humorística, però també n’hi havia
de seriosos. L’existència d’aquest mitjà d’expres-
sió va contribuir de forma important als canvis
que es van anar produint a l’escola. D’El Tábano
d’aquells anys destaquen les vinyetes de Manel
Anoro, pertanyent a la promoció del 1965, amb
la qualitat i la ironia dels seus dibuixos i l’enginy
dels textos que els acompanyaven.
L’alumnat assumí, doncs, un paper rellevant

entre les preocupacions de l’escola. A la memoria
del 1971 es pot trobar el fragment següent, redac-
tat indubtablement per la mà del director: «Una
de las dificultades a que nos referimos es el distan-
ciamiento entre el alumnado y la Dirección y Pro-
fesores, lo que dificulta muchísimo un diálogo noble
y constructivo. Esta situación (un aspecto más del
general y grave problema universitario) ha sido
aprovechada por elementos internos y externos más
o menos politizados para provocar discordias y crear

problemas de carácter totalmente extraño a la do-
cencia o encaminados a dificultar la misma con ar-
gumentos y actuaciones negativas. La Dirección y
el Profesorado ha procurado en todo momento
atender a las peticiones razonables del alumnado
y tiene el firme propósito de continuar haciéndolo
así. Pero últimamente los alumnos han planteado
problemas que escapan a las posibilidades e incluso
a la competencia de la Escuela».
L’Escola d’Agricultura no fou pas, ni de bon

tros, un dels llocs de la universitat catalana que
visqueren més agitació. Però sovint hi apareixien
cartells reivindicatius, que el senyor Soria anava

Figura 3.43. Alumnes fent pràctiques durant el curs 1965-1966. 
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arrencant de seguida que els veia. Els cartells
que aparegueren a les parets de l’escola difonien
el  Manifiesto de los estudiantes de Barcelona del
10 de desembre del 1971. Amb un canvi de llei
d’educació a la vista, poc després del Procés de
Burgos (i poc abans del Procés 1001), el primer
trimestre del 1972 fou especialment agitat. 
Tot seguit s’afegí a aquesta conflictivitat un nou

motiu: l’adscripció de l’escola a la universitat. Ja
aprovada des del 1972, aquesta adscripció no es
duia a terme de cap manera. Davant de la manca
d’avenços, una comissió de professors i alumnes
elaboraren un document que el director es va veure
obligat a fer arribar a la superioritat (taula 3.16).
Contrasta l’edulcorada redacció, d’altra banda

obligatòria, pel que fa al to, en tot allò que s’a-
drecés a instàncies superiors, amb la realitat que

Figura 3.44. El professor Sebastià Duran en una classe de pràctiques de fitopalogia, l’any 1973.

Ante la conflictiva situación en que se encuentran las Escuelas de
Ingeniería Técnica de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona
de su digna Presidencia, los Profesores y Alumnos de esta Escuela
de Ingeniería Técnica Agrícola creen oportuno manifestar lo si -
guiente:

1º.- Que el problema de la reglamentaria adscripción de estas es-
cuelas a la Universidad Politécnica de Barcelona, que ha pro-
vocado la tensión actual, procede ya de una época anterior,
en la cual no estaban presentes los actuales regidores de esa
Corporación Provincial.

2º.- Que la gestión del actual Diputado-Delegado para los Servicios
de Enseñanza e Investigación, Ilmo. Sr. D. Manuel Font Altaba,
ha sido altamente eficaz y positiva, y

3º.- Sabiendo que la consideración de la citada adscripción por la
Junta Nacional de Universidades es ya inminente, gracias a
las gestiones de esa Presidencia y del Diputado-Delegado de
Enseñanza, confiamos en que será pronto y favorablemente
resuelto.

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries de l’escola.

Taula 3.16. Document elaborat per una comissió de professors i alumnes
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es vivia a l’escola, i que el mateix director relata:
«Unos días de conflictividad, hechos patente con
la abstención a clases del alumnado como protesta
por el retraso de dicha adscripción y que para pun-
tualizar su posición, ante el giro alcanzado por
dicho conflicto en otra Escuela, una representa-
ción del Profesorado y alumnado suscribieron el
escrito...», i segueix el document anterior. És a
dir, estava informant d’una vaga amb tots els ets
i uts, i d’una assemblea d’escola, però tant un
terme com l’altre estaven proscrits dels docu-
ments oficials. No hi ha data a l’original que hem
transcrit, però pertany a un document que inclou
informacions del 1974 al 1976. Cal recordar que
l’adscripció no es produí fins al 1976.
Aquest estat d’agitació, molt accentuat els

cinc darrers anys de vida del dictador, dugué al-

Figura 3.46. Tres alumnes de la promoció del 1976: 
Mila Piera, Conxita Royo i Núria Cañameras. 

Les dues darreres continuaren els estudis d’enginyeria agrònomica
a l’escola de Lleida i formaren part de la primera promoció 

d’aquell centre. Avui, Conxita Royo és una prestigiosa investigadora
de l’IRTA, i Núria Cañameras és una sòlida professora de l’ESAB,

on arribà a ser directora i hi lidera projectes de molt abast. 

Figura 3.45. Alumnes de la promoció de l’any 1976, acompanyats d’alguns professors, en el seu viatge de fi de carrera per Europa.
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gunes escenes carregades de tensió. A la memò-
ria del 1973 el director fa la següent reflexió, que
esdevé molt significativa: «El mayor obstáculo
y casi el único ha sido el derivado del general y
grave problema universitario. La Escuela se ha es-
forzado en todo momento en buscar soluciones
adecuadas a los problemas presentados en bien del
prestigio de la Institución y de esa Corporación
Provincial». Cases proposa que, per combatre
aquest problema, s’actualitzi el reglament de l’es-
cola, ja que el que és vigent data del 1942, «y
está francamente desfasado».
En els darrers temps de l’etapa de direcció de

Cases es visqueren, a més, tot de reivindicacions

directes dels estudiants sobre el funcionament de
l’escola. Les crítiques anaven adreçades a la pre-
paració i l’actitud que mostraven alguns profes-
sors, entre ells el director, pel poc interès dels
coneixements que impartien, per la poca dedica-
ció que mostraven envers l’escola i, fins i tot, pel
seu constant absentisme. 
Els alumnes formaven part del claustre, tal com

es preveia a les mesures moderadament liberals
que adoptaren els darrers governs de l’estat de l’e-
tapa franquista. Les reivindicacions dels alumnes
eren contestades per la direcció amb l’argument
bàsic que l’escola era un centre no estatal tutelat
per l’«Escuela de Madrid» i que, per tant, era lògic

Figura 3.47.
Josep M. Joana Torras rep 
el premi Claudi Oliveras
de mans del president 
de la Diputació de Barcelona, 
en el Saló Daurat 
d’aquesta institució, 
davant la presència 
del director de l’escola,
Antoni Almirall. 



que hagués quedat exclòs de converses i negocia-
cions, ja que la comissió encarregada de fer-ho, de
caràcter estatal, no hi tenia cap obligació. 

A partir del curs 1953-1954 es va concedir el
premi Claudi Oliveras Massó, any rere any, a l’a-
lumne amb l’expedient més bo que no hagués
suspès cap matèria al llarg de la carrera. Entre
el 1954 i el 1976 (alguns anys se’n donaren dos,
atesa la diversitat de plans d’estudis) l’obtingue-
ren els estudiants que es recullen a la taula 3.17.
Pel que fa a les beques per a estudiants, ha

quedat constància que existien, però no se n’han

conservat dades concretes anteriors al 1961. Les
beques procedien, bàsicament, de l’Ajuntament
de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Per tal
de no repetir pràcticament les mateixes xifres any
rere any, exposem les que corresponen al curs es-
colar 1964-1965, que són les següents: hi havia
a l’escola 12 alumnes becats per la Comisaría de
Protección Escolar y Asistencia Social del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. A més, 40
alumnes gaudien de matrícula gratuïta, conce-
dida per la Diputació de Barcelona, i 45, de mitja
matrícula gratuïta. 
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1954 DELFÍ REINOSO CASTELLÓ, de Barcelona

1955 JOSEP M. JOANA TORRAS, de Torres de Segre (Segrià)

1956 JOAN PLANAS MONT, de Girona (Gironès)

1957 JOSEP ORTOLÀ SASTRE, de València (Horta)

1958 PERE CARRERAS LLOVET, de Pals (Baix Empordà)

1959 JOAN LLUÍS DALMAU ROVIRA, de La Nou de Gaià (Tarragonès)

1960 PERE ESPONA JANSANA, de Gurb (Osona) (Pla 1957), i
GERARDO LACASA OLIVÁN, de Broto (Sobrarb, Aragó) (Pla 1939)

1961 MARCOS DE SAN PEDRO ARESTÉ, de Guimerà (Urgell)

1962 BERARDO HIDALGO ISLA, d’Andaluz (Sòria)

1963 PERE PORTA MONTSERRAT, de Vallmoll (Alt Camp)

1964 JOAN MANUEL SERRAT TERESA, de Barcelona

1965 LLIBERAT ESCOLÀ MIQUEL, de Torres de Segre (Segrià)

1966 MANUEL MACIÀ COTS, de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)

1967 No es concedí perquè no hi hagué cap alumne d’aquella 
promoció que en reunís les condicions 

1968 MANUEL COSTA SEGLAR, de Vila-real (Plana Baixa) (Pla 1964), i
PERE LLOPART CATALÀ, de Bràfim (Alt Camp) (Pla 1962)

1969 JOSÉ SALAMERO BAÑOS, de Sabadell (Vallès Occidental) (Pla 1964), i
PAU MITJANS CARBÓ, d’Olesa de Bonesvalls (Garraf) (Pla 1962)

1970 MANUEL ROYO PALOMO, de Barcelona

1971 JOSÉ LUIS MATEOS MONTERO, de Baza (Granada)

1972 VÍCTOR MANUEL GIMENO SANZ, de la Sénia (Montsià)

1973 JUST NAVARRO VALLÈS, de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)

1974 JOSÉ MANUEL BENDICHO TORRES, d’Albelda (Llitera)

També es concedí el Premio Nacional «Fin de Carrera», 
convocat pel Patronato de Obras Docentes del Ministerio, 
a l’alumne JOSEP MESTRES LAGARRIGA

1975 ENRIQUE ANTONIO CORBERA ABILLAR, d’Albelda (Llitera). 

1976 Quedà desert.27

Taula 3.17. Relació d’alumnes que han obtingut el premi Claudi Oliveras, des dels inicis fins l’any 1976

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries anuals de l’escola, que es conserven als arxius de l’ESAB o de la Diputació.
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ELS ESPAIS DE L’ESCOLA

Fins a les darreries de l’any 1929, l’escola va
ocupar l’edifici situat en la part oest del recinte
de l’Escola Industrial, paral·lel al carrer de Vi-
ladomat. Amb el trasllat de la Residència d’Es-
tudiants a aquest edifici, l’escola va canviar
d’ubicació als anomenats Nous Laboratoris, com-
partint edifici amb els perits industrials. En un
primer moment, l’espai era suficient, però a les
darreries dels anys cinquanta es féu evident l’es-
tretor de l’escola per a poder atendre les seves
necessitats de funcionament quotidià. 
Una altra activitat que es posà en marxa fou

la creació de laboratoris que no fossin els de
pràctiques convencionals: a principis del 1943
es creava el laboratori fotogràfic, lligat a les cà-
tedres de zootècnia i història natural, i el 22 de

juny del 1943 es destinaven 700 pessetes a crear
el laboratori d’enologia, que, tanmateix, ja s’es-
mentava en els inventaris redactats en la imme-
diata postguerra. 
A més de la manca de laboratoris, el 1956 es

trobava molt a faltar un espai per a les reunions
del claustre de professors, per la qual cosa es de-
manà a la Diputació un crèdit especial destinat
a l’habilitació d’un local amb aquesta finalitat, a
més de la necessària ampliació de la consergeria
i la fi de l’arranjament de l’aula de dibuix i de la
sala d’actes. No es va començar a posar fil a l’a-
gulla fins cinc anys després: en la memòria del
1961 es fa esment que el claustre de professors
ja n’ha examinat el projecte.
Un tema diferent, però complementari, és de

quina manera estaven dotats aquests espais. En
diverses ocasions la direcció de l’escola es mos-

Figura 3.48. La residència Ramon Llull 
es va construir a l’espai on, fins als anys
trenta, hi havia hagut els locals 
de l’Escola Superior d’Agricultura.
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trà sensible a l’estat en què es trobaven les ins-
tal·lacions. El primer testimoni d’aquest fet es
dóna el 1945, quan, en el projecte de pressupost,
es fa una llista de les coses que no estan prou bé
i que caldria millorar. La llista és llarga: cal do-
blar l’assignació econòmica per a la renovació
de material de laboratoris; cal cortines en algu-
nes sales; cal augmentar el pressupost destinat
a biblioteca i aigua; l’escola no té sala de pro-
fessors ni bona calefacció; cal crear una col·lec-
ció de publicacions o una revista amb format de
llibre amb el títol de Biblioteca del agricultor;
cal apujar el sou d’un subaltern fix, i en calen
almenys tres més, de subalterns, un d’ells espe-
cíficament per a biblioteca i secretaria... Algu-
nes peticions foren ateses de seguida, d’altres
hagueren d’esperar molt de temps; la prova és
que moltes d’aquestes demandes eren repetides
any rere any.

L’any 1950 l’escola emprengué una estratègia
destinada a renovar i modernitzar els aspectes
materials necessaris per a uns ensenyaments
agrícoles adequats als canvis experimentats en
els darrers quinze anys. Així, el 1951 se sol·li-
cità un pressupost extraordinari, que incloïa
100.000 pessetes per a l’adquisició d’aparells i
eines per a pràctiques de laboratori i de camp,
50.000 per a la creació i adaptació de noves
aules, laboratoris i dependències de l’escola, i
100.000 per a l’establiment de noves especiali-
tats agropecuàries i per a conferències i aten-
cions del professorat i personal en serveis
eventuals. S’al·legava que l’escola no havia
pogut adquirir en els darrers deu anys cap apa-
rell científic amb el pressupost ordinari de labo-
ratoris. Totes aquestes sol·licituds de millora
eren ateses amb comptagotes per la Diputació
Provincial de Barcelona.

Figura 3.50. Sala de reunions.Figura 3.49.  Sala de professors.
. .
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Cal tenir en compte que en aquells moments
a l’escola no hi havia més despatxos que el del
director i els espais de les aules-laboratori, que
eventualment eren emprats com a despatx pels
professors que els utilitzaven. La secretaria no
era gaire gran i hi havien de treballar de tres a
cinc persones, segons les èpoques, i l’únic espai
una mica ample era la biblioteca. No es dispo-
sava de cap sala per als alumnes –amb la implan-
tació del SEU, en els primers anys de la dècada
dels seixanta, sí que s’habilità un habitacle per
a aquest sindicat–, i no hi havia servei ni espai
de cafeteria.
Els espais de l’escola foren habilitats provi-

sionalment per a altres usos. Per exemple, entre
els cursos 1958-1959 i 1965-1966 s’hi desenvo-
luparen les classes de batxillerat nocturn de
l’Institut de Segon Ensenyament Maragall, així
com diverses vegades exàmens i oposicions que

depenien de la Diputació, com els exàmens de
mecanògrafes amb destí a la FAO, o, en els dar-
rers anys seixanta, per a l’Escola d’Administració
d’Empreses de la Diputació. Això, en alguns mo-
ments, va provocar un cert conflicte d’ús de les
aules, especialment quan es va impartir el grau
d’enginyer tècnic a la tarda. 
L’escola tenia, doncs, una seriosa manca d’es-

pai, malgrat les cessions dels seus locals a d’al-
tres entitats. Així, en la memòria del 1966 es
contemplava per primer cop en molts anys
aquesta inquietud: «Es un sentir general del
Claustro de Profesores y de la Dirección que la Es-
cuela sea remozada, ampliada y perfeccionada.
Se ha visto con satisfacción el comienzo de las
obras de ampliación del edificio. Se considera
muy necesaria la colaboración entre los técnicos
que dirigen la obra y el Profesorado de la Escuela,
al objeto de que las aulas, laboratorios y demás
dependencias se instalen teniendo en cuenta las
modernas técnicas y las necesidades y particula-
ridades de cada modalidad de las enseñanzas».
De fet, la manca d’espai no afectava només

l’escola, sinó que era un mal endèmic de tots els
centres que ocupaven el recinte de l’Escola In-
dustrial. Des de les darreres actuacions fetes per
l’arquitecte provincial de la Diputació Joan Ru-
bió els anys trenta consistents en l’ampliació de
l’edifici de la Residència d’Estudiants i dels
Nous Laboratoris, no s’hi van fer més obres d’am-
pliació i la situació esdevingué greu. El 1944,
Joan Rubió va ser substituït per Manuel Baldrich
Tibau, que també va adquirir la categoria del seuFigura 3.51. Laboratori de química, amb el professor Vidal de Càrcer. 
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antecessor. Va ser ell qui, a partir del 1959, va
projectar tota una sèrie d’edificis nous i algunes
ampliacions dels existents. De tots els projectes
es van executar l’ampliació de l’Escola del Tre-
ball, la de l’Escola de Perits Agrícoles i els Ser-
veis Tècnics d’Agricultura, de l’Escola d’Arts i
Oficis, del Servei de Cartografia, del SEU, de

l’Escola de Perits Industrials i el nou edifici de
la Piscina Sant Jordi. Totes aquestes construc-
cions es van projectar seguint els corrents arqui-
tectònics europeus, en especial el brutalisme,
amb elements estructurals de formigó vist, ple-
menteries no estructurals de vidre i plans de maó
no travat de gran expressivitat. 

Figura 3.52. Vista aèria del recinte on es trobava l’ESAB fins a l’any 2005.



En la memòria del 1971 hi ha una descripció
minuciosa dels espais de l’escola, arran de l’aca-
bament de l’edifici nou construït l’any anterior.
S’hi diu que disposa, en els nous locals, de 1.800
m2, distribuïts en tres plantes en un edifici de
nova construcció. Hi ha una descripció detallada
d’aquest edifici, que abreugem: a la planta baixa,

un laboratori i col·lecció de materials adscrits a
l’assignatura de millora rural i recs, i un altre per
a motors i màquines agrícoles, matèria que ne-
cessita, a més, un hangar. Al primer pis hi ha la
direcció, la subdirecció, la secretaria, les oficines
i els arxius, tot amb mobiliari nou adquirit per a
l’ocasió. A la segona planta, ocupada provisio-
nalment per l’Escola d’Administració d’Empre-
ses, hi ha dues petites sales per a seminaris, a
l’espera d’ampliar espais quan en marxi l’escola
esmentada.
La resta dels espais de l’escola eren a l’edi-

fici vell. El mobiliari adquirit, juntament amb
altres elements com, per exemple, aparells to-
pogràfics i material nou de laboratori, suposà
una despesa de 1.397.223 pessetes, sempre a
càrrec de la Diputació de Barcelona. Van que-
dar per resoldre un parell de demandes: dispo-
sar d’un espai que servís per a exposar i
manipular màquines agrícoles, com el tractor
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Figura 3.54. Depatx de secretaria, l’any 1975.

Figura 3.53. Alumnes que s’examinen (febrer del 1975). Figura 3.55. Aula, l’any 1975.



que els havien cedit durant el curs 1970-1971
i muntar el laboratori de biologia, en aquell mo-
ment inexistent. Així mateix, l’escola maldava
per poder obrir una sala per als alumnes i una
aula de conferències. La inauguració dels nous
locals no es féu fins a la diada de Sant Jordi del
1973.
En un annex a la memòria del curs 1.974-

1975, es fa constar que la inversió duta a terme
en les modernitzacions, les instal·lacions i l’ad-
quisició d’aparells ascendeix a 15.000.000 de
pessetes, cosa que va suposar notables millores
per a l’escola. S’hi agraeix especialment la inter-
venció del diputat-delegat per als Serveis d’En-
senyament i Investigació de la Diputació de
Barcelona, Manuel Font Altaba, a qui aquest do-
cument atribueix la paternitat de les millores.
Un darrer espai que s’habilità fou el del bar de

l’escola. Estava situat en un passadís ample en
l’accés a la biblioteca, i mai no fou una cafeteria

de gaire volum, però, com tots els establiments
d’aquesta mena, centrava una part important de la
vida universitària.
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Figura 3.57. El diputat Manuel Font Altaba
fou sempre un bon suport, des de la Diputació, per a l’escola.

Figura 3.56. Gàbies de conills en el laboratori de zootècnia (22-2-75). Figura 3.58. Laboratori de biologia-fitopatologia (22-2-75).
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LA BIBLIOTECA

La biblioteca de l’Escola Superior d’Agricultura
tenia molt de renom entre les biblioteques es-
pecialitzades de Barcelona. A l’inventari fet el
1939, hi consten 11.753 volums, que passen a
12.475 en acabar aquell mateix any. Sota el
guiatge de la bibliotecària, Anna M. Gay, l’any
1941 la biblioteca disposava de 12.800 volums
d’obres especialitzades en agricultura, a més de
rebre diverses revistes catalogades aleshores
com a modernes. En la memòria del 1951, ja
s’hi citen 18.000 volums, i s’hi esmenta el pro-
fessor August Matons com un dels principals
donants de llibres. 

A més, la biblioteca fou l’escenari d’exposi-
cions temàtiques de llibres i d’activitats cultu-
rals promogudes pels mateixos alumnes, com
alguns cicles de conferències.

Figura 3.59. 
En la memòria de l’escola del 1966, 
hi ha unes interessants estadístiques 
que mostren l’eficàcia i la vitalitat 
de la biblioteca: aquell curs hi havien 
ingressat 308 volums, 
que elevaven a 22.143 els que hi havia. 
S’hi rebien 42 revistes. 
El 1971 ja disposava de 23.612 volums,
juntament amb 64 revistes. 

Figura 3.60. Exposició del llibre agrícola a la biblioteca.
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ELS ESPAIS PER A PRÀCTIQUES DE CAMP

El desembre de l’any 1940 es prenia una decisió
que havia d’influir en el futur i que trencava amb
el model d’escola que s’havia posat en marxa des
dels inicis i s’havia potenciat durant la Segona
República: la granja escola quedava definitiva-
ment deslligada de l’escola, i adscrita als Serveis
Tècnics d’Agricultura. L’únic lligam que es man-
tenia era que els alumnes de l’escola de Barce-
lona farien una quinzena de pràctiques a Caldes
de Montbui.
L’escola tingué sempre al servei de les pràc-

tiques dels alumnes diversos camps i zones d’ex-
perimentació. El més important era la granja
escola de Caldes de Montbui, però a part de
«Torre Marimon» es comptava amb diversos
camps d’experimentació –la memòria de la Di-
putació del 1941 els xifra en 18!–.

El 1956 es féu evident una mancança en
aquest sentit, i l’escola tramità la petició d’un
crèdit especial de sis milions de pessetes desti-
nat a l’adquisició d’una finca rústica propera a
Barcelona per a residència i pràctiques dels
alumnes. Se suggeria que, mentre la compra no
fos possible, es podria habilitar «Torre Mari-
mon», però calia que les activitats que hi des-
envolupaven els Serveis Tècnics d’Agricultura
i el Servei Forestal de la Diputació ho fessin
viable.
Per la manera com es diu a la memòria del

1957, es veu un conflicte d’interessos entre les
dues institucions dependents de la Diputació. La
dificultat que suposava la impossibilitat d’allot-
jar-hi els alumnes en pràctiques obligava que
aquestes pràctiques es plantegessin en forma de
viatges puntuals d’un sol dia o d’un matí. Com a
mesura alternativa, es demanava l’ampliació del

Figura 3.61. «Torre Marimon», l’any 1954. Figura 3.62. Fent pràctiques a «Torre Marimon», l’any 1962.
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pensionat de la granja escola. Durant anys es
continuà suggerint el mateix, de manera que
sembla que no es va prendre cap decisió ni en
l’una ni en l’altra direcció.
Any rere any, abans del 1970, entre les peti-

cions dels professors, n’hi ha sobre el pensionat
annex a la granja escola de Caldes de Montbui,
on els alumnes podien fer les pràctiques que exi-
gia el mateix Ministerio de Educación y Ciencia
en els seus decrets. Aquesta apel·lació als de-
crets del ministeri és un argument que la direcció
de l’escola fa servir a cada memòria anual per tal
de pressionar la Diputació perquè resolgui favo-
rablement les peticions d’ús de «Torre Marimon»
per a les pràctiques.
A la memòria del 1971 és on apareix de forma

més explícita el tema de la granja escola de
«Torre Marimon», en aquell moment alhora
Granja Experimental i Escola de Capatassos
Agrícoles. Després de fer-ne un resum històric,

deixant palès que aquella granja escola havia
nascut de l’Escola d’Agricultura, la memòria
s’estén sobre la necessitat de construir-hi un pen-
sionat i unes dependències annexes, que perme-
tin acollir els alumnes de l’Escola d’Agricultura
que hi vagin a fer pràctiques, tal com està previst
i acordat amb la Diputació. 
Durant aquest mateix període, l’escola pogué

comptar, entre d’altres, amb la col·laboració de
l’Obra Social Agrícola de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, a
través del seu cap, el professor Josep Llovet, per a
fer pràctiques i treballs d’experimentació a la finca
de Torrebonica, al terme municipal de Terrassa (fi-
gura 3.63), o bé a la finca de Josep Torrens a La
Fortesa (Anoia), a càrrec del professor Sebastià
Duran.
D’altra banda, en els laboratoris de la mateixa

escola s’instal·laren unes gàbies de conills per-
què els alumnes poguessin fer les pràctiques. 

Figura 3.63. Pràctiques dels alumnes de l’ESAB a la finca de La Fortesa (Anoia) i a Torrebonica (Terrassa), 
acompanyats pel professor Sebastià Duran (Boletín Agro-Pecuario de l’Obra Social Agrícola de La Caixa).
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ELS PLANS D’ESTUDIS

L’arrencada de l’escola el 1939 es va fer sense
saber que al cap de poc s’hauria de subjectar del
tot a les directrius que es marquessin des de Ma-
drid. Per això Joan Àngel i Genís va elaborar un
ambiciós pla d’estudis per a l’escola, encara pen-
sada com a escola superior, que no es va poder
posar mai en pràctica.
Al final del darrer curs, es preveia una estada

de pràctiques d’un trimestre a «Torre Marimon»,
participant en les feines agrícoles de la tempo-
rada –poda de fruiters i de vinya–, i l’elaboració
d’un projecte complet d’explotació agrària, elegit
per l’alumne amb l’aprovació prèvia del director
del mateix projecte.
Per a dur a terme aquest pla es necessitava un

cos de 27 professors, on quasi tothom cobrava
7.000 pessetes anuals –segons les hores de clas-
se, podien oscil·lar entre 9.332 i 5.443 pessetes–.
Calia sumar-hi els sous de director i secretari, dos
administratius, quatre subalterns, material d’ofi-
cina, laboratoris i calefacció, aigua, llum i telèfon,
i un capítol de despeses diverses per als viatges
d’estudi i excursions. El pressupost es completava
amb les despeses de manteniment, publicacions,
vestuari, conferències i viatges a Caldes per im-
partir-hi classes, i totes les despeses de la granja
escola i dels camps d’experimentació. El pressu-
post íntegre pujava a 325.104 pessetes.
Es tractava d’un projecte molt ben elaborat,

avançat, d’alta qualitat i no excessivament costós,
que hauria elevat, sens dubte, el nivell de quali-

tat de l’escola. Va ser ràpidament rebutjat, i es
decretà que calia seguir, sense apartar-se’n ni un
bri, els plans d’estudis i els criteris de l’«Escuela
de Madrid». 
En aquest pla es preveia que l’escola donés

dues titulacions: la d’enginyer agrícola i la de tèc-
nic agrícola. I es deixava ben clar que es reservava
per a l’»Escuela de Madrid» els títols, considerats
de rang superior, d’enginyer agrònom i de perit
agrònom. Era un intent de conservar per a l’Escola
de Barcelona els estudis de caràcter superior, tot
i reconèixer la supeditació a l’«Escuela de Ma-
drid», a través de la feble distinció semàntica
entre els termes agrícola i agrònom. Com que no
va prosperar aquesta proposta, se n’anava en orris
el pla preparat per Joan Àngel i Genís.

Figura 3.64. 
Joan Àngel i Genís
fou director 
de l’escola 
immediatament 
després 
de la Guerra Civil
(Anales, vol. 5,
1945).
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Així, el 1940 s’imposava el pla d’estudis de
l’«Escuela de Madrid», circumscrit als estudis
de perit agrícola, que es troba a la taula 3.18.
Aquest pla s’anà aplicant a mesura que anaven
passant els cursos, i fins el 1942-1943 no es va
desenvolupar plenament.
La carrera que es podia cursar a l’escola s’a-

cabava sense cap treball de final de carrera o
projecte o examen equivalent. I fou així fins als
anys seixanta, amb el canvi de pla d’estudis, el
del 1962.
En aquell moment, com passava en d’altres

estudis superiors, amb el títol de batxillerat s’en-
trava directament a primer curs; sense aquest
títol, calia passar el curs preparatori, sempre que
es tingués un mínim de quinze anys. Això diver-
sificava molt les edats dels estudiants d’agricul-
tura i el seu nivell real de coneixements i de
preparació prèvia, i, per tant, devia dificultar
molt el treball quotidià de l’escola, atesa la poca
homogeneïtat acadèmica dels estudiants.
Com a complement dels estudis de perit agrí-

cola hi havia les especialitats agropecuàries. Es
tractava d’uns estudis que es podien cursar amb
independència d’haver obtingut o no el títol de
perit agrícola. Permetien l’obtenció de diplomes
de l’especialitat corresponent i, com que no eren
títols oficials, els podia atorgar directament l’es-
cola. Hi havia tres especialitats: ramaderia, in-
dústries i conreus. Les assignatures que compo-
nien aquestes especialitats –algunes eren comu-
nes a dues o a totes tres– no estaven dividides en
cursos, i, per tant, cada alumne podia decidir de

quina manera cursava els estudis; tanmateix, la
previsió general era que es podia obtenir una es-
pecialitat en un curs escolar. Aquests cursos apai-
vagaven una mica el dur escapçament que havia
rebut l’escola quan no van deixar que s’hi fes
l’enginyeria agrícola, alhora que constituïen la
continuïtat d’una vella tradició: els cursos breus

Primer curs
Nocions d'àlgebra, geometria de l’espai 
i trigonometria rectilínia Classe diària tot el curs
Física i química experimentals íd.
Botànica i zoologia agrícoles Classe alterna
Agronomia i meteorologia agrícoles íd.
Motors i màquines agrícoles, muntatge i manipulació, 
croquis acotats íd.

En la majoria de les matèries, les classes teòriques 
eren complementades amb classes pràctiques.

Segon curs
Ramaderia Classe diària 
Conreus herbacis i les seves malalties íd.
Indústries rurals Classe alterna
Dibuix topogràfic i retolació de plànols íd.
Elements de topografia íd.

Tercer curs
Nocions de construccions rurals, recs i sa nejaments, 
delineació de plànols i projectes Classe diària
Conreus herbacis i les seves malalties íd.
Silvicultura íd.
Elements d’economia, administració 
i comptabilitat agrícoles Classe alterna
Anàlisis agrícoles íd.
Nocions de valoració agrícola i cadastre íd.

Taula 3.18. Pla d’estudis de l’«Escuela de Madrid» (1939)
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especialitzats o extraordinaris dels quals hem par-
lat extensament en el capítol anterior.
Aquests cursos no eren impartits de la ma-

teixa manera que els del pla d’estudis de perit
agrícola. N’hi havia que es feien cada any, d’al-
tres que es feien en anys alterns i d’altres que es
feien amb menys periodicitat (taula 3.19). Eren
cursos ben organitzats, oberts a tothom, de dins i
de fora de l’escola, la major part dels quals tin-
gueren molts anys de continuïtat. Encarregats a
professors de l’escola, el conjunt d’aquests cur-
sets responia una la part del nom oficial de l’es-
cola: «y de Especialidades Agropecuarias».

Davant de la retallada experimentada per l’es-
cola en ser desposseïda del caràcter d’escola su-
perior, la institució hagué d’obrir el màxim de
fronts possibles per quedar bé, d’una banda, amb
els organismes que tenien el poder polític en
aquell moment i, de l’altra, donar sortida a tot el
potencial d’un claustre de professors que trobava
a faltar els suprimits quart i cinquè cursos.
Sigui com sigui, el 1939 es féu el primer dels

cursos, denominats Curso de orientación rural, al
qual van assistir 31 alumnes. El curs pròpiament
dit era complementat per un cicle de conferèn-
cies, pronunciades per professors de l’escola i,
en algun cas, per exalumnes. Aquell primer cicle
tingué les conferències indicades a la taula 3.20.
A la memòria del 1939 hi ha un paràgraf que

deixa veure les esperances que tenien els profes-
sors de l’escola en aquell moment. Res del que s’hi

Curset Professors responsables

Olivera i oli A. QUIXAL i J. CABANAS

Ampelografia, trimestral Ll. GUITART

Apicultura, bimestral A. VILARRÚBIA

Avicultura, trimestral E. COROMINAS i J. AGUILERA

Cria i explotació del porc C. OLIVERAS

Enologia C. OLIVERAS, després A. ALMIRALL

Engreix de porcs J. FERRER I PALAUS

Fitopatologia, indústries i anàlisis J. CASES

Forestal, trimestral J. Ll. VIVES

Fructicultura, trimestral R. BARDIA, R. SALA

Indústries làcties J. LLOVET

Patologia animal J. HOMEDES

Tècnica econòmica i sindical agrària S. VERGOÑÓS i J. CABANAS

Vaca lletera i llet J. LLOVET i J. HOMEDES

Cicle Professor responsable 

Cunicultura Tres conferències a càrrec 
del professor J. FERRER I PALAUS

Engreix de porcs Una conferència a càrrec 
del mateix professor anterior

Conserves vegetals Dues conferències a càrrec 
del professor RAMON SALA

Malalties de les plantes de jardí Una conferència a càrrec 
del professor RAMON BARDIA

Cura de l’hort familiar Una conferència a càrrec 
del mateix professor anterior

Lleteria Una conferència a càrrec 
del professor JOSEP LLOVET

Preparació de pells Una conferència a càrrec 
de l’exalumne LLUÍS TICÓ

Taula 3.20. Cicle de conferències del Curso de orientación rural, any 1939Taula 3.19. Relació de cursets d’especialitats
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diu no es va poder fer realitat: «La Escuela tiene
el proyecto de organizar, cuando estén ya finaliza-
dos los estudios de Ingeniero Agrícola, y con el fin
de que los alumnos que actualmente siguen el Plan
de Perito Agrícola salgan de la Escuela con unos
conocimientos más vastos que los de Perito, unos

cursos de ampliación que se denominarán Grado
Superior, el que podrán seguir los alumnos, una vez
terminados los tres cursos de peritos. En este Grado
Superior se cursarán algunas especialidades que
acabarán de completar, de una manera más am-
plia, sus conocimientos agrícolas».
L’any 1948 hi va haver una primera reforma

dels plans d’estudis, però només va afectar el
curs preparatori. Era l’únic curs que sí que de-
penia de l’escola, ja que, després d’haver estat
autoritzat pel ministeri, l’escola podia organitzar
com volgués, sempre que fos amb l’objectiu de
preparar els aspirants per a la carrera, el curs
preparatori i l’examen d’ingrés (taula 3.21).
Per tal de superar el curs d’ingrés a l’escola,

calia aprovar tots i cadascun dels grups, que eren
eliminatoris. Els alumnes que procedien del bat-
xillerat elemental, però, quedaven exempts d’e-
xaminar-se del grup A.

Primer curs
Grup A: Gramàtica castellana i geografia general 

i d’Espanya, amb 6 hores a la setmana
Grup B: Elements d’aritmètica, àlgebra i geometria, 

amb 6 hores més 5 de pràctiques a la setmana
Grup E: Dibuix lineal i retolació de plànols, 

amb 6 hores a la setmana

Segon curs

Grup C: Elements de física i química, 
amb 6 hores més 5 de pràctiques a la setmana

Grup D: Elements d’història natural, 
amb 6 hores més 5 de pràctiques a la setmana

Taula 3.21. Organització del curs preparatori

Figura 3.65. Grup de participants a les festes del centenari dels estudis agrícoles a Espanya, reunits a «Torre Marimon».
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Al cap d’un any s’hagué d’aplicar una nova
disposició del Ministerio de Educación Nacional:
el 20 de juliol es va aprovar una llei que especi-
ficava que per a obtenir l’accés a la carrera de
perit agrícola calia tenir algun dels títols de bat-
xiller existents en aquell moment: perit mercan-
til, mestre de primera ensenyança, mestre
industrial o oficial industrial, o bé ser operari
classificat com a oficial de primera o equipara-
ble, amb una antiguitat mínima de dos anys en
aquella categoria. Això anul·lava, de fet, els cur-
sos preparatoris, que van ser extingits el curs
1955-1956, pensats precisament per als alumnes
que no posseïssin cap títol acadèmic.
El setembre del 1955 van començar a cele-

brar-se les «pruebas de madurez»,28 destinades
als aspirants a ingressar en els estudis universi-
taris. Per això l’escola inicià el curs 1956-1957
amb una novetat: l’organització d’un curs prepa-
ratori per a la prova de maduresa, i d’un altre,
que fou anomenat curs selectiu, destinat als
alumnes que havien superat la prova de madu-
resa, els qui estiguessin en possessió dels «exá-
menes de estado», els qui procedissin del curs
preuniversitari, secció de ciències, i els qui ha-
guessin fet batxillerat laboral en l’especialitat
agrícola-ramadera i haguessin obtingut almenys
la qualificació mitjana de notable en el conjunt
dels cicles. 
Els actes de la celebració del centenari dels

estudis agrícoles a Espanya, que tingueren lloc
durant el curs 1955-1956, culminaren amb un
canvi de pla d’estudis. Fou un replantejament de

l’ensenyament de l’agricultura a nivell estatal,
fruit de la reflexió endegada en aquesta efemè-
ride, i la causa de la introducció de retocs en la
carrera agrícola, amb el primer canvi de plans
d’estudis de la postguerra: l’anomenat pla 1957. 
Una de les novetats que introduïa la Ley de

Ordenación de las Enseñanzas Técnicas del 20
de juliol del 1957, fou, dins del nou pla d’estudis,
la realització d’un examen de revàlida per acon-
seguir el títol. 
Tantmateix, el 1962 entrava en vigor un nou

pla d’estudis. Convisqueren alhora dos plans, de-
nominats antic i modern. Ultra certs canvis de lo-
calització d’algunes assignatures, la principal
novetat del pla 1962 fou l’obligació de dur a
terme un treball de final de carrera que, durant
els primers anys, tenia caràcter col·lectiu. 
La carrera es podia cursar en la modalitat ofi-

cial o la lliure. A més, es distingien els alumnes

Figura 3.66. El professor Enric Bota, en el laboratori de química.
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que feien el servei militar a les milícies universi-
tàries, als quals se’ls havia d’avançar els exàmens
de juny perquè poguessin anar a fer el campament
militar, que se celebrava a Los Castillejos (al terme
municipal d’Arbolí, al Baix Camp), durant els
mesos d’estiu. Aquests alumnes amb els exàmens
avançats eren denominats «alumnos IPS». 

A part dels alumnes lliures, que no assistien a
classe, hi havia els alumnes oficials amb dispensa
d’assistència. Tot això provocà que durant aquells
anys es multipliquessin les actes de notes: entre el
juny, el setembre i els exàmens extraordinaris de
febrer, en alguns casos s’arribaren a fer una desena
d’actes per assignatura en el mateix any escolar.

Primer curs, comú a totes les especialitats
Hores de classe setmanals

Matemàtiques 8
Química 6
Biologia general i aplicada 6
Organografia i fitotècnia 7
Dibuix i sistemes de representació 8
Física 8
Total 35

Al segon i al tercer curs, es diversificaven les matèries, 
segons les especialitats.

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries

Segon curs
Conreus herbacis
Conreus arboris
Motors i màquines agrícoles
Anàlisis agrícoles
Fitopatologia
Sòls i fertilitzants
Zootècnia I 

Tercer curs
Conreus extensius i farratgers
Conreus intensius
Economia agrícola i valoració 
Zootècnia II 
Tecnologia del reg 
Comptabilitat i costos d’explotació 
Millora genètica (vegetal i animal) 
Millores rurals 

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria

Segon curs 
Exactament igual que a l’especialitat d’explotacions agropecuàries.

Tercer curs
Floricultura i jardineria
Fructicultura i citricultura
Fitogenètica 
Tecnologia del reg 
Economia agrícola i valoració 
Conreus forçats i hidrocònics 
Horticultura herbàcia 
Preparació i comercialització 

Enginyer tècnic en indústries de fermentació
Segon curs

Conreus herbacis
Conreus arboris
Motors i màquines agrícoles
Anàlisis agrícoles 
Bioquímica 
Tecnologia industrial agrícola
Zootècnia I

Tercer curs
Anàlisi agrícola II
Ampelografia
Enologia
Termotècnia 
Economia agrícola i valoració 
Mantegueria i formatgeria
Microbiologia industrial agrícola 

Taula 3.22. Pla d’estudis del 1964
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El pla 1962 tingué una vigència de dos anys,
atès que el 1964 s’imposava un pla nou, semblant
a l’anterior, però amb algunes variants. Això féu
que del 1964 al 1970 arribessin a conviure, al-
guns anys, tres plans alhora: el del 1957, el del
1962 i el del 1964. L’embolic organitzatiu hauria
pogut ser considerable si no hagués estat per l’e-
ficàcia de la secretaria de l’escola. 
Aquest pla modificat el 1964 tornava a ser re-

modelat el 1965. El pla, aprovat definitivament
el 24 d’agost del 1965, es detalla a la taula 3.22.
Tot i que en un primer moment l’especialitat

que fou concedida a l’escola de Barcelona era la
de mecanització agrària, i no la d’hortofructicul-
tura i jardineria, al cap d’un any es concedia el
canvi d’especialitat, a petició de la direcció de
l’escola, amb el vistiplau de la Diputació. 
El curs 1965-1966 quedava suprimit a les es-

coles tècniques de grau mitjà el curs selectiu d’i-

Primer curs 
(per a totes les especialitats)

Matemàtiques 6
Química 5
Biologia general 7
Física 4
Dibuix i sistemes 
de representació 3
Anglès I 2

Segon curs

Explotacions agropecuàries

Fitotècnia general 5
Zootècnia 7
Motors i màquines agrícoles 3
Anàlisi química 5
Topografia 4
Fitopatologia 5
Anglès II 2

Hortofructicultura i jardineria

Fitotècnia general 7
Zootècnia 5
Motors i màquines agrícoles 3
Fitopatologia 5
Anàlisi química 5
Topografia 4
Anglès II 2

Indústries agrícoles

Fitotècnia general 5
Zootècnia 5
Motors i màquines agrícoles 3
Anàlisi química 5
Microbiologia 5
Bioquímica 3
Termotècnia 3
Anglès II 2

Tercer curs 

Explotacions agropecuàries

Economia agrària 6
Conreus herbacis, 
extensius i farratgers 3
Conreus h. intensius 3
Arboricultura general 3
Arboricultura especial 1
Genètica i millora 4
Zootècnia II 7
Enginyeria rural 4

Hortofructicultura i jardineria

Conreus herbacis 3
Arboricultura general 3
Economia agrària 
i comercialització 6
Selecció i millora 3
Fructicultura i citricultura 3
Horticultura herbàcia 4
Enginyeria rural 4
Jardineria i paisatgisme 5

Indústries agrícoles

Economia agrària 6
Conreus herbacis 3
Arboricultura general 3
Indústries de fermentació 6
Indústries extractives 
i conserveres 6
Indústries de la llet 3
Enginyeria rural 3

Taula 3.23. Pla d’estudis del 1972, vigent durant 20 anys 
(assignatures i hores de classe setmanals)

Figura 3.67. Estudiants de l’escola en el campament de milícies 
de Los Castillejos, l’estiu del 1961.
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niciació, que era la transformació de l’antic curs
preparatori. En un altre decret del mateix 1965
s’especificava que el títol que obtindrien els es-
tudiants que acabessin carreres tècniques de
grau mitjà seria el d’enginyer tècnic, o arquitecte
tècnic, seguit del nom de l’especialitat que ha-
guessin cursat.
L’any 1969 arribava un nou pla d’estudis, el

qual només va tenir una vigència de tres anys, ja
que el 1972 s’imposà un altre «pla nou», que, a
l’escola, rebé el nom de pla experimental o uni-
versitari. Aquest nou pla d’estudis, que fou vigent
al llarg de 20 anys, incloïa les assignatures que
apareixen a la taula 3.23.
Es continuaven impartint cursos d’especiali-

tats agropecuàries que, any rere any, es repetien
gairebé sense canvis. Així, el 1970-1971 es van
realitzar el curset forestal, impartit per Josep

Lluís Vives i Ramon Bardia, amb 15 alumnes
inscrits, el de càlcul, a càrrec de Francisco Javier
Véglison, i els seminaris per a la preparació dels
treballs de final de carrera, coordinats pel sots-
director i cap d’estudis, Ramon Bardia.
D’altra banda, el 1966 es produí un fet relle-

vant: el 16 de març es va promulgar una ordre
ministerial sobre reconeixement de centres no es-
tatals d’ensenyament tècnic de grau mitjà. L’es-
cola hi era, finalment, reconeguda, juntament
amb l’Escola de Perits Industrials de Barcelona
i l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar.
Ara bé, els efectes de l’aplicació d’aquest reco-
neixement podien ser adversos per a l’Escola de
Barcelona, perquè podia quedar altre cop en in-
ferioritat respecte de les escoles de Madrid, Va-
lència i La Laguna, reconegudes com a superiors.
Per una ordre ministerial del 29 de setembre

del 1966, el nom de l’escola
passava a ser Escuela de In-
geniería Técnica Agrícola y
de Especialidades Agrope-
cuarias de Barcelona - Cen-
tro no estatal reconocido. El
nom ja no va canviar oficial-
ment fins al 1976, tot i que a
partir dels anys setanta es
començà a utilitzar, cada cop
més àmpliament, la versió
catalana del nom oficial: Es-
cola d’Enginyeria Tècnica
Agrícola i d’Especialitats
Agropecuàries.

Figura 3.68
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PUBLICACIONS

LA REVISTA ANALES

El 1941 es publica, en llengua castellana, el
volum 1 de la revista Anales, revista que continua
els Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura. Els
volums 2, 3, 4 i 5 presenten una denominació
més extensiva: Anales de la Escuela de Peritos
Agrícolas y Superior de Agricultura29 y de los Ser-
vicios Técnicos de Agricultura. A partir del 1947
es publica sota el títol Anales de la Escuela de
Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecua-
rias y de los Servicios Técnicos de Agricultura.
Aquesta tercera sèrie abraça els anys 1941-

1960 (taula 3.24). Cada exemplar consta de 3
seccions: secció d’original, secció monogràfica i
secció bibliogràfica.

El gener del 1941 el director de l’escola,
Claudi Oliveras, demanava a la Diputació de
poder tirar endavant el projecte de publicació
d’una revista, de contingut eminentment agrari.

Volum  Núm.  Any        Professors autors de treballs    Altres treballs

1 1-2 1941 C. OLIVERAS; J. R. BATALLER; R. SALA; 3
J. HOMEDES; F. X. RIERA; E. COROMINAS;
G. DE BENAVENT

3 C. OLIVERAS; S. VERGOÑÓS 3
4 F. GARCIA DEL CID 1

2 1 1942 F. X. RIERA; R. BARDIA 1
2 J. R. BATALLER; J. HOMEDES; J. LLOVET 1
3 J. R. BATALLER; A. VILLARRÚBIA 1
4 C. OLIVERAS; R. SALA 1

3 1943 J. HOMEDES; R. BARDIA (2); J. VALLE 4

4 1944 J. LLOVET (3); F. X. RIERA (2); 2
J. HOMEDES; R. BARDIA

5 1945 J. R. BATALLER; F. X. RIERA 3

6 1946-1947 J. R. BATALLER (2); F. X. RIERA (2) 5

7 1948 F. X. RIERA 4

8 1949 J. R. BATALLER; F. X. RIERA 2

9 1950 J. R. BATALLER (3) 1

10 1951 J. R. BATALLER 4

11 1952 J. M. VIDAL-BARRAQUER; F. X. RIERA 1

12 1953 J. R. BATALLER; F. X. RIERA (2) 3

13 1954-55 J. R. BATALLER (2); A. VILLARRÚBIA; 7
G. DE BENAVENT

14 1956-60 J. R. BATALLER; J. FERRER PALAUS; 2
C. OLIVERAS (article pòstum)

Taula 3.24. Volums publicats de la revista Anales
i relació de professors que hi presentaren treballs 

Font: http://www.raco.cat/AnalesAgricultura.

Figura 3.69. Reproducció de les portades 
dels volums primer i darrer de la revista Anales (faBE). 



3 .  De  l a  po s t gue r ra  a  l ’ ad s c r i p c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1939 -1976)

258

A la sol·licitud es deia que la revista, Archivos,
seria el mitjà d’intercanvi de les activitats cien-
tífiques de l’escola. En una segona comunicació,
el mateix Oliveras proposava de canviar el nom
de la revista pel d’Anales, amb la qual cosa s’a-
conseguia evitar que la nova revista fos entesa

com la continuïtat de la revista Arxius, publicada
durant l’etapa anterior a la guerra. En el dicta-
men de resposta de la Diputació, on s’aprova el
projecte de revista i la primera dotació econò-
mica –5.975 pessetes–, es dóna com a vàlid el
nom d’Anales. El primer número havia de ser un
fascicle doble, de 200 pàgines, corresponent als
dos primers trimestres del 1941.
El consell de redacció inicial d’Anales estava

integrat per Magí Raventós, diputat ponent d’a-
gricultura, com a director; Claudi Oliveras, di-
rector de l’escola, i Llorenç Badell, director dels
Serveis Tècnics d’Agricultura, com a subdirec-
tors; i un grup format pels professors de l’escola
Almirall, Bataller, Garcia del Cid i Llovet, i per
Riera i Soler i Coll, dels Serveis Tècnics d’Agri-
cultura. Com a col·laboradors fixos, hi consten
tots els professors de l’escola i de la granja escola
de Caldes de Montbui, i tots els facultatius dels
Serveis Tècnics, tal com figura en els crèdits de
la mateixa publicació.
Amb els anys, els càrrecs de caràcter honorí-

fic anaren canviat, de manera que en el darrer
número, el XIV, corresponent al període 1956-
1960, hi consten com a directors Emilio Martínez
de Laguardia, diputat president de la Comissió
d’Educació de la Diputació, i Albert Blanch Pla,
diputat president de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Repoblació Forestal de la mateixa
institució; com a subdirectors, José Cases i Josep
M. Soler,30 directors, respectivament, de l’Escola
d’Agricultura i dels Serveis Tècnics; com a con-
sellers els professors Bardia, Bataller, Llovet i

Figura 3.70. «Sylvinit», flascó de la col·lecció de roques
d’interès agrícola del professor Josep Ramon Bataller.
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Quixal, de l’escola, i Ferrer Palaus i Riera, dels
Serveis Tècnics; com a secretari de redacció, el
professor Rierola.
El pressupost de la revista anà canviant amb

el pas del temps, però no sempre a l’alça. L’any
1951 es fa constar que el pressupost inclou la im-
pressió en paper setinat de 264 planes, i 14 més
en paper couché. Cent exemplars van ser enqua-
dernats amb tela. Per tant, de la revista inicial
s’havia passat a una revista impresa en format de
luxe. Tanmateix, el 1953 hi hagué una forta reta-
llada del pressupost.
La revista publicava sobretot articles i notí-

cies referides al món de l’agricultura i de la ra-
maderia, alguns d’ells amb importants aporta-
cions científiques, però incloïa seccions destina-
des a la memòria dels professors desapareguts,
així com articles, agrupats en una secció d’origi-
nals, de temes relacionats amb les activitats cien-
tífiques d’alguns professors de l’escola. Per
exemple, articles de paleontologia signats o ava-
lats pel professor Josep Ramon Bataller, o altres
escrits pel professor Garcia del Cid. També hi
havia sempre la secció, elaborada per la biblio-
tecària, Anna Maria Gay, sobre les novetats en-
trades a la biblioteca i, sobretot, sobre les
revistes que s’hi rebien. 
Darrere d’Anales, hi havia encara un segon

projecte: la Biblioteca del agricultor, col·lecció
de llibres especialitzats destinats al públic agrí-
cola hispanoamericà. La interrupció de la publi-
cació de la revista féu que aquest projecte no es
concretés mai.

Els números publicats de la revista són con-
sultables, amb els sumaris i els textos complets,
a l’adreça electrònica http://www.raco.cat/index.
php/AnalesAgricultura.
A partir de l’any 1960 ja no es tornà a publi-

car Anales. Havien anat desapareixent els seus
impulsors, i l’interès per la revista havia decai-
gut. No va ser fins al 1980 que es reprengué la
publicació de la revista de l’escola, recuperant el
títol original: Arxius.

LA RECERCA CIENTÍFICA I ALTRES PUBLICACIONS

Hi havia, a l’escola, una manca absoluta de re-
cerca científica, llevat de les classes pràctiques
que es feien als laboratoris, que en cap cas no
arribaven a l’experimentació o a la recerca cien-
tífiques. Tanmateix, en feien alguns professors en
els seus llocs de treball principals, fora de l’es-
cola. És el cas dels professors que estaven vin-
culats als Serveis Tècnics d’Agricultura o a
d’altres institucions, com el professor Llovet, cap
de l’Obra Social Agrícola de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Bale-
ars, que en feia a la finca «Torrebonica», al terme
municipal de Terrassa. En aquesta tasca de re-
cerca i experimentació, hi participaven alguns
alumnes, de vegades duent-hi a terme treballs re-
lacionats amb la carrera, d’altres vegades a sou
de la institució respectiva. 
Així mateix, alguns professors solien fer cur-

sos i conferències fora de l’escola, com Josep
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Lluís Vives, Enric Corominas, Ramon Bardia i
Antoni Almirall, però d’una forma menys insti-
tucionalitzada que la de l’època de la Mancomu-
nitat.
D’altra banda, és remarcable la contribució

que feren, durant aquesta etapa, diversos profes-
sors de l’escola a les publicacions de l’«Obra So-
cial Agrícola», sota la direcció del professor
Llovet (taula 3.25 i figura 3.71). 

Figura 3.71. Portades de dos treballs de professors de l’escola
publicats per l’Obra Social Agrícola de La Caixa.

Any Professor Titol

1944 JOSEP LLOVET i E. TABERNER Aspectos importantes de la alimentación del ganado lanar y de la del bovino lechero en la comarca del Vallès (Barcelona)

1948 RAMON SALA Los más frecuentes interrogantes en fruticultura

1950 RAMON SALA La floración tardía del manzano en el litoral extremo sur de Cataluña

1950 RAMON BARDIA Enfermedades de los árboles frutales en el Ampurdán y su tratamiento

1951 RAMON SALA Variedades nuevas

1951 JOSEP LLOVET Más sobre el nitrógeno

1951 JOSEP PÉREZ MALLA Fuentes de nitrógeno para la vegetación

1951 FRANCESC X. RIERA La poda del olivo en Cataluña

1952 FRANCESC X. RIERA Los herbicidas selectivos en cerealicultura

1952 RAMON BARDIA Una nueva plaga en los cereales de la zona de Santa Coloma de Queralt

1953 RAMON SALA La patata de siembra

1953 JOSEP LLOVET El cultivo del trigo en Mallorca

1953 RAMON BARDIA Insecticidas agrícolas

1955 FRANCESC X. RIERA Máquinas pulverizadoras para herbicidas selectivos

1955 JOSEP LLOVET El concepto del servicio en la construcción de estercoleros

1955 RAMON SALA Nuevas zonas de producción de fruta

1955 JOSEP PÉREZ MALLA Los sistemas de riego

Taula 3.25. Treballs de professors de l’escola publicats per l’Obra Social Agrícola 
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis entre els anys 1940 i 1977
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Any Professor Titol

1956 RAMON SALA El abonado de los frutales

1956 JOSEP PÉREZ MALLA La inacabable ola de frío de la Candelaria

1956 ENRIC COROMINAS La avicultura catalano-balear. Su situación actual y sus perspectivas

1956 JOSEP LLOVET Impresiones de un viaje de estudios

1956 RAMON BARDIA Fungicidas agrícolas

1956 JOSEP FERRER PALAUS Orientaciones ganaderas. El ganado vacuno

1957 JOSEP FERRER PALAUS Consideraciones sobre la producción de bovino de carne en Cataluña

1957 JOSEP LLOVET Notas sobre la agricultura en el Mediodía de Francia y en el Centro y Norte de Italia

1957 RAMON BARDIA Comentarios sobre la campaña maicera de 1956

1957 JOSEP FERRER PALAUS El ganado lanar en Cataluña y Baleares

1958 FRANCESC X. RIERA Fertilidad y esterilidad en el avellano e irregularidades de cosecha en el Negret

1959 RAMON BARDIA Sorgos híbridos para grano

1959 JOSEP LLOVET Importancia y posibilidades de la selección del ganado bovino

1959 RAMON SALA La poda de acortamiento del melocotonero

1959 RAMON BARDIA El «diabló» (Balaninus nucum L.) del avellano en Cataluña

1961 RAMON BARDIA Una lección sobre mejora de la cerealicultura catalana

1961 JOSEP LLOVET Notas sobre el proceso de mejora de un rebaño de ganado lanar

1961 SEBASTIÀ DURAN Observaciones sobre patrones y variedades de vid

1962 RAMON BARDIA Los «carbones» de la cebada

1962 JOSEP LLOVET Contribución al estudio del abonado racional del trigo en el Vallés Occidental

1963 JOSEP LLOVET La conservación del suelo. Enseñanzas y observaciones tras una triste efemérides

1965 J. FERRER PALAUS I J. VALLE La raza ovina ripollesa, estimable productora de carne

1965 JOSEP LLOVET El cultivo de la esparceta en los secanos del Vallès y su posible contribución 
a la más racional explotación y a la mejora del ganado lanar 

1965 ANTONI QUIXAL Dos notas sobre enología

1966 RAMON BARDIA Importantes problemas fitopatológicos en fruticultura

1966 JOSEP FERRER PALAUS Contribución al estudio de la mejora de la producción ovina 
J. VALLE I J. LLOVET

1967 SEBASTIÀ DURAN Los herbicidas y su aplicación

1967 RAMON BARDIA El «piojo de San José». Ensayos y tratamientos

1970 SEBASTIÀ DURAN Principales alteraciones de la fruta frigoconservada

1973 SEBASTIÀ DURAN Podredumbre del cuello del manzano (Phytophtora cactorum)

1974 SEBASTIÀ DURAN Experiencias sobre la defensa fitosanitaria de los frutales durante el período otoño-invernal
1977 SEBASTIÀ DURAN Observaciones y ensayos sobre fruticultura

Taula 3.25. (continuació)

Elaboració pròpia a partir del Butlletí Agropecuari de l’Obra Agrícola de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. Diversos anys.
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Tot i que en aquesta època els professors de
l’escola no publicaven habitualment apunts, són

destacables els del professor Francesc X. Riera
sobre fruiters (figura 3.72).

Figura 3.72. Apunts preparats pel professor de fructicultura Francesc X. Riera: portada del volum III i una de les làmines de l’interior 
(fons antic de la biblioteca de l’ESAB).

Figura 3.73. Els professors Josep M. Soler i Coll, cap dels Serveis 
Tècnics d’Agricultura de la Diputació de Barcelona (dalt de l’escala) 
i Francesc X. Riera (Anales, vol.12, 1953).

Figura 3.74. Francesc X. Riera i Cabrafiga, acompanyat 
pels professors Joan Lluís Dalmau i Salvador Puigvert, en un acte 

d’homenatge a diversos professors jubilats celebrat l’any 1976.
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NOTES

1. Tota la informació d’aquest període, llevat de quan
s’especifica el contrari, és treta de l’Arxiu Històric
de la Diputació de Barcelona (AHDB), lligalls (pen-
dents de reorganització en acabar aquest llibre) A-
255, A-256, A-257, A-258, A-259, A-260, A-261,
S-211, S-212, S-213, S-214, S-215, S-216, Q-453,
Q-454, R-468, R-470, R-475 i R-480, d’anys corre-
latius (en alguns lligalls hi ha més d’un any, i algun
any està dividit en dos lligalls). Remetem, en tot cas,
directament a l’AHDB. Sembla que estiguin perduts
els arxius dels anys 1953, 1954, 1955 i 1956. De tota
manera, en alguns d’aquests anys –i en uns quants
més de les dues dècades posteriors– s’han conservat
diverses cartes de la Diputació a la direcció de l’es-
cola reclamant reiteradament les memòries, algunes
de les quals, simplement, no es degueren redactar
mai. No són els únics documents que no es degueren
formalitzar, ja que als arxius de l’escola es conserven
diverses cartes al director des d’altres oficines de la
Diputació reclamant documentació o advertint sobre
alguns procediments que no es feien correctament.
Per exemple, de l’Oficina de l’Inventari, que dema-
nava que es fessin correctament les altes i les baixes
de material inventariable.

2. AESA, capsa 11.
3. AHDB, lligall A-257, núm. 6.
4. Expedient personal de Ramon Rierola i Isern. AHDB,
lligall S-028.

5. BOE 35, de l’1 de setembre del 1947. En el text del
decret es planteja la convalidació del títol d’enginyer
emès «por la extinguida Escuela Superior de Agricul-
tura» pel de perit com una concessió, ja que el títol
d’enginyer que posseïen era inapropiat, i hi havien
de renunciar. Encara, s’esmenta que l’informe emès
per l’Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, per
l’Asociación de Peritos Agrónomos Libres, pel Sin-
dicato Español Universitario de la Escuela Profesio-
nal de Peritos Agrónomos de Madrid i pel Ministerio
de Agricultura havia estat favorable.

6. Vegeu SOLER I COLL, J. M. El Servei de Terra Campa i
la Cerealicultura catalana. Barcelona: Serveis Tèc-
nics d’Agricultura, Generalitat de Catalunya, 1935.

7. Ordre ministerial del 15 d’octubre del 1940, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del 2 de novembre.

8. Si ens guiem per les actes trobades als arxius de l’es-
cola, només se’n celebraren el 22 de desembre del
1966, el 19 de gener del 1967 i el 17 de gener del
1975. Si se’n feren més, no n’ha quedat cap mena de
constància escrita.

9. Lligall S-338 de l’AHDB.
10. Aquest aspecte ha estat corroborat pels entrevistats

que van viure en aquella etapa de l’escola.
11. RIERA, Ignasi. Els catalans de Franco. Barcelona:

Plaza & Janés, 1998.
12. AHDB, lligalls d’expedients personals.
13. Sense documentació escrita sobre la seva expulsió

de l’escola. Ens ha confirmat aquest fet la seva vídua.
14. Arnau Margarit i Calvet, que havia estat professor

d’electrotècnia abans de la guerra, va sofrir dos anys
de sanció i pèrdua del dret a exercir llocs de coman-
dament i confiança. Complerts els dos anys de san-
ció, no es va reincorporar a l’escola. AHDB,
expedient personal d’Arnau Margarit i Calvet, Q-604.

15. Una part de les dades d’aquest apartat han estat tre-
tes de les entrevistes personals amb antics alumnes
i professors de l’escola.

16. August Matons i Colomer (Buenos Aires, 1890 - Bar-
celona, 1964). Enginyer agrònom i assagista. Format
a la Universitat de Pisa, fou enginyer de la Manco-
munitat de Catalunya i catedràtic de l'Escola Supe-
rior d'Agricultura. Publicà diversos estudis i un
diccionari d'agricultura, així com –en col·laboració–
un diccionari de zootècnia. Fou secretari general de
la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona (1929) i,
després, delegat de l'INLE a Catalunya i les Balears.
El seu llibre Psicoanàlisi del català, editat pòstuma-
ment (1971), és un intent de completar anteriors in-
trospeccions del mateix estil de J. Ferrater i Móra o
J. Vicens i Vives (Gran Enciclopèdia Catalana, vol.
9, pàg. 726, 1976).
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17. Segons manifestació de Vicenç Llovet Roqué, exa-
lumne de l’escola i fill del professor Josep Llovet i
Mont-ros.

18. Segons els testimonis orals que visqueren aquells
anys com a professors i com a alumnes.

19. Sis alumnes acabaven el grau superior començat
abans del 1936.

20. En aquest any i els dos següents, els números no aca-
ben de quadrar, ja que no hi ha coincidència entre
les diferents memòries conservades. Hem agafat les
dades que considerem més fiables d’un informe de
l’any 1964.

21. Vegeu BARDIA, R. «Excursión a Mallorca y Valencia
realizada por los alumnos de la promoción 1944 de
la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agri-
cultura de Barcelona»,  Anales de la Escuela de Pe-
ritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los
Servicios Técnicos de Agricultura, vol. 5, 1945, pàg.
161-272.

22. Aquesta documentació s’ha conservat en unes carpe-
tes dipositades fins al 2010 als armaris de la direcció
de l’escola.

23. Semblantment a la nota núm. 1, els lligalls d’aquesta
etapa són de l’Arxiu Històric de la Diputació de Bar-
celona: R-965, R-968, R-976, S-48, R-891, S-178, S-
182, S-246, S-331, S-338, S-480, S-489 i S-492.
Sembla que no existeixen els dels anys 1961, 1962,
1963 i 1976, dels quals s’han conservat les requisitò-
ries de la Diputació a la direcció de l’escola perquè
lliurés les memòries corresponents, però les memòries
no s’han trobat enlloc.

24. CASASSAS YMBERT, J. «El recurs a la tradició univer-
sitària, una excusa? La universitat, davant la seva

crisi», a Barcelona Metròpolis. Revista d’informació
i pensament urbans, núm. 73, tardor del 2008, pàg.
64-67.

25. Els testimonis orals que van viure aquells anys a l’es-
cola ho constaten. Alguns professors dels més grans,
supervivents de l’escola d’abans de la guerra, com
Ramon Bardia, sota un silenci oficial imposat, vivien
aquelles esperances de canvi, així com una part dels
alumnes, molts d’ells procedents de moviments ecle-
sials o del moviment escolta (els únics tolerats durant
el franquisme), la major part dels quals es ficaren de
ple en el minso moviment d’estudiants existent en
aquell moment i sempre clandestí, com s’esmenta
més endavant.

26. Vegeu, per exemple, SANTACANA I TORRES, Carles.
«La irrupció dels joves: la generació del 68», i TÉBAR
HURTADO, Javier, a«La revolta estudiantil», a Histò-
ria, política, societat i cultura dels Països Catalans.
Barce- lona: Enciclopèdia Catalana, 1998, pàg. 182-
197 i 216-217.

27. El premi 1975-1976 es va declarar desert perquè en
el curs 1974-1975 només es va presentar a l’examen
de l’assignatura fitotècnia un sol alumne.

28. Com en d’altres casos al llarg de tot aquest capítol,
conservem els títols en la denominació oficial de l’è-
poca, pel seu valor històric.

29. Com es pot veure, el nom de l’escola que apareix als
Anales no es correspon amb l’oficial en aquell mo-
ment.

30. Igual que tot al llarg d’aquest capítol, fem constar en
català els noms d’aquelles persones que en alguna
ocasió deixaren constància, escrita o oral, de la seva
voluntat d’utilitzar el nom en català, malgrat que en
aquells anys, per escrit, no hi havia cap altra possi-
bilitat que utilitzar la forma castellana.
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INTRODUCCIÓ

El 5 de març del 1976, a la reunió del Consell de
Ministres celebrada a Barcelona, es declarava
l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agrícola i d’Espe-
cialitats Agropecuàries formalment adscrita a la
Universitat Politècnica de Barcelona, i s’afegí l’ad-
jectiu «Universitària» al nom de l’escola. Aquesta
podria admetre un màxim de 700 estudiants i
havia de comptar amb una plantilla mínima de
44 professors. Amb aquesta decisió, l’escola que-
dava deslligada de l’«Escuela de Madrid».

Era un pas significatiu, i semblava, en un pri-
mer moment, que s’havien assolit els vells anhels
d’una part important del professorat i de l’alumnat
de l’escola. En realitat, però, no fou res més que

l’inici d’un llarg camí, que va esdevenir difícil i,
fins i tot, en alguns moments, problemàtic, atesos
els canvis que, simultàniament, hi va haver sobre-
tot en els organismes de gestió dels quals depenia
l’escola: la Diputació de Barcelona, els ens mi-
nisterials es panyols i la mateixa Universitat Poli-
tècnica de Barcelona.

Foren uns anys de profunds canvis, a causa, en
primer lloc, de l’arribada de la democràcia; en
segon lloc, de la constant modernització que va
viure tot el món en aquells mateixos anys, a remolc
de la implantació de nous models de gestió i de la
revolució tecnològica; en tercer lloc, dels nous
marcs de referència del món universitari, que ac-
tualment ultrapassen els marcs nacionals i esta-
tals; en quart lloc, dels canvis experimentats en
l’organisme del qual encara depenia l’Escola d’A-

1



gricultura, la Diputació de Barcelona; i en cinquè
lloc, dels relleus generacionals, amb els subse-
güents canvis de manera de veure les coses i de
plantejar les sortides a les situacions viscudes. Tot
plegat féu prendre una dimensió diferent a la uni-
versitat en el seu conjunt, i als estudis relacionats
amb l’agricultura i la ramaderia en particular.

Un dels factors que van influir en la marxa de
l’escola, sovint aportant un cert grau de conflic -
tivitat afegida, foren els canvis de model de gestió
imposats per la Diputació de Barcelona, que,
aquells primers anys després de les primeres elec-
cions democràtiques, s’estava replantejant, estava
cercant un model, que és l’actual, on l’eix fona-
mental de la seva activitat era el municipalisme.
Això comportà que hi fossin considerats elements
distorsionadors tots els que no tinguessin aquesta
ori entació. D’aquest fet derivaren diverses deci-
sions successives que anaren allunyant progressi-
vament l’escola de la Diputació, malgrat que no
s’acabava de produir del tot la integració plena a
la universitat. Tot plegat provocà sovint situacions
de desencaix, incertesa i desorientació en el si de
l’escola, re flectides en la seva gestió, si bé molt
menys en la vida acadèmica.

Des del 1976, i fins a l’actualitat, l’escola ha
hagut d’afrontar un repte constant: anar canviant
de mica en mica, de vegades de forma lenta, però
en d’altres moments amb canvis sobtats, per adap-
tar-se al marc general en què havia de funcionar.

Si bé en el moment de la seva funda ció el títol
acadèmic que podien assolir-hi els estudiants
tenia una importància molt relativa (recor dem

que a l’inici, el 1912, no es preveia d’atorgar un
títol homologable fora de Catalunya), la ne -
cessitat de donar validesa a la titulació s’havia
posat en evidència a partir dels anys vint, i no
sempre s’havia resolt de forma satisfactòria;
s’havia normalitzat per decret als anys quaranta,
i es tornava a posar damunt de la taula a partir
del 1976, quan l’escola es tornà a plantejar l’ac-
cés al segon cicle universitari. 

D’altra banda, el fet que fos una escola man-
tinguda per un organisme que no tenia caràcter
uni versitari feia que la gestió del personal tin-
gués uns paràmetres generals diferents dels que
tenia la universitat, cosa que afectava una sèrie
d’aspectes importants per als professors de l’Es-
cola d’Agri cultura: dedicacions, horaris, catego-
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Figura 4.1. La Diputació de Barcelona, a partir de les primeres eleccions
democràtiques, ha anat orientant la seva activitat cap al municipalisme,

i això ha comportat l’allunyament progressiu entre l’escola i l’ens 
que la féu néixer (http://www.panoramio.com/photo/49904738). 



ries laborals, sous... Aquest fet comportà, entre
el 1976 i la plena integració en la UPC, canvis
de tota mena que, en algun moment i en al guns
casos, implicaren un cert nivell de conflictivitat
en l’adaptació del professorat al nou àmbit en el
qual havia d’ingressar.

Un altre repte que hagué d’afrontar l’escola a
partir del 1976 fou la seva trans formació interna.
D’una escola on la docència es basava en la classe
magistral i una mínima experi mentació en els la-
boratoris del mateix centre, amb un pes molt petit
de la recerca i de la pràctica en camps experimen-
tals, calia passar a una escola més en consonància
amb l’àmbit universitari on s’estava integrant, en
el qual la recerca, l’experimentació i els intercan-
vis de coneixements no són una activitat marginal,
sinó un dels eixos vertebradors. 

L’escola havia perdut en bona part aquell es-
perit amb el qual va ser concebuda el 1911: ser
útil a l’agricultura catalana des d’un doble ves-
sant: formar els futurs treba lladors i dirigents del
sector a Catalunya, i dotar aquest sector dels co-
neixements necessaris fruit de la recerca i de la
modernització que s’experimentava, científica-
ment i tècnica, a tot el món. La mateixa dinàmica
social, política i de coneixement havia allunyat,
en teoria, l’escola de la voluntat estricta de servei
directe a Catalunya; ara bé, en cap moment no es
pot dir que, de facto, l’escola se n’allunyés, d’a-
questa voluntat de servei, gràcies sobretot a les
múltiples connexions dels seus professors i estu-
diants amb el món agrari català i amb les princi-
pals institucions que hi estaven relacionades.

És cert que s’havia hagut de renunciar a moltes
coses: si l’escola dels anys deu i vint del segle XX
prescindia de títols acadèmics i elaborava plans
d’estudis i programes propis, des dels anys qua-
ranta s’havia hagut de sotmetre fil per randa a uns
plans i a uns programes aliens, però que els pro-
fessors de l’escola havien cercat sempre de rela-
cionar amb l’entorn, de manera que, en el fons, no
es perdia la voluntat de servei al país que sempre
havia caracteritzat la institució. Alhora, el to fa-
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Figura 4.2. Ceràmica que reprodueix un cartell 
de l’Escola Superior d’Agricultura de l’any 1915, 

recuperat amb motiu de les festes del 75è aniversari.



miliar que havia tingut l’escola en els seus inicis
havia imprès caràcter en el seu personal, per la
qual cosa s’ha via anat transmetent de generació
en generació un «caràcter d’escola» que hem
anat copsant en totes les entrevistes que hem fet
per preparar aquest llibre, fossin de la generació
que fossin els entrevistats. És un «caràcter d’es-
cola» fruit d’un ambient, d’un tracte humà que,
sense excepcions, tothom ha valorat molt positi-
vament, malgrat els conflictes, els problemes i
les dificultats que hi pogués haver en cada mo-
ment concret. 

Totes les juntes directives, del 1976 ençà, s’han
trobat amb aquests reptes i amb aquestes realitats,
ja que el mateix marc universitari ha anat canviant
al llarg d’aquests anys, des de la llei universitària
vigent el 1976 (la Ley General de Educación del
1970) fins a la implantació dels canvis derivats de
la Declaració de Bolonya, passant per la Ley Or-
gánica de Reforma Universitaria del 1983 i la Ley
de Universidades del 2001. Com se sap, entre el

1976 i el 2011 hi ha hagut tres canvis legislatius
importants, a part d’altres mesures complementà-
ries que han afectat el conjunt de la universitat. Cal
afegir-hi les actuacions de la Generalitat de Cata-
lunya a partir del moment que va començar a tenir
competències en l’àmbit universitari.

Així, doncs, després d’una llarga etapa de
quasi quaranta anys en què els canvis, interns i
ex terns, foren mínims, el 1976 se n’inicia una
altra, també prou llarga –trenta-cinc anys–, en
què els canvis foren constants, tant a l’interior de
l’escola com en el seu marc extern.

En aquesta etapa, o poc abans,  també es creen,
a Catalunya, diverses institucions relacionades
amb l’ensenyament i la recerca agroalimentàries.

En primer lloc, els estudis agraris a Lleida,
que en alguns moments ha marcat la vida de
l’Escola de Barcelona. Lleida passà a ser el destí
dels graduats a Barcelona que volien fer el cicle
superior.2 Creada per decret el 1969, l’actual
Escola Tècnica Superior d’Engi nyeria Agrària
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Figura 4.3. 
«En cap moment no es pot dir que l’escola 
s’allunyés de la voluntat de servei, 
a través de les múltiples connexions
dels seus professors i estudiants 
amb el món agrari català»: 
visita a Can Viader, a Cardedeu 
(Vallès Oriental), el febrer del 1990, 
amb la presència dels professors de zootècnia
Joan Bassets i Raúl Fanlo. 



(ETSEA_UdL)) de Lleida començà la seva acti-
vitat el curs 1972-1973 i posà en funcionament
els estu dis de segon cicle el 1976.3

Els estudis agraris a Girona, integrats a l’Escola
Politècnica Superior de Girona, foren creats també
el 1969, es posaren en marxa el curs 1973-1974
i incorporaren els estudis d’enginyeria tècnica
agrícola en dues especialitats: explotacions agro-
pecuàries i indústries agràries i alimentàries. En
l’actualitat l’escola de Girona està especialitzada
en enginyeria agroalimentària, carrera que s’hi im-
parteix sencera.4

A partir del 1979, un cop acceptada la seva
dimissió com a director de l’escola, el doctor Pu-
chal, juntament amb una comissió del Col·legi de
Veterinaris, es dedicà en cos i ànima a la crea ció
de la Facultat de Veterinària. Aquesta fou aco-
llida, finalment, per la Universitat Autònoma de
Barce lona. Francesc Puchal en fou designat degà
quan la facultat començà les seves activitats, el
1982, en els locals de les facultats de Ciències i

de Medicina de la UAB, a Bellaterra. El nou edi-
fici de Veterinària del Campus de Bellaterra fou
inaugurat el 1986.

El 1988 es crea l’Escola d’Enologia de Tarra-
gona, vinculada a la Universitat de Barcelona
fins al curs 1992-1993, en què passa a dependre
de la Universitat Rovira i Virgili. Des del curs
1994-1995 inicia els estudis d’Enginyer Tècnic
Agrícola i el 1998 es crea la Facultat d’Enologia.

D’altra banda, l’any 1997 es crea la Universitat
de Vic, de gestió privada amb control públic. Ac-
tualment, l’Escola Politècnica Superior d’aquesta
universitat està estructurada en dues àrees: les
biociències i l’enginyeria industrial i de les TIC.

Finalment, volem destacar la creació, el 1985,
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA), dirigit, des del seu començament
fins al 2008, per Josep Tarragó Colominas, ante-
riorment professor de la nostra escola. L’IRTA ha
esdevingut un dels centres d’investigació d’ex-
cel·lència de què disposa el nostre país.
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Figura 4.4. 
«El to familiar que havia tingut l’escola en els seus

inicis havia imprès caràcter en el seu personal 
–un “caràcter d’escola”–, que s’ha via anat 

transmetent de generació en generació, 
fruit d’un ambient, d’un tracte humà, 

malgrat els conflictes, els problemes i les dificultats 
que hi pogués haver en cada moment concret».
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LA GESTIÓ DE L’ESCOLA

El funcionament de l’escola s’emmarcava dins
d’un context institucional: era un organisme que
depenia de la Diputació de Barcelona, regit per un
patronat, amb una junta de govern interposada
entre aquest i la direcció de l’escola (figura 4.5).

Els avenços de tota mena en el món de l’en-
senyament havien anat modificant, a poc a poc
però sense aturador, els esquemes de funciona-
ment intern de l’escola. 

Els anys setanta i vuitanta van veure el desen-
volupament de diferents nivells d’òrgans gestors
(com el patronat, la comissió de govern i la comissió
d’estudis, instàncies que anaren canviant amb el
pas del temps) i de diferents tipus de grups de tre-
ball per analitzar, reformar i innovar aspectes con-
crets de la docència i del funcionament de l’escola.

Si fins a la dècada dels setanta aquestes ins-
titucions funcionaven a partir de la direcció del
centre, sovint reduïda a les figures del director i
del secretari, és a dir, pràcticament unipersonal,
a partir d’aquella dècada i de la següent ja es
parla d’equips directius cada cop més amplis
(taula 4.3, pàgina 281).

Els mecanismes de gestió de l’escola s’havien
anat tornant cada cop més complexos, però la im-
portància de la direcció no s’havia reduït, sinó
que fins i tot havia augmentat, en bona part pel
caràcter coordinador i representatiu que tenia el
director.

Al llarg d’aquests anys, la direcció hagué de
mantenir un precari equilibri entre l’ens superior
de què depenia l’escola, a través de la presidèn-
cia i de la gerència del patronat, i el claustre de
professors.

Figura 4.5. Esquema del govern de l’escola entre els anys 1976 i 2011
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ELS ORGANISMES RECTORS DE L’ESCOLA

El Patronat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Agrícola i d’Especialitats Agropecuàries de Barcelona

Amb aquest títol tan llarg es coneix el primer
òrgan creat per la Diputació de Barcelona per tal
de gestionar l’escola i, alhora, dotar-la d’una
certa autonomia que li permetés avançar cap a la
integració universitària. 

El primer patronat estava format pels mem-
bres indicats a la taula 4.1.  

Si el primer pas fou crear l’organisme autònom
del patronat per tal d’externalitzar, respecte de la
Diputació, la gestió de l’escola, el 1980-1981 es
feia un pas més amb la creació d’una fundació
pública de gestió del pressupost que la Diputació
assignava anualment a l’escola. 

La creació de la fundació fou promoguda des
del patronat per tal que els professors de l’escola

s’hi adherissin, i així se’n facilités la creació, però
no hi va haver unanimitat. Alguns professors es
negaren a signar l’adhesió perquè hi veien una
manera d’allunyar l’escola de la universitat; a
més, el finançament de l’escola, que passaria ín-
tegrament per la fundació a través d’un ingrés
únic anual procedent de la Diputació, oferia
molts dubtes, i s’hi veia un possible empobriment
de recursos. 

Figura 4.6

President, el PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ,
representat pel vicepresident, ANTONI MONÉS GINER; 

per la Universitat Politècnica, els seus vicerectors:
RUFO CRESPO CERECEDA

i PERE RAMON MOLINER,

i per l’Escola d’Agricultura, 
el director, FRANCESC PUCHAL, 
i el sotsdirector i cap d’estudis, JOAN LLUÍS DALMAU.

Taula 4.1. Membres del primer patronat de l’escola del 1976 al1980
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En crear-se la Fundació Pública Escola Uni-
versitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola i d’Espe-
cialitats Agropecuàries, la composició del patronat
que l’havia de regir es va ampliar. En els anys suc-
cessius, el patronat se simplificà una mica i anà
canviant de representants (figura 4.7). 

El primer acord del nou patronat fou acceptar
la dimissió presentada pel director de l’escola,
Francesc Puchal, i proposar el nom del seu subs-
titut, a l’espera del nomenament que encara havia
de fer formalment el Ministerio de Universidades
e Investigación: el Dr. Jaume Bech i Borràs.

La implantació de la fundació pública portà
com a conseqüència immediata l’aplicació d’un
nou reglament. De fet, hi havia dos reglaments:
el de la fundació pública, que fou definit en la
seva mateixa constitució, i el de règim interior de

l’escola, que calia elaborar posteriorment. Aquest
darrer fou àmpliament discutit a les reunions del
claustre, amb moltes intervencions tant de pro-
fessors com d’estudiants.

El paper del patronat que regia l’escola va anar
entrant, de forma progressiva, en conflicte amb els
interessos dels membres de la mateixa escola,
d’una banda pel tema dels pressupostos i, de l’al-
tra, per la poca informació que en rebia l’escola.

Les actuacions del patronat foren, en alguns
moments, motiu de reclamacions per part del pro -
fessorat. Així, l’abril del 1982 un grup de dotze
professors adjunts i ajudants reclamaven per la
reti rada d’un plus que tenien estipulat en el con-
veni col·lectiu vigent per excés d’estudiants a les
classes pràctiques. La queixa es va elevar a de-
manda davant de la Magistratura de Treball, que,

Figura 4.7. Composició del patronat de l’escola (1976-1999)
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* A partir d’aquest moment, els secretaris del patronat foren funcionaris de la Diputació.
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cinc anys més tard, resolia l’expedient a favor dels
vuit professors que havien persistit en la demanda.
No fou l’única demanda per motius econòmics, ja
que se’n van donar més, totes elles resoltes a favor
dels professors demandants.

El dia 31 de març del 1987 el ple de la Dipu-
tació de Barcelona va aprovar de recuperar el
nom històric de l’escola: «Escola Superior d’A-
gricultura», al qual s’afegiria, per raons d’opor-
tunitat política, «de Barcelona» (vegeu pàg. 306). 

A principis del curs 1989-1990 es produí una
important modificació en el reglament del patro-
nat. Els canvis afectaven el quòrum necessari per
a prendre decisions, i quins eren els temes afectats
per aquest quòrum. Així, el president, el vicepre-
sident i dos vocals eren nomenats per la Diputació,
dos vocals més per la UPC, un altre pel col·legi
professional afí a l’escola, i tres per l’escola: el di-
rector, un professor i un alumne.

Just aquell mateix curs l’actuació del patronat
fou rebuda en el claustre de professors amb més
descontentament que mai fins a aquell moment.
S’hi ajuntava el fet que el mateix patronat encara
no havia donat resposta al reglament de què la
mateixa escola s’havia dotat, dos anys abans. En
la proposta del nou reglament el Patronat de la
Fundació Pública de l’EUETAEA era substituït
per l’Organisme Autònom de l’ESAB.

A mitjan 1991 el patronat era remodelat en
funció dels resultats de les darreres eleccions lo-
cals. El canvi de nom, acompanyat de la remo-
delació del patronat i de la creació d’una
gerència conjunta de l’ESAB i la veïna EUETIB
(Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica In-
dustrial de Barcelona), suscitava tot d’interro-
gants que foren motiu, un cop més, d’extensos
debats en el claustre de l’escola. En un d’aquests
debats, el nou president del patronat va respon-

Figura 4.8
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dre que la Diputació, com a titular de l’escola,
podia donar als estatuts el contingut que estimés
convenient. Amb aquesta frase, que posava punt
final al debat, s’il·lustrava perfectament el tarannà
que prenia a partir d’aquell moment l’actuació de
la nova presidència del patronat. El canvi fou
substancial: es passava d’una etapa de força diàleg
i entesa entre la presidència del patronat i la di-
recció de l’escola a una etapa on les relacions
foren clarament més difícils, i es passava d’uns
pressupostos aprovats per la Diputació que satis-
feien els desigs dels membres de l’escola a una
etapa de majors restriccions pressupostàries.

La intervenció de l’escola en la discussió d’a-
quests estatuts es limità a les recomanacions que
pogueren fer-hi els seus membres presents en el

patronat, presència que en aquell moment con-
sistia en la directora, Rosa Flos, el representant
dels professors, Daniel López, i un representant
dels estudiants. 

El 5 de desembre del 1991 la Diputació de
Barcelona aprovava els estatuts de l’organisme au-
tònom Escola Superior d’Agricultura de Barce-
lona, i això implicà una nova remodelació del
patronat. La gran novetat d’aquests estatuts fou la
creació de la figura del gerent, que es convertia en
el braç executor del patronat en tot allò que fossin
competències administratives i econòmiques, que
abans requeien en la figura del director.

El director de l’ESAB seria nomenat i cessat
pel rector de la UPC a proposta del president del
patronat, i l’elecció requeia en un membre del pro-

Figura 4.9. La professora Montserrat Pujolà, avui directora del DEAB, en el laboratori de química.



fessorat titular de l’ESAB elegit pel claustre de
professors. És a dir, que s’accedia formalment al
que l’escola estava demanant de molts anys en-
rere, però es desposseïa la seva figura de moltes
de les competències a què aspirava el claustre de
professors. Podia proposar molts aspectes (nome-
nament de càrrecs interns, composició de la plan-
tilla, etc.), però no tenia la capacitat executiva.
Així, l’assoliment de la vella fita de poder triar la
direcció de l’escola es realitzava, però de forma ai-
gualida per la minva de responsabilitats que rebia
la figura del director.

Al cap de pocs dies era nomenada gerent de
l’escola la senyora Montserrat Poblet Sales, lli-
cenciada en dret i funcionària de la Diputació de
Barcelona.

En un decret signat el 26 de febrer del 1992, la
nova gerent rebia per delegació del president del
patronat «les atribucions referides a les resolucions
de les peticions formulades pel personal laboral de-
rivades dels seus drets contractuals, el reconeixement

d’obligacions i ordenació de pagaments i la contrac-
tació d’obres, subministraments i serveis...».

Les potestats del carrec de gerent havien pas-
sat, per decret, a les mans d’una persona que es
mirava l’ESAB com un organisme que calia ges-
tionar per tal de restringir-ne les despeses, que
es consideraven massa oneroses. Es tractava d’un
enfocament absolutament diferent del de la di-
recció de l’escola, tots dos carregats de raons, des
de la seva òptica, i que esdevingueren irreconci-
liables al llarg dels vuit anys de vigència d’aquell
càrrec de gestió: calia aplicar un programa con-
cret d’actuacions amb la finalitat de reduir els
costos de l’escola.

El patronat havia optat per reduir el cost de
l’escola per tal que la Generalitat de Catalunya
pogués acceptar-ne el traspàs i així poder-la
transferir a la UPC. L’escull econòmic era deter-
minant perquè la plena integració universitària
no s’acabés de produir. 

La gerent féu, sens dubte, una tasca excel·lent
des del punt de vista de la gestió, que és el que li
havia encomanat la Diputació a través del patro-
nat, però aquesta gestió de vegades estigué man-
cada de sensibilitat5 i de coneixença del que volia
ser un centre d’ensenyament universitari, on la do-
cència passa per un alt grau d’especialització i la
recerca és un component del tot imprescindible
que, pel seu cost i les seves particularitats, s’es-
capa dels criteris aplicables en altres àmbits de
l’administració. 

El setembre del 1996 es produí una nova reso-
lució del pla de la Diputació de Barcelona que
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afectà directament l’ESAB. Després d’un preàm-
bul en el qual manifestava la voluntat de la Dipu-
tació de concentrar majoritàriament els seus
esforços en l’acció municipalista, tot seguit decla-
rava serveis impropis tots aquells que s’escapaven
d’aquell objectiu: «Les dificultats operatives que
podia representar-li la persistència d’un ample i cos-
tós paquet de serveis impropis», deia, abans d’afir-
mar que aquests serveis impropis eren «els
ensenyaments universitaris que presta la Diputació,
a través de les seves escoles, i que, majoritàriament,
tenen el seu origen en l’actuació de suplència que
ha realitzat al llarg de molt de temps i de l’herència
acumulada des de la Mancomunitat». Després
d’aquestes asseveracions inicials, el dictamen
del president de la Diputació es referia directa-
ment a l’ESAB en els termes se-
güents: «Cal que la Diputació,
sempre abans de finalitzar l’any
1996, fixi les línies estratègiques
generals de l’escola, entre les quals
hi ha l’increment d’ús dels espais i
instal·lacions no assignats a usos i
destins concrets, així com les línies
d’actuació per acabar de definir un
model propi de l’escola assumible
per la corporació i que representi un
primer pas perquè, progressivament,
es pugui complir l’objectiu final,
sigui en forma de traspàs de les es-
coles universitàries a l’administra-
ció competent, sigui per altre mitjà
que permeti a la Diputació d’alli-

berar els recursos que hi destina cap a l’exercici
exclusiu d’aquells serveis de la seva competència».

El principal argument adduït pel president del
patronat quan aquest tema es debaté en aquell or-
ganisme, l’octubre del 1997, era que l’ESAB es
nodria de recursos procedents d’impostos munici-
pals. Aquella situació no era prevista per la llei, i
només es podria resoldre amb la seva integració
en el sistema universitari públic.

L’octubre del 1996, l’escola rebé els nous es-
tatuts de l’Organisme Autònom Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, acompanyats d’un
dictamen justificatiu de la Diputació. La inicia-
tiva sorgia del president del patronat, que havia
presentat motu proprio un informe al·lusiu a l’E-
SAB al ple de la Diputació. 
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El Consorci Escola Industrial de Barcelona

El 1997 es començà a albirar un canvi impor-
tant, que a la llarga havia de ser decisiu: la crea-
ció del Consorci Escola Industrial de Barcelona
(CEIB), que s’havia d’encarregar de la gestió in-
tegral de les escoles universitàries del recinte de
l’Escola Industrial.

En una reunió del desembre del 1997, el
claustre de l’escola va expressar la seva voluntat
d’integrar-se a la UPC i d’incorporar-se al CEIB. 

El juliol del 1998 es constituí aquest consorci,
integrat pel Comissionat per a Universitats i Re-
cerca de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, per gestionar només l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
(l’escola veïna de l’ESAB), però deixant en els
seus estatuts la porta oberta a la incorporació d’al-

tres centres universitaris de la Diputació, com era
el cas de l’Escola Superior d’Agricultura.

De fet, fou gairebé un any més tard, el 25 de
maig del 1999, que els organismes referits ante-
riorment van signar el protocol que promovia la in-
corporació de l’ESAB al CEIB, el qual n’assumia
la titularitat i la gestió. L’1 de juliol del 1999, l’Es-
cola Superior d’Agricultura de Barcelona passava
oficialment a formar part del CEIB, i el 29 de juliol
es dissolia l’Organisme Autònom Local Escola Su-
perior d’Agricultura de Barcelona. La incorporació
al CEIB fou la nova fórmula que s’assajà abans de
la definitiva integració en la UPC, que encara va
trigar quasi vuit anys, mentre no s’acabessin de
resoldre els impediments existents perquè el Co-
missionat per a Universitats i Recerca acceptés
rebre la transferència definitiva de l’escola. 

El protocol del 25 de maig del 1999 que per-
metia la integració de l’ESAB en el Consorci Es-

277

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

Figura 4.12. Visita a una explotació de producció ecològica d’ous, a Bigues i Riells (Vallès Oriental), el març del 2004.



cola Industrial de Barcelona (CEIB) preveia,
entre altres, els punts següents:
- finançament de l’escola per part de la Dipu-
tació fins a l’any 2010;

- compromís de la Diputació de cobrir les in-
versions indispensables derivades de situa-
cions d’emergència que poguessin sorgir fins
a l’any 2000;

- negociació entre el Comissionat d’Universitats
i la UPC per tal de determinar les seves apor-
tacions al CEIB;

- compromís de la Diputació de mantenir les
instal·lacions en bon ús fins al 2002, any en
què s’havia d’haver fet el trasllat de l’ESAB
a la seva nova seu; 

- compromís de la Diputació de contribuir eco-
nòmicament a la construcció de l’edifici de
l’ESAB al Campus del Baix LLobregat, a
Castelldefels;

- voluntat de totes les parts de respectar els
drets dels estudiants en relació amb els estu-
dis que cursaven, adquirits abans de la inte-
gració en el CEIB;

- retorn a la Diputació l’any 2002 dels espais
ocupats per l’escola, inclosa «Torre Marimon»,
llevat dels que fossin aportats per la UPC.
Alhora, se signava un altre acord, entre la Di-

putació i la UPC, amb els punts següents:
- compromís de la UPC de fer una reserva de
sòl al campus de Castelldefels per a l’ESAB;

- destinació de l’aportació de la Diputació a
la construcció de l’edifici de Castelldefels
al llarg de quatre anys;

- compromís de la UPC d’iniciar les obres el
1999 i tenir-les acabades el 2002.
L’adscripció al CEIB comportà molts canvis.

De fet, el nou marc institucional suposava assolir
les fites expressades pel claustre a les darreries
del 1997, per la qual cosa aquesta integració fou
molt ben rebuda en el si de l’escola. Una de les
previsions era la de traslladar l’escola a mitjan
curs 2001-2002 al Campus del Baix Llobregat, i
un dels efectes negatius fou la pèrdua del control
sobre «Torre Marimon», que es reintegrava total-
ment a la Diputació. 

El 8 de juliol del 2000 es publicava el nou re-
glament de l’ESAB. Desapareixia formalment el
claustre de l’escola, el director passava a ser de-
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Consell de govern:

President:  ANTONI GIRÓ ROCA

Vicepresident primer: JOAN MAJÓ ROCA

Vicepresident segon: AGUSTÍ SOLER REGÀS

Vocals pel Comissionat d’Universitats: 
IRENE RIGAU OLIVÉ

i CARME LÓPEZ POL

Vocals per la Diputació de Barcelona: 
JORDI CARLAS GRAU

i ASSUMPTA BAIG TORRAS

Vocals per la UPC: 
MANUEL SEVILLA SANZ

i MARTÍ LLORENS MORRAJA

Comissió permanent:
President: JOAN MAJÓ ROCA

Director del Consorci: JOSEP VILLARREAL MORENO

Taula 4.2. Primera composició dels orgues de govern del CEIB
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signat pel CEIB, i ell nomenaria la resta de l’e-
quip directiu.

El CEIB va representar un fort impuls per a
la recerca de l’escola, tal com es reflecteix a l’a-
partat corresponent (pàgina 377).

Tot i el trasllat a Castelldefels el 2005, l’es-
cola continuà adscrita al CEIB, però s’integrà a
través dels seus representants en el Consell del
Campus de Castelldefels i en el del Parc Medi-
terrani de la Tecnologia, situat en el mateix cam-
pus. No fou fins a l’1 de gener del 2008 que es
va dur a terme el definitiu ingrés a la UPC. 

El fet de situar-se al Campus del Baix Llobre-
gat amb una altra escola, que en aquell moment
es denominava Escola Politècnica Superior de
Castelldefels –el novembre del 2010 canvià el seu
nom pel d’Escola d’Enginyeria de Telecomunica-
ció i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)–, ha
afavorit l’estratègia de compartir espais i actes
comuns amb ella. Així, a més de l’edifici de ser-
veis comú, denominat «Edifici Campus», també
se celebren conjuntament els esdeveniments aca-
dèmics com la inauguració del curs i els actes
festius dels estudiants.

Figura 4.13. Assaig d'avaluació de varietats de cereals d'hivern –blat, ordi i triticale–, a «Torre Marimon». Mes de maig del 1994.



ELS EQUIPS DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA 

En acabar el curs 1975-1976, la Diputació de Bar-
celona –a proposta de la Universitat Politècnica
de Barcelona– nomenà director de l’Escola Uni-
versitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola i d’Es-
pecialitats Agropecuàries una persona externa,
procedent del món universitari: el Dr. Francesc
Puchal Mas, expert en nutrició animal.
Francesc Puchal era catedràtic de produc-

cions pecuàries en excedència de la Facultat de
Veterinària de la Uni versitat Complutense de Ma-
drid. Havia obtingut el doctorat a la Universitat
d’Iowa (Estats Units) i havia estat molt lligat a
importants empreses de producció de pinsos in-
ternacionals i catalanes. Feia dos anys que estava
en comissió de serveis en el Departament de Bio-
logia i Bioquímica de la Universitat Politècnica
de Barcelona.

Francesc Puchal substituïa en la direcció de
l’escola José Cases. El canvi d’estil, d’orientació,
de manera d’enfocar les coses fou molt gran. El
nou director aportava una visió nova, que passava
pel foment de la recerca i per la renovació meto-
dològica i científica, a més de tenir un tarannà
més dialogant i, indubtablement, un bon conei-
xement de la universitat. 
La junta directiva de l’escola estigué formada

per Joan Lluís Dalmau, com a sotsdirector i cap
d’estudis, i Jordi Romeva (taula 4.3), com a se-
cretari, complementats pels professors coordina-
dors Alejandro Rodríguez, per a primer curs, i
Carles Bernat, per a segon i tercer. 
L’escola s’estructurà en 9 àrees (taula 4.4),

més en consonància amb l’existència dels depar -
taments en l’àmbit universitari.
Per completar aquesta renovació, a més de po-

tenciar el claustre –obert als estudiants i més

Figura 4.14. El president de la Diputació, Juan Antonio Samaranch, a l’acte d’inauguració del curs 1976-1977. 
El doctor Francesc Puchal –segon per l’esquerra– en el seu primer acte oficial com a director de l’escola.
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tard al personal no docent, com a òrgan consultiu
de màxim nivell per sota de la direcció–, es cons-
tituïen dos organismes que en els anys següents
tingueren una forta influència en el funcionament
de l’escola: la comissió d’estudis i la comissió de
govern, la primera amb una activitat de caràcter
acadèmic, també amb presència de tots els esta-
ments de l’es cola, i la segona, tancada al profes-
sorat, com a suport directe de la direcció. 
El febrer del 1976 la UPB regulava la compo-

sició del claustre de l’escola seguint els criteris
vigents en el conjunt de la universitat: hi hauria
14 catedràtics numeraris, 3 catedràtics interins,
7 agregats interins, 1 agregat contractat, 17 ad-
junts, 15 professors encarregats de curs i 15 es-
tudiants. Total, un col·lectiu de 72 persones. Com
que la figura del catedràtic no existia formalment
a l’esco la, aquest concepte era substituït pel de
professor titular. 
Les reunions del claustre es reactivaren i

prengueren molt de protagonisme, atès l’ambient
de ganes de participació directa que es vivia en
aquell moment: el claustre era el lloc on es podia
discutir tot el que preocupava els professors i els
estudiants i debatre-hi possibles so lucions. 
La comissió d’estudis era l’encarregada de re-

visar, opinar i fer propostes a l’entorn de la vida
acadèmica de l’escola; s’hi elaboraren regla-
ments, alguns dels quals s’aplicaren amb èxit.
D’altra banda, l’escola va ser representada en

el Claustre General de la Universitat Politècnica
de Barcelona, i ho fou pel seu sotsdirector, el pro-
fessor Dalmau. 

Director                                     Equip directiu          
Inicial                  Incorporacions posteriors

FRANCESC PUCHAL JOAN LLUÍS DALMAU CARLES BERNAT

(1976-1979) JORDI ROMEVA

JAUME BECH SEBASTIÀ DURAN LLUÍS COSTA

(1979-1986) CARLES BERNAT

ROSA FLOS XAVIER MARTÍNEZ CLARET VERDÚ MERCÈ RAVENTÓS

(1986-1993) MONTSERRAT SOLIVA CARLES BERNAT NÚRIA CAÑAMERAS

ALFRED FERRET DAVID CLUA

NÚRIA CAÑAMERAS CLARET VERDÚ DANIEL LÓPEZ

(1993-1995) FRANCISCO IRANZO RAMON JOSA

GIL GORCHS

AGNÈS HERETER

RAMON JOSA DANIEL LÓPEZ ANTONI ALMIRALL

(1995-1996) NÚRIA CAÑAMERAS RAÚL FANLO

GIL GORCHS

AGNÈS HERETER

XAVIER MARTÍNEZ JORDI VALERO ESTHER SÁNCHEZ

(1997-2005) MONTSERRAT SOLIVA DANIEL LÓPEZ

EMILIO GIL

XAVIER FÀBREGAS

DANIEL LÓPEZ JOAN OCA GIL GORCHS

(2005-2008) JOSEP CLARAMUNT

ANNA GRAS

ESTHER SÁNCHEZ

LOURDES REIG

JOAN OCA ANNA GRAS ELOI PINEDA

(2008-2011) GIL GORCHS

LOURDES REIG

JOSEP CLARAMUNT

AGNÈS HERETER

LOURDES REIG ANNA GRAS

(2011...) GIL GORCHS

JOSEP CLARAMUNT

ELOI PINEDA

CÈSAR ORNAT

AGNÈS HERETER

Taula 4.3. Directors i equips directius de l’escola 
entre el 1976 i l’actualitat
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A la primeria de l’any 1978, Francesc Puchal
va manifestar la seva voluntat de deixar la direcció
de l’escola. El 16 de juny del mateix any, la co-
missió d’estudis acordà que el futur director fos
proposat per l’escola mateixa, entre els seus pro-
fessors, i en el claustre s’elaborà el regla ment que
s’havia de seguir per a dur a terme la proposta.
El febrer del 1979, el professor Dalmau, que

estava de baixa, va posar el seu càrrec en mans
del claustre de professors. En aquell claustre ja
actuava com a secretari de l’escola el professor
Carles Bernat, que en va prendre possessió l’1 de
gener del 1979.
El mateix mes, el Dr. Puchal proposa elegir

una terna de noms per presentar a la universitat
i a la Diputació, a fi que en triessin el futur di-
rector. Tot seguit sorgia d’un grup de professors
una candidatura per fer-se càrrec de la direcció
de l’escola. Estava integrada per Josep Tarragó,
com a director; Carles Bernat, de secretari, i Ale-
jandro Rodríguez, de sotsdirector-cap d’estudis.
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Àrea Cap d’àrea Professors

I (Matemàtiques) JOAN LLUÍS DALMAU CARRILLO DE ALBORNOZ, DALMAU i FABREGAT
II (Física) ALEJANDRO RODRÍGUEZ BERNAT, MÍNGUEZ i RODRÍGUEZ

III (Química) MONTSERRAT SOLIVA CABEZAS, MARCO, MARTÍNEZ DE LAGUARDIA, MESTRES i SOLIVA

IV (Biologia) LLUÍS BOSCH BOSCH, DURAN, ISART, RUBIES i VILÀ HORS

V (Fitotècnia) JOSÉ CARRILLO DE ALBORNOZ ALMIRALL, CARRILLO DE ALBORNOZ, CRESPO, DURAN, PUIGVERT, PUJOL i VIDAL-BARRAQUER

VI (Zootècnia) JOSEP TARRAGÓ CABRERO, CLUA, PUCHAL, ROMEVA, TARRAGÓ i ZANUY
VII (Indústries) JOSEP M. VIDAL-BARRAQUER ALMIRALL, BOTA, DOÑATE, MESTRES i VIDAL-BARRAQUER

VIII (Enginyeria rural) LLUÍS PARERA COSTA, PARERA, ROVIRA i SARQUELLA

IX (Economia) JOSEP LLOVET DÍAZ, LLOVET i XIRINACHS

Taula 4.4. Professors de l’escola i el seu repartiment en les diverses àrees (any 1976)

Figura 4.15. El professor Joan Lluís Dalmau, 
sotsdirector i cap d’estudis en la direcció de Francesc Puchal,

fou un directiu de l’escola molt destacat durant l’etapa anterior.  



L’equip es completava amb tres coordinadors:
Jaume Fabregat, a primer, Montserrat Soliva, a
segon, i Jordi Romeva, a tercer. 
El 16 de març del 1979, l’Honorable Sr.

Josep Tarradellas visità l’escola, com a presi-
dent de la Diputació de Barcelona. Es va reunir
amb la direcció, amb els professors i amb els
estudiants, en una tensa jornada que no és re-
cordada gaire agradablement pels seus protago-
nistes.6 Tot i que no anuncià el nom del nou
director, sí que va indicar que havia de tractar-
se d’un catedràtic d’universitat, amb la qual
cosa tancava la porta a la candidatura sorgida
del claustre de l’escola.
El 17 de juliol del mateix any, Francesc Pu-

chal anunciava que cessava de la direcció el 31
d’agost. Mentre no se’n nomenés el substitut, exer-

ciria de director el professor Bernat, i de secre-
tari, el professor Fabregat. 
L’11 d’octubre del 1979 prenia possessió de

la direcció de l’escola el Dr. Jaume Bech Borràs,
que havia estat nomenat el 18 de setembre. 
Jaume Bech, llicenciat en geologia i doctor en

biologia i farmàcia, era un prestigiós edafòleg
que procedia de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Barcelona, on, en aquell moment,
tenia plaça d’agregat –que es transformaria en
catedràtic d’universitat–. Així, es designava un
director procedent de la universitat. També devia
in fluir-hi, per descomptat, la relació que tenia
aquest professor amb el món de l’agricultura a
través de la seva especialitat, l’edafologia.
Fossin quines fossin, però, les causes de l’e-

lecció de Jaume Bech per a la direcció, la seva
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Figura 4.16. 
Visita a l’escola de Josep Tarradellas, 
president de la Diputació de Barcelona, 
el dia 16 de març del 1979.



entra da a l’escola topà amb un clima desfavora-
ble, atès que molts professors s’ha vien estat pre-
parant, en el decurs dels dos darrers anys, per a
un relleu en la direcció que passés per l’elecció
democràtica d’un professor del seu mateix claus-
tre. La frustració que va provocar el fet que no
s’acceptés la candidatura interna va ser gran, i
va generar un clima d’hostilitat envers el càrrec,
no pas envers la persona de Jaume Bech,7 així
com un ambient de fort descontentament envers
la institució de la qual depenia el patronat de
l’escola: la Diputació de Barcelona. 
Jaume Bech designà per a l’equip directiu els

professors Carles Bernat, com a secretari, i Se-
bastià Duran, com a cap d’estudis i sotsdirector,
que fou substi tuït per Lluís Costa Ran l’1 de no-
vembre del 1981 (taula 4.3). 
L’etapa de la direcció de Jaume Bech suposà

el desenvolupament i l’aprofundiment de les refor -
mes internes iniciades per l’anterior director, així
com totes les derivades de la implantació de la
fundació pública que regia l’escola. La llista de
realitzacions esmentades en el seu primer informe
de direcció és llarga: elec cions de representants,
pas a fundació pública, consolidació de les places
de professor, contractació de nou personal, millora
de les dotacions de les beques, nova adquisició de
material de laboratori, viatges de pràctiques, do-
tació de la biblioteca... Així mateix, hi esmenta els
projectes que s’havien de posar en marxa de se-
guida: publicació de bell nou de la revista Arxius,
nous laboratoris de fitopatologia, microbiologia, la-
boratori de cultiu in vitro, cambra de fred aplicat

a l’agricultura, consolidació del primer cicle mi-
llorant les classes teòriques i ampliant les pràcti-
ques, i sol·licitud de poder fer el segon cicle.
Els caps d’àrea no experimentaren gaires

canvis fins al 1983, coincidint amb l’inici de
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Figura 4.17.8
Jaume Bech Borràs, 

llicenciat en geologia i
doctor en biologia 

i en farmàcia, 
fou director de l’ESAB

entre el 1979 i el 1986.
Actualment 

és catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona 

i membre de diverses
acadèmies científiques.

Àrea                                      Cap d’àrea

I (Matemàtiques) JAUME FABREGAT
II (Física) ALEJANDRO RODRÍGUEZ

III (Química) MIQUEL CABEZAS

IV (Biologia) XAVIER MARTÍNEZ

V (Fitotècnia) SEBASTIÀ DURAN

VI (Zootècnia) EMILIO ZANUY
VII (Indústries) JOSEP M. VIDAL-BARRAQUER

VIII (Enginyeria rural) ALEJANDRO RODRÍGUEZ

IX (Economia) FERRAN MUÑOZ

Taula 4.5. Caps d’àrea a l’escola l’any 1983



canvi de nomenclatura d’àrees a departaments
(taula 4.5).
El mes de juny del 1986, Jaume Bech presen-

tava la seva dimissió al patronat. Llavors es va
reunir el claustre, sota la presidència del Sr. Ca-
simir Boy, vicepresident del patronat, el qual por-
tava la proposta del Patronat i de la Diputació
sobre la persona que encapçalaria la nova direc-
ció de l’escola: la Dra. Rosa Flos Bassols. 
Rosa Flos era doctora en biologia, i catedrà-

tica de fisiologia animal del Departament de Mor-
fologia i Fisiologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona. 
La Dra. Flos prenia possessió de la direcció el

dia 1 d’octubre del 1986, just a l’inici del nou curs.
Tot seguit nomenava el seu equip de direcció: Xa-
vier Martínez, en el càrrec de sotsdirector d’as-
sumptes econòmics i interiors, Montserrat Soliva,
com a cap d’estudis, i Alfred Ferret, com a secre-

tari acadèmic. L’octubre del 1987, cessava la Dra.
Soliva per motius personals, i la junta directiva es
remodelava amb el pas d’Alfred Ferret al càrrec
de cap d’estudis i l’assumpció de la secretaria aca-
dèmica per part d’Antoni Maria Claret Verdú. Poc
més tard, plegava del seu càrrec Alfred Ferret, i
era substituït per Carles Bernat. Encara, el novem-
bre del 1989 Carles Bernat passava a ser secretari
del centre, i el càrrec de cap d’estudis era assumit
per David Clua Samper. El 1990, Mercè Raventós
s’incorporà com a sotsdirectora de recerca i rela-
cions exteriors i Núria Cañameras, com a sotsdi-
rectora d’assumptes econòmics (taula 4.3). 
Rosa Flos arribava a l’escola amb una co-

mesa semblant a la que havien rebut els seus
dos antecessors: avançar cap a la integració uni-
versitària. Amb la seva arribada a la direcció i
els canvis en la junta directiva s’imposava una
nova manera de gestionar el centre.
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Figura 4.18.
Inauguració del curs 1986-1987,

amb Antoni Dalmau, 
president de la Diputació, 

Gabriel Ferrater, 
rector de la UPB,
Jordi Carbonell, 

exalumne de l’ESAB,
secretari general tècnic 

del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación,

Casimir Boy,
president del patronat,
i la directora de l’ESAB,

Rosa Flos Bassols.



En el primer claustre s’establí un pla d’actua-
cions, que es pot resumir en els punts següents: 
a) dotar l’escola de la plantilla de professorat
adequada i cobrir les vacants produïdes per
l’aplicació de la Llei d’incompatibilitats
aprovada pel govern de l’estat, que afectava
un nombre considerable de professors;

b) dotar l’escola d’uns reglaments apropiats;
c) renovar el pla d’estudis i dotar l’escola d’in-
fraestructures; 

d) impulsar la recerca, cercant l’equilibri en-
tre docència i recerca;

e) obrir l’escola a l’exterior.
En la reestructuració del curs 1987-1988 els

departaments es reduïen a quatre: agronomia, pro-

duccions agràries, indústries agroalimentàries i
enginyeria rural, els directors dels quals eren, res-
pectivament, Josep Izquierdo, Miquel Pujol, Josep
Sancho i Carles Bernat, que fou substituït per Joan
Oca en acceptar el càrrec de cap d’estudis. Alhora
es creaven quatre unitats de serveis: càlcul, anà-
lisi, camps i tallers i documentació i biblioteca.
Seguint el procediment establert en el regla-

ment de l’escola, el 29 de maig del 1990 es du-
gueren a terme les votacions per a l’elecció del
càrrec de director. Fou elegida Rosa Flos, que
iniciava d’aquesta manera un segon mandat, en
aquest cas com a directora elegida pel claustre. 
L’octubre del 1991 era finalment aprovat pel

ple de la Diputació el nou reglament de funcio-
nament de l’ESAB. Però al cap d’un mes també
van ser aprovats els estatuts del patronat i es creà
la figura de la gerència, en la qual recaurien totes
les funcions de direcció, llevat de les estricta-
ment acadèmiques. 
El mes de febrer del 1992, la Sra. Montserrat

Poblet començà a actuar complint totes les fun-
cions que els estatuts i la delegació del president
del patronat li conferien com a gerent, i inicià
una etapa de vuit anys fortament marcada per la
seva forma d’exercir la gerència i per les dife-
rents maneres com s’encaixaren les seves deci-
sions en el si de l’escola.
Tot i el desacord amb la gerent, Rosa Flos es

mantingué en la direcció del centre fins al ven-
ciment del seu període de mandat9, però no va
participar en l’elaboració de la candidatura que
l’havia de succeir.
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Figura 4.19. Celebració de les festes del 75è aniversari de l’escola 
en el recinte de l’Escola Industrial.



L’1 de setembre del 1993, a l’inici del curs
escolar 1993-1994, prengué possessió del càrrec
de directora de l’ESAB Núria Cañameras.10 Fou
una elecció especialment significativa per diver-
ses raons: es tractava de la primera exalumna de
l’escola que arribava a la direcció, atès que cap
dels quinze directors que l’escola havia tingut
fins al 1993 no hi havia estudiat, i també era una
de les dues dones integrants de la primera pro-
moció d’enginyers agrònoms formats a Catalunya,
a l’Escola de Lleida, on anà a completar l’engi-
nyeria superior. En el moment d’accedir a la di-
recció era professora de producció vegetal a
l’ESAB.
Completaven el seu equip directiu Antoni M.

Claret Verdú, com a sotsdirector d’afers acadè-
mics, Francisco Iranzo, com a sotsdirector d’a-
fers interns i relacions exteriors, Gil Gorchs,
com a sotsdirector de la unitat «Torre Mari-
mon», i Agnès Hereter, com a secretària acadè-
mica. Més endavant, Francisco Iranzo deixà el
càrrec per raons personals i fou substituït pel
professor Ramon Josa. El novembre del 1994,
Antoni M. Claret fou subtituït per Daniel López
Codina.
El principal repte a l’inici de l’etapa de direc-

ció de Núria Cañameras fou l’aplicació del pla
d’estudis del 1993, que es rebé aprovat pel Con-
sell Universitari català aquell mateix mes de se-
tembre. L’aplicació del nou pla d’estudis
comportava tot un seguit d’inquietuds i movi-
ments que dugueren a molts debats en els claus-
tres i les reunions de la junta d’escola. 

També s’emprengué en aquell moment la re-
dacció d’un nou reglament, basat en el que era vi-
gent aleshores, però amb modificacions importants
en alguns dels seus capítols. El mes de maig se
sotmetia al patronat, que l’aprovà l’octubre del ma-
teix any. El nou reglament proposava tot de modi-
ficacions en els capítols dedicats als professors, la
direcció, etcètera, i, sobretot, un apartat dedicat a
la gerència, inexistent en el reglament anterior, en
què es reservava al gerent un paper decisiu, men-
tre que les funcions del director se circumscrivien
estrictament a les acadèmiques. 
El 12 de desembre del 1994 Núria Cañameras

presentava la seva dimissió, i a continuació s’es-
tablí el calendari per a l’elecció del nou director.
Fou elegit pel claustre de professors Ramon Josa
March el 23 de febrer del 1995.11
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Figura 4.20. Núria Cañameras és la primera exalumna
de l’ESAB que ha arribat a la direcció de l’escola.  



Ramon Josa havia ingressat a l’escola com a
professor ajudant de sòls i adobs, i en aquell mo-
ment era professor d’edafologia. Era doctor en geo-
logia per la Universitat de Barcelona i gaudia d’un
reconegut prestigi en el camp de la recerca en eda-
fologia. Havia estat subsecretari i secretari, entre
el 1986 i el 1988, de la Institució Catalana d’His-
tòria Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
La candidatura de Ramon Josa significava en

certa manera la continuïtat de l’equip directiu
anterior, on era sotsdirector d’afers interns i re-
lacions externes; a més, ja havia estat sotsdirec-
tor de recerca i serveis exteriors els dos darrers
anys de la direcció de Rosa Flos. Es presentà
amb un equip directiu format per Daniel López,

que repetia com a sotsdirector d’afers acadèmics,
Núria Cañameras, de sotsdirectora d’assumptes
econòmics, Gil Gorchs, com a sotsdirector de la
unitat «Torre Marimon», i Agnès Hereter, com a
secretària acadèmica. Més endavant, Núria Ca-
ñameras fou substituïda per Antoni Almirall, i
Gil Gorchs ho fou per Raúl Fanlo.
Al llarg dels quasi dos anys de la direcció de

Ramon Josa continuaren exactament els mateixos
punts de conflicte amb la gerent i el patronat, i
anaren in crescendo les contínues exigències pro-
cedents del claustre, dels departaments i de
professors de forma individual.
El 5 de juliol del 1996 Ramon Josa informava

la junta d’escola que havia presentat la seva di-
missió al rector de la UPC i al president del pa-
tronat. 
L’1 de gener del 1997 prenia possessió de la

direcció de l’ESAB Francesc Xavier Martínez
Farré12, doctor en biologia per la Universitat de
Barcelona i catedràtic de fitotècnia de l’ESAB.
Havia alternat la dedicació entre l’ESAB i la Fa-
cultat de Biologia de la UB fins al 1984, moment
en què es decantà per la plena activitat a l’Escola
d’Agricultura.
Començà el seu mandat amb un equip direc-

tiu format per Jordi Valero, com a sotsdirector
d’estudis, Montserrat Soliva, de sotsdirectora de
recerca i relacions exteriors,13 Emilio Gil, de
sotsdirector de planificació i control de recursos
docents, i Xavier Fàbregas, de secretari docent.
Arran de la incorporació de l’ESAB al CEIB,

els canvis derivats del nou reglament intern, en
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Figura 4.21. El professor Ramon Josa March 
va ser director de l’escola els anys 1995 i 1996.



Figura 4.22. El director de l’ESAB, Xavier Martínez,
en una reunió del febrer del 2003.
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aplicació dels estatuts del consorci, comportaven
la constitució de tres organismes de govern de l’es-
cola: la junta general, la junta d’escola (taula 4.6)
i la comissió permanent. El claustre havia estat es-
tatutàriament suprimit. Així mateix, es crearen les
unitats d’especialitat, una per a cadascuna de les
titulacions que impartia l’ESAB, els coordinadors
de les quals s’integraven en l’equip directiu. 
Els tres primers coordinadors foren: Miquel

Pujol, per a explotacions agropecuàries; Dolores
López, per a hortofructicultura i jardineria, i
Rosa Carbó, per a indústries agràries i alimentà-
ries. El desembre del 2002 aquests coordinadors
eren substituïts, respectivament, per Lourdes
Reig, Francesc Xavier Sorribas i Mercè Raven-
tós, atenent les demandes de relleu d’alguns
d’ells. Es creà també la unitat de recerca, trans-

ferència de tecnologia i innovació docent, que re-
caigué en Daniel López. 
El vicerector de la UPC, Lluís Jofre, proposà

que l’ESAB s’incorporés, ja el 1997, al Pla Na-
cional d’Avaluació de la Qualitat Universitària
que s’havia iniciat l’any anterior a la UPC. Des
de la direcció de l’escola es va proposar l’avalua-

Taula 4.6. Primera junta d’escola 
després de la incorporació de l’ESAB al CEIB

Deu membres nats:

Equip directiu: XAVIER MARTÍNEZ, XAVIER FÀBREGAS, EMILIO GIL, 
ESTHER SÁNCHEZ, JORDI VALERO, ROSA CARBÓ, DOLORES LÓPEZ i MIQUEL PUJOL

Coordinador URT: DANIEL LÓPEZ

Director del CEIB: JOSEP VILLARREAL

Trenta-sis membres electes:

Representant dels exdirectors: NÚRIA CAÑAMERAS

PAC de la Unitat d’Especialitat d’Explotacions Agropecuàries:
CARLES BERNAT, JORDI COMAS, GIL GORCHS, FRANCISCO IRANZO, JOAN OCA i
LOURDES REIG

PAC de la Unitat d’Especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria:
ÓSCAR ALFRANCA, NURIA CARAZO, ANNA GRAS, LUIS MALDONADO, XAVIER SORRI-
BAS i ANTONI M. CLARET VERDÚ

PAC de la Unitat d’Indústries Agroalimentàries: JOSEP CLARAMUNT,
JAUME FABREGAT, ELENA GORDÚN, TRINITAT PRADELL, MONTSERRAT PUJOLÀ

i MERCÈ RAVENTÓS

Personal d’administració i serveis: LAURA VIVÓ, ADOLFINA ARABÍ, MARIA

TERESA PARDO i MIREIA GUTIÉRREZ

Estudiants de la Unitat d’Especialitat d'Explotacions Agropecuàries:
GEORGINA DE DIOS, ANNA DURAN i ÍNGRID LÓPEZ

Estudiants de la Unitat d’Especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria:
ERIKA BOHN, DANIEL ESPEJO i JORDI MERCADÉ

Estudiants de la Unitat d’Indústries Agroalimentàries: ÁLEX ENEBRAL,
HÉCTOR PIÑEL, JORDI PIÑERO, RAMON ROQUETA i ARNAU SERRANO



Figura 4.23. El director Xavier Martínez Farré, 
acompanyat del conseller d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació, 
en la inauguració del nou edifici de l’ESAB a Castelldefels.
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ció de les tres especialitats d’enginyeria tècnica
agrícola. Les principals conclusions i els indica-
dors essencials de l’avaluació dels ensenyaments
de l’ESAB estan recollits a l’Informe 1999. Pro-
cés d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya, editat el març del 2000
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya.
El 5 de setembre del 2000, el rector de la

UPC, Jaume Pagès, va confirmar Xavier Martí-
nez com a director de l’ESAB, a proposta del
president del CEIB. El director va nomenar el
seu equip directiu, integrat bàsicament per les
mateixes persones de l’equip anterior, amb la
incorporació d’Esther Sánchez com a sotsdirec-
tora de planificació i control de recursos do-
cents, el pas d’Emilio Gil a sotsdirector de
relacions exteriors i el manteniment de Jordi
Valero com a sotsdirector cap d’estudis i Xavier

Fàbregas de secretari acadèmic. Per tant, el
segon període de mandat de Xavier Martínez
tingué la característica de ser per designació del
CEIB, tot i que aquesta designació requeia en
la mateixa persona que havia estat elegida pel
claustre.
Un objectiu prioritari d’aquest segon mandat

fou el trasllat físic de l’Escola d’Agricultura a
Castelldefels –l’any 2005–, amb el trasbals que
suposa el desplaçament de tota una escola a un
edifici nou, amb unes infraestructures per a la
docència i la recerca excel·lents, però amb certes
mancances inicials. 
Després del trasllat, el 19 de setembre del 2005,

Xavier Martínez posava a disposició del CEIB
el seu càrrec de director.
La Llei Orgànica d’Universitats del 2001, els

estatuts de la UPC i la Llei d’Universitats de Ca-
talunya del 2003 indicaven que, a partir d’aquell
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moment, el nomenament del director corresponia
al titular de l’escola universitària de què es trac-
tés, per la qual cosa era el CEIB qui, finalment,
havia de decidir-ho. El consell de govern del
CEIB proposà que fos Daniel López.
El professor Daniel López, doctor en ciències

físiques per la Universitat de Barcelona, havia in-
gressat a l’ESAB el 2 de febrer del 1988 com a
professor titular de física. Era professor titular
d’universitat des del 21 d’octubre del 2002. An-
teriorment havia estat sotsdirector d’afers acadè-
mics i interns, entre el 1994 i el 1996, coor-
dinador de la unitat de suport a les activitats de
recerca, transferència de tecnologia i innovació
docent, i director de la unitat de recerca, trans-
ferència de tecnologia i innovació docent des de
desembre del 2002. A més, havia estat diversos
anys representant dels professors de l’escola en
el patronat. Pertanyia al Departament de Física i
Energia Nuclear (DFEN) de la UPC.
Prengué possessió del càrrec de director de

l’escola14 l’1 de desembre del 2005, amb un equip
directiu format per Joan Oca, com a sotsdirector
de relacions exteriors i planificació, Esther Sán-
chez, de sotsdirectora de funcionament i progra-
mació, Josep Claramunt, en el càrrec de sots-
director-cap d’estudis d’indústries agroalimentà-
ries, Anna Gras, com a sotsdirectora-cap d’estu-
dis d’explotacions agropecuàries i hortofructi-
cultura i jardineria, i Lourdes Reig,  de secretària
acadèmica. El professor Gil Gorchs entrà a for-
mar part del mateix equip directiu posteriorment,
substituint Esther Sánchez.

En consumar-se el traspàs definitiu de l’E-
SAB a l’estructura de la UPC, l’escola hagué de
dur a terme alguns canvis interns més, a part
dels que ja s’havien fet els darrers anys. El pri-
mer fou aplicar el reglament vigent a la UPC i
efectuar la preceptiva elecció de director. Da-
niel López presentà la seva dimissió i convocà
les eleccions corresponents. 
En ser triat per al càrrec de delegat del rector

al campus, no es va poder presentar de nou com
a director. El seu equip directiu va elaborar una
candidatura on el professor Joan Oca es presen-

Figura 4.24. El director Daniel López Codina,
en una conferència amb motiu de celebrar la integració 

de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
a la Universitat Politècnica de Catalunya.



tava a la direcció. Les eleccions es convocaren
per al 10 d’abril del 2008.
Joan Oca Baradad, enginyer tècnic agrícola per

l’ESAB, enginyer agrònom per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya i doctor enginyer agrònom
per la Universitat de Lleida, catedràtic d’escola
universitària des del 2002 i membre del  Depar-
tament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecno-
logia (DEAB), prengué possessió del càrrec de
director de l’escola15 el 28 d’abril del 2008.
El seu equip directiu estava format per Anna

Gras com a sotsdirectora d’estudis, Gil Gorchs de
sotsdirector de recursos i planificació, Lourdes
Reig de sotsdirectora de promoció i relacions in-
ternacionals, Josep Claramunt, en el càrrec de
sotsdirector d’infraestructures, i Agnès Hereter,
de secretària acadèmica. El febrer del 2010 s’in-
corporava a l’equip directiu Eloi Pineda com a
sotsdirector de qualitat i innovació docent.

El programa amb què es va presentar a les
eleccions Joan Oca contenia sis línies estratègi-
ques, amb un doble objectiu: acabar la feina ini-
ciada pels directors anteriors, consolidant la
pertinença de l’ESAB a la UPC, i afrontar els
reptes que es presentaven a l’escola en aquell
moment, consistents sobretot a adequar-la als
nous models econòmics, socials i acadèmics. La
societat i l’economia s’havien transformat molt al
llarg de les darreres dècades, i l’escola havia de
respondre a les noves tendències i a les noves ne-
cessitats de començaments del segle XXI.
Tot just iniciar-se la direcció de Joan Oca, es

formalitzà la incorporació definitiva de l’escola a
la Universitat Politècnica de Catalunya.
La tasca principal del curs escolar 2008-2009

fou el disseny del nou pla d’estudis, adaptat a
l’Espai Europeu d’Educació Superior; aquesta
feina s’allargà tot el curs, amb la intervenció de
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Figura 4.25. 
El dia 22 de maig del 2008, 

el conseller d’Innovació, Universitats
i Empresa de la Generalitat 

va firmar oficialment 
la incorporació de l’ESAB 

a la Universitat Politècnica de Catalunya,
en presència del rector de la UPC, 

Antoni Giró Roca, 
i del director de l’ESAB, Joan Oca Baradad.  



tots els estaments de l’ESAB; en acabar el curs
ja s’havia rebut la verificació favorable del Con-
sejo de Universidades. Estava tot llest, doncs, per
a començar-lo a desenvolupar el curs 2009-2010.
Més endavant, en el darrer moment de la di-

recció de Joan Oca, es va acabar l’elaboració
del màster en enginyeria agrònomica i s’envià a
l’ANECA –Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación– per a la seva verificació.
L’ANECA traspassà l’anàlisi i l’aprovació del màs-
ter a l’AQU –Agència per a la Qualitat Universi-
tària del Sistema Universitari de Catalunya–, que
retornà l’expedient aprovat el juny del 2011.
Vençuts els tres anys del període de direcció

a què s’havia compromès, Joan Oca es plantejà
de no continuar en el seu càrrec. Convocades les
eleccions en les dates previstes, es presentà una
candidatura de continuïtat, amb l’únic canvi en
la figura del director, la seva substitució per un
dels sotsdirectors i l’entrada d’una persona nova
per tal d’ocupar aquest càrrec vacant, d’una
forma molt semblant a la que s’havia produït tres
anys abans.
El 10 de maig del 2011 va prendre possessió

de la direcció de l’ESAB la professora Lourdes
Reig Puig. Lourdes Reig és llicenciada en cièn-
cies, secció de biologia, per la Universitat Autò-
noma de Barcelona i doctora en ciències del mar
per la UPC, professora titular d’universitat des
del 2002 i membre del Departament d’Enginye-
ria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB).
Així, l’equip directiu format al voltant de la

nova directora està integrat per Anna Gras, Gil

Gorchs, Josep Claramunt, Eloi Pineda i Agnès
Hereter amb les mateixes tasques que en l’equip
anterior. S’hi incorporà el professor Cèsar Ornat
Longarón, com a sotsdirector de TIC16 i infraes-
tructures.
L’etapa 2011-2014 s’enfoca des d’un punt de

partença de normalitat: l’ESAB forma part de la
UPC, compta amb un edifici modern i adequat a
les seves funcions, i queda com a matèria pen-
dent la implementació completa del nou pla d’es-
tudis i, en part, el desenvolupament de l’Agrò-
polis (pàgina 352).
La nova direcció vol comptar amb dos nous ele-

ments que poden ser importants per a aquests ob-
jectius: la celebració del centenari durant el curs
2011-2012, que pot ser una caixa de ressonància

293

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

Figura 4.26. La directora Lourdes Reig Puig, 
en la presa de possessió del seu càrrec 

davant del rector de la UPC, Antoni Giró Roca.



de l’ESAB i les seves activitats, i la posada en
marxa del clúster agroalimentari (pàgina 410), que
pot tenir un paper important en la recuperació dels
vincles amb l’empresa. Es tracta, en aquest cas,
d’un projecte de rellançament de l’escola.
D’acord amb la tendència general que s’estava

aplicant al conjunt de la universitat, es posà en
marxa l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES o «pla Bolonya») una de les exi-
gències, juntament amb una recerca de qualitat,
de la UPC de cara a la integració definitiva.
En aquest marc de normalitat, la nova junta di-

rectiva plantejà la seva etapa de direcció a partir
de tres eixos fonamentals: la docència, els recursos
i la projecció exterior.
Alhora, en aquell curs mateix, es van comen-

çar a desenvolupar les primeres tasques de re-

cerca a l’Agròpolis (pàgina 352), que ja podia
comptar amb uns mínims per a poder arrencar
amb aquestes activitats.
Cada cop l’ESAB està més adaptada al funcio-

nament de les escoles i les facultats que integren
la UPC, de manera que en aquesta etapa ja hi va
haver pocs canvis en el funcionament intern de
l’escola. El nou reglament i els nous òrgans de
control, la junta i la comissió permanent, no apor-
taren cap canvi fonamental, per la qual cosa no
quedà afectat en absolut el funcionament intern
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
La composició de la junta d’escola, així com

la de la comisió permanent i la comissió d’ava-
luació académica, es pot consultar a la pàgina
web de l’ESAB (http://www.esab.upc.edu/esco-
la/qui-som/organs-de-govern).
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Figura 4.27. Visita del president Pujol 
al Parc Tecnològic Mediterrani, el 14 de novembre del 2008, 
acompanyat de Jaume Pagès, exrector de la UPC, 
de l’actual rector de la mateixa universitat, Antoni Giró, 
i dels responsables de les diverses institucions del Campus
del Baix Llobregat, entre els quals hi ha Lluís Torner, 
director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), 
el director de l’ESAB, Joan Oca,
la directora del DEAB, Montserrat Pujolà,
i el representant del rector en el campus, Daniel López.
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EL PERSONAL NO DOCENT

En el moment de l’adscripció de l’escola a la uni-
versitat, el 1976, hi havia un total de 20 persones
que integraven el col·lectiu de personal d’admi-
nistració i serveis. Des d’aquella data fins a l’ac-
tualitat s’ha reduït aquest grup de persones.
A partir del 1976 els canvis més remarcables

han estat els següents:
La bibliotecària Anna M. Gay, ingresada a l’es-
cola l’any 1936, es jubilà el 1978. Fou substi-
tuïda per Montserrat Sebastià, fins al 1984.
Montserrat Piñol Dolcet, incorporada l’any
1984, es jubilà el 1995. Fou substituïda per
Assumpció Juan Corominas. 
El 2004 s’incoporaren les bibliotecàries que
gestionen l’actual biblioteca del campus:
Gemma García i Pilar Nieto.

Francisco Cruz To ranzo, l’administrador de
l’escola, es jubilà el 1984.
Jo sep Maria Blanes Galmés s’incorporà com
a administratiu en cap el 1984.

Figura 4.28. 
La biblioteca de l’escola fou dirigida, 

entre el 1939 i el 1978, 
per Anna M. Gay, a l’esquerra de la fotografia. 

Ella hi va deixar un record notable 
i, entre d’altres coses, es va destacar 

per la seva participació en l’elaboració 
de la secció de bibliografia dels Anales, 

i per les seves classes de català.

Figura 4.29. El senyor Cruz, acompanyat de la professora Montserrat
Batlló i dels professors Ramon Josa, Jordi Comas i Miquel Pujol, 

en la celebració del seu comiat. 



Eduardo Sanz Soria, fou substituït el 1985 per
Jesús Antón Martín, com a porter major, el
qual esdevingué, després, cap de serveis ge-
nerals. La petjada que aquest darrer deixà en
el seu pas per l’escola fou molt rellevant.
L’any 1985, en la definició de la plantilla or-

gànica de l’escola, es va pre veure el personal no
docent que calia: 1 administrador, 2 oficials ad-
ministratius, 6 auxiliars administratius, 1 biblio-

tecària, 2 auxi liars de biblioteca, 1 conserge, 3
ordenances de la Diputació i 9 mossos.
Des de la dècada dels vuitanta es creà la ca-

tegoria laboral de tècnic de laboratori. Anterior-
ment, aquestes places eren ocupades per bidells
o altres subalterns, però les noves maneres de fer
demanaven que fessin aquestes funcions perso-
nes amb un nivell de qualificació més alt. Així:
Per al curs 1988-1989 es contractava una tèc-
nica informàtica, Caterina Torla Puga, exa-
lumna de l’ESAB.
El 1990-1991 es contractava com a tècnic de
camp l’exalumne Miquel Masip Martínez.
D’altra banda, el 1990 es produí la incorpo-

ració de Rosa Parés Canela, que exercí d’admi-
nistradora de l’escola al llarg de tres anys.
El gener del 1995 es feia un altre pas per tal

de regularitzar la situació del personal no docent:
es convertien en places de funcionaris les del per-
sonal d’administració i serveis, integrant-les en les
categories anàlogues dels funcionaris de la Dipu-
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Figura 4.31

Figura 4.30. Jesús Antón Martín –segon des de l’esquerra–, juntament
amb el senyor Trapote i el senyor Castro, en el comiat del senyor Cruz.
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tació. Entraven en aquest procés els 27 membres
del personal no docent de l’escola.
Poc abans de la incorporació al CEIB s’obri-

ren nous horitzons per al PAS de l’ESAB: el tras-
llat a Castelldefels, que ja s’atalaiava, féu re-
plantejar a molts d’ells el lloc de treball. El fet
que se’ls oferís un altre lloc de treball en l’àmbit
de la Diputació a la mateixa ciutat de Barcelona
va facilitar que alguns anessin fent aquest pas, per
la qual cosa l’ESAB hagué d’afrontar els darrers
anys al carrer d’Urgell de Barcelona amb una àm-
plia mobilitat en el seu personal no docent.
La incorporació de l’ESAB en el CEIB com-

portà que tot el PAS de l’escola passés a prestar
els seus serveis en el nou ens. Cal esmentar un
grup de persones d’aquest col·lectiu que perta-
nyien a la plantilla del personal de la Diputació
de Barcelona i havien tingut el seu destí a l’E-
SAB el temps suficient perquè hi fossin molt
apreciades. Aquestes persones foren traslladades
a altres destins dins de la Diputació i, per tant,

hagueren d’abandonar l’escola en el moment del
trasllat a Castelldefels, perquè, en cas contrari,
s’haurien hagut d’integrar en el PAS de la UPC.
L’1 de setembre del 2006 la Unitat Transversal

de Gestió (UTG) del Campus de Castelldefels as-
sumia la gestió directa dels serveis administratius
i de suport, que quedaven instal·lats en l’edifici
de serveis generals del campus. 
A l’interior de l’ESAB restaren només la con-

sergeria, integrada en els serveis de tot el cam-
pus; les persones adscrites a la secretaria de di-
recció, Eva Martínez i Sílvia Salinas –Marta Ge-
labert fou la secretària entre el 2003 i el 2011 i
l’havien precedit Glòria Fontanet (1985-1999) i
Laura Vivó (1999-2003)– i les que integren la se-
cretaria del DEAB, Pilar Castellana i Montserrat
Mariné. Totes elles, a més, pertanyen laboralment
a la UPC i poden viure la mobilitat pròpia del
conjunt del PAS d’aquesta universitat. Directa-
ment lligat a l’escola, pràcticament només hi
queda el personal de suport a la recerca. 

Figura 4.32. 
L’«Edifici Campus», 

on s’allotgen els serveis comuns 
per a tots els centres del campus. 



Figura 4.33. Visita a l’explotació de producció agrària ecològica de Josep M. Coll a Les Torres de Sanui-Lleida, el 30 d’abril del 2002.
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GESTIÓ ECONÒMICA

Des del punt de vista de la gestió econòmica, res
no va canviar de fons de l’any 1976 al 1980. Sí,
en canvi, de forma. 
Fins al 1976, els ingressos de l’escola proce-

dien íntegrament de la dotació econòmica assig-
nada per la Diputació, a partir dels pressupostos
d’aquest organisme, i de la minsa subvenció que
venia de Madrid. Ara bé, l’escola no rebia la do-
tació econòmica de la Diputació en bloc, sinó que
s’havia d’anar obtenint, concepte per concepte, en
partides específiques, que havien de rebre, una
per una, l’aprovació dels càrrecs competents dins
de l’estructura de la Diputació. Era un mecanisme
poc àgil, que alentia els pagaments i les preses de
decisió, però que era l’habitual en aquella època.
Això començà a canviar amb l’existència del

patronat. El patronat rebé, els primers anys, una

partida global procedent del pressupost ordinari
de la Diputació, a més d’unes partides trimestrals
procedents del pressupost de l’àrea d’educació
del mateix organisme provincial. Aviat, però, s’en-
globà tot en una sola partida anual, que només es
veia eixamplada pels superàvits i les ampliacions
de crèdit que establia la Diputació de Barcelona.
Cal afegir a aquestes quantitats la subvenció del
ministeri corresponent, que continuava essent al
voltant de les 500.000 pessetes anuals, destina-
des a llibres i a material inventariable.
Els sous dels professors no entraven en aquell

moment en la gestió econòmica directa de l’es-
cola, sinó que encara eren a càrrec del pressu-
post de personal de la Diputació. 
Tanmateix, atès l’augment general dels costos

i del nivell de vida, els pressupostos de l’escola
anaven quedant cada cop més curts, cosa que era
reconeguda pel mateix patronat i també per la



Figura 4.34. El professor Duran amb un grup d’alumnes, entre els quals hi ha tres futures professores de l’ESAB, 
Teresa Balanyà, Núria Carazo i Sílvia Burés.
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Diputació. Les dues institucions, però, manifes-
taven que en aquell moment no hi havia cap altra
solució possible.
Mentre que a les etapes anteriors no consta en

els diferents llibres d’actes de l’escola cap mena
de discussió sobre temes econòmics, a partir dels
anys vuitanta s’esdevé tot el contrari: els debats
sobre pressupostos i repartiment d’assignacions
són freqüents, i estan recollits detalladament als
llibres d’actes, sobretot de la junta d’escola. 
Durant l’etapa de direcció de Jaume Bech el

tema econòmic ja s’havia debatut sovint a les reu-
nions de la junta d’escola, però és en els anys de
direcció de Rosa Flos que se’n parla contínua-
ment: l’escola havia començat el camí d’aproxima-
ció a la universitat, i, per tant, les seves necessitats
pecuniàries eren diferents, sobretot a partir de la

major dotació en laboratoris i en pràctiques, i a
partir del foment de les activitats de recerca. 
Els darrers anys vuitanta i els primers noranta

els pressupostos ja eren una competència global
de l’escola a través del patronat. La principal font
de finançament, però, continuaven essent els
fons de la Diputació de Barcelona. Quan sortia
el tema a les reunions de l’escola –claustre, junta
de govern...–, any rere any els diners eren consi-
derats insuficients –tot i que, per part de la Dipu-
tació, eren prou generosos– i l’escola en conjunt,
i cada departament en particular, havia de discutir
el pressupost general i particular per a l’any se-
güent i procedir al repartiment més equilibrat pos-
sible entre els departaments.
Els departaments rebien directament una part

del pressupost de l’escola, que era decidit a partir



d’un polinomi que en permetia el càlcul dàcord
amb diferents variables: nombre d’estudiants del
departament, de professors, d’hores lectives a
l’aula, d’hores de pràctiques en laboratoris i
camps experimentals, etcètera. Aquest polinomi
anà variant amb el pas del temps, adequant-se a
les necessitats reals de cadascun dels departa-
ments. 
A les memòries de la Diputació no sempre hi

apareixen les xifres desglossades partida per par-
tida, de manera que obtenir les dades d’alguns
anys és materialment impossible. Alhora, la ma-
nera de presentar les quantitats varia constant-
ment en aquell període i, per tant, en la majoria
d’anys no hi consten totes les partides destinades
realment a l’escola.
Per al 1988, per exemple, el pressupost de la

fundació pública fou de 456.442.820 pessetes
(taula 4.7).

El 1989 el pressupost ordinari previst per al
patronat de l’ESAB en la memòria de la Diputa-
ció ascendia a 338.827.824 pessetes, cosa que
significava un 0,84% del pressupost ordinari de
la Diputació. Podem veure, doncs, que, compa-
rativament, el tant per cent destinat a l’ESAB
havia superat el dels millors moments, econòmi-
cament parlant, de l’escola, en què s’havia assolit
el 0,75% als anys quaranta.
Durant els exercicis 1988, 1989 i 1990, la Di-

putació de Barcelona féu una auditoria de l’es-
cola. Era una pràctica habitual aquells anys, en
què l’ens provincial aplicà aquest procediment a
la totalitat dels organismes que en depenien.
Aquestes auditories eren fruit de la profunda re-
organització que s’estava produint en el si de
l’ens municipalista. És per això que es conserva
un detallat informe econòmic, datat el 1989, in-
titulat Preu públic per a l’ensenyament universi-
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Figura 4.35. Alumnes recollint una experiència de cereals d’hivern 
a «Torre Marimon»

Taula 4.7. Pressupost de la fundació pública de l’escola, 
any 1988 (en pessetes)

Despeses
Remuneracions de personal 333.930.820
Compra de béns corrents i de serveis 40.102.000
Interessos 7.330.000 
Transferències corrents 75.000.000
Inversions reals 80.000

Ingressos
Taxes i altres ingressos 43.562.820
Transferències corrents 403.298.000
Ingressos patrimonials 9.500.000
Transferències de capital 2.000
Variació d’actius financers 80.000



tari de l’Escola Superior d’Agricultura de Barce-
lona, organisme autònom local de la Diputació de
Barcelona.
El cost per alumne era de 405.029 pessetes.

En el mateix informe es procedia a revisar la tarifa
de les taxes administratives per matrícula. Així,
per al curs 1989-1990 es proposava que la matrí-
cula d’un curs complet costés 65.520 pessetes.
Els anys següents, aquests preus s’anaren in-

crementant gradualment, sempre per indicació de
la Diputació. Per exemple, les tarifes vigents el
1990-1991 foren les que s’inclouen a la taula 4.8.
Amb l’entrada en el CEIB, a partir del 1999,

el sistema de gestió econòmica de l’escola havia
tornat a canviar. A partir del 2000, els pressu-

postos de cada departament eren gestionats di-
rectament pel departament respectiu, el qual
s’havia de posar d’acord amb la direcció del
CEIB sobre els tràmits que calia seguir a partir
d’aquell moment. 
Llavors també va canviar la font d’ingressos

de l’escola. El nou marc econòmic havia de su-
posar que el 15% del pressupost de l’escola pro-
cediria de les matrícules; el 75%, del DURSI
(Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya),
i el 10% restant, d’activitats pròpies.
Desapareixien dels pressupostos individualit-

zats de l’escola tots els elements de caràcter ge-
neral assumits pel CEIB: retribucions del personal
docent i no docent, premis, ajuts, quotes a la Se-
guretat Social, assegurances, formació, etc.
Així, la gestió econòmica de l’escola s’havia

simplificat molt. L’apartat més onerós del pres-
supost ordinari, el de les nòmines del personal,
ja no apareix en els pressupostos ordinaris, per-
què eren assumides directament pel CEIB. Els
conceptes que s’incloïen en el pressupost de
l’ESAB comprenien, això sí, tota la resta dels
capítols, en un primer moment. A partir del
trasllat a Castelldefels, a més, tota una sèrie de
despeses, sobretot de manteniment i gestió dels
edificis i referides als serveis generals del cam-
pus, foren extretes també del pressupost ordi-
nari de l’escola. Això va fer que a partir del
2000 els pressupostos de l’escola deixaren de
ser directament comparables amb els dels anys
anteriors.
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Matrícules:
Curs complet 78.625
Per assignatura en primera matrícula 13.535
Per assignatura en segona matrícula 14.665  
Per assignatura en tercera matrícula 18.950
Per assignatura en quarta matrícula 20.305
Per assignatura en cinquena matrícula 21.655
Per assignatura en sisena matrícula 23.010
Treball de final de carrera 11.565

Taxes:
Expedició del títol 5.760
Certificats diversos 2.640
Trasllat de matrícules i expedients acadèmics 2.640
Compulses 540
Expedició de targetes d’identitat 570

Revista Arxius 500

Taula 4.8. Tarifes vigents per al curs 1990-1991 (en pessetes)



LA INTEGRACIÓ EN LA UNIVERSITAT

Any rere any es tornava a posar sobre la taula un
tema recurrent des d’abans del 1976: la integra-
ció de l’escola en la universitat. I any rere any es
constatava que aquesta integració estava enca-
llada. Es veia clar que la integració era quelcom
inevitable, però ningú no acabava de fixar els ter-
minis ni de definir totes les condicions que cal-
dria aplicar. A més, no arribava mai l’encàrrec
formal, que havia de fer la Diputació, d’avançar
cap a aquesta integració. Fins als anys 1990-
1992 no es van anar concretant quins eren els
obstacles que n’encallaven l’avenç. Un dels prin-
cipals era el fet que, als ulls del Comissionat d’U-
niversitats de la Generalitat de Catalunya, l’ESAB
era una escola cara, i, per tant, considerava
massa onerosa la càrrega econòmica que supo-
sava rebre el traspàs de l’escola de mans de la
Diputació per tal de posar-la sota l’empara de la
universitat.
Rosa Flos, en el primer claustre que protago-

nitzà com a directora, presentà l’esborrany de
proposta del nou conveni d’adscripció a la UPC:
es reprenia un tema que havia quedat somort els
anys anteriors, i es volia fer un pas més cap a la
plena integració. Aquest conveni volia deixar en-
rere la simple adscripció a la universitat a canvi
de facilitar la integració plena. 
Tanmateix, quedava situat fora d’aquest con-

veni el principal element que en dificultava
aquesta integració, l’econòmic, com acabem d’ex-
posar. Per tal de resoldre’l, i amb la finalitat de re-

duir dràsticament els costos de l’escola, la Dipu-
tació de Barcelona va crear la figura del gerent,
a l’empara dels nous estatuts del 1991, tal com
s’ha indicat anteriorment.
A partir del 1993 sovintejaren les reunions

dels representants de l’escola amb els principals
càrrecs de la UPC, bàsicament el vicerector d’a-
fers acadèmics, Lluís Jofre, i el rector, Jaume
Pagès, en cerca de suport institucional, i amb el
president del patronat de l’ESAB, buscant camins
de negociació per resoldre els múltiples proble-
mes amb què es trobava la situació de l’escola.
El 1996 la Diputació de Barcelona declarava

«serveis impropis» de l’organisme tots aquells
que no fossin estrictament de caràcter municipa-
lista. Era una manera de definir la voluntat de la
Diputació de prescindir de tot d’organismes que
amb el pas del temps havia anat creant, entre ells
l’ESAB. La voluntat era traspassar-los, però calia
crear les condicions perquè l’ens receptor del
traspàs pogués acceptar-lo. 
La incorporació de l’ESAB en el CEIB –l’any

1999– i, posteriorment, la creació del Departa-
ment d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnolo-
gia (DEAB)17, el 2001, foren canvis fonamentals.
El DEAB era l’element que faltava per a adaptar
l’escola al sistema de funcionament de la univer-
sitat, sense el qual no era possible la seva inte-
gració en l’estructura de la UPC. 
Finalment, la integració es produí sota la tu-

tela del nou Departament d’Innovació, Universi-
tats i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
creat el novembre del 2006.
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El 8 de setembre del 2008 es publicava al
DOGC l’ordre IUE/378/2008, de 25 de juliol, en
què es revocava l’adscripció de l’EUETAB18 a la
UPC per passar a integrar-s’hi, ja amb el nom
històric d’Escola Superior d’Agricultura de Bar-
celona com a denominació única. 
A començament de l’any 2011 l’equip directiu

de l’escola va presentar la proposta del màster en
enginyeria agronòmica a l’ANECA per a la seva
verificació. L’ANECA traspassà l’anàlisi i l’apro-
vació del màster a l’AQU, que retornà l’expedient
aprovat el juny del 2011. 
Després d’una llarga etapa de gestions i de

discussions, el Consell Interuniversitari de Ca-
talunya va autoritzar, amb data 27 de setembre
del 2012, que l’ESAB impartís aquest màster. Per
tant, s’assolia la vella aspiració, desitjada i perse-
guida pràcticament des de la fundació de l’ESAB:
poder atorgar el títol d’enginyer agrònom. 
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Figura 4.36. Jaume Pagès Fita, rector de la UPC, 
va tenir un paper rellevant 

en la integració de l’ESAB a la universitat.

Figura 4.37



CANVIS EN EL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA

L’etapa 1976-1979 inclou uns anys de canvis en
tots els nivells que per força havien d’afectar la
vida interna de l’escola.
En aquesta primera etapa, hi havia un grup

d’estudiants amb una inquietud especial: apro-
fundir el canvi general que s’estava produint
arreu i aconseguir que aquest canvi també es
produís en el si de l’escola. Cal dir que això no
era un fet excepcional: s’estava donant el mateix
fe nomen a tota la universitat catalana, amb l’ú-
nica diferència que l’Escola d’Agricultura era
una es cola petita i, a més, situada geogràficament

un xic al marge dels llocs on es produïa el con-
tacte intens, de caràcter transversal, entre els
joves universitaris dels darrers anys setanta.
Una de les novetats introduïdes el 1977 fou

l’elaboració d’una enquesta, promoguda des de
la direcció mateixa, destinada a esbrinar l’opinió
de tots els estaments de l’escola sobre el seu fun-
cionament. Com a conseqüència d’aquesta en-
questa, es va parlar amb diversos professors,
alguns dels quals van deixar, a partir d’aleshores,
el seu lloc de treball a l’escola.
Un altre tema de preocupació, que va motivar

mobilitzacions, fou la validesa del títol acadèmic
que s’obtindria en acabar la carrera. Es va resol-
dre favorablement, i, a partir del mateix 1976, el
títol d’enginyer tècnic agrícola fou expedit per la
Universitat Politècnica de Barcelona. 
La necessitat d’un reglament de l’escola fou

una constant a les reunions d’aquells anys, i la
seva elaboració va ser un dels motius que van
portar a l’agrupació dels professors en diferents
sectors, ca dascun d’ells amb les seves idees prò-
pies; l’accentuació d’aquestes preses de posició
portaren al si de l’escola una certa conflictivitat.
A finals del curs 1982-1983, els estudiants

van dur a terme una nova enquesta. Es tractava
d’una altra de les iniciatives que periòdicament
sorgien del mateix si de l’escola, fruit de la in-
quietud per una constant millora de cara a l’e-
quiparació amb la universitat, i que, alhora,
encara traslluïa un clar disgust dels estudiants
envers alguns dels programes i les maneres de
desenvolupar-los d’alguns professors.

4 .  E l  c am í  c ap  a  l a  i n t eg ra c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1976 -2008)

304

Figura 4.38. El director de l’escola, Francesc Puchal, durant la festa
d’homenatge a diversos professors jubilats en començar la seva etapa.



Continuant la tradició encetada els anys ante-
riors, els debats i les discussions en el si de les
reunions convencionals de l’escola foren sempre
llargs i intensos, no tan sols per l’actitud d’uns es-
tudiants amb força capacitat de posar sobre la
taula tots els temes que ells jutgessin importants
per a la seva carrera, sinó també perquè les pos-
tures dels diferents sectors del professorat s’anaren
polaritzant en diverses opcions, i en més d’una
ocasió provocaren debats intensos no exempts de
tensió, que, en alguns casos, derivaren fins a si-
tuacions de fortes confrontacions d’idees.
Pel que fa a les pràctiques per als alumnes,

abans de començar el curs 1983-1984 es va pro-
posar en el claustre que l’escola establís rela-
cions permanents amb empreses privades del
sector agroalimentari per tal que els estudiants
hi poguessin dur a terme estades. S’obria així la
porta a una pràctica que en anys posteriors –es-
pecialment a partir del curs 1986-1987– va ser
habitual i institucionalitzada, a més d’incloure-
la en els plans d’estudis.
En els anys 1986-1993 s’elaboraren tot de do-

cuments que afectaven el funcionament de l’ESAB
i que provocaren, en conjunt, una gran transfor-
mació de l’escola, apropant-la al model de fun-
cionament dels centres universitaris: conveni
d’adscripció de l’ESAB; nou reglament; nova es-
tructuració en departaments; normativa per a l’es-
tabliment de contractes i convenis de recerca;
normativa de treballs de final de carrera, etc.
Els temes anteriors es barrejaren, en el temps,

amb un altre problema, que fou dels que portaren

més renou a l’escola: la Llei d’incompatibilitats
del 1984. L’enrenou derivat de la seva aplicació
fou doble: d’una banda, els malestars que va
crear en el professorat, atès que va afectar molts
membres de l’equip docent de l’escola, que es
van veure obligats a triar i quedar-se amb una
sola de les feines que compatibilitzaven; de l’al-
tra, els moviments d’altes i baixes de professors,
els canvis de dedicació i, en definitiva, la rees-
tructuració de cadascun dels departaments i del
conjunt de l’escola.
Efectivament, el 1984 havia estat promulgada

pel govern central de l’estat la Ley de Incompa-
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Figura 4.39



tibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, que en el seu article primer
dictava que el personal de les administracions pú-
bliques no podia compatibilitzar les seves activi-
tats amb el desenvolupament d’un segon lloc de
treball, càrrec o activitat en el sector públic. La
promulgació d’aquesta llei xocava frontalment
amb la realitat de l’escola, on era tradicional que
els professors mantinguessin, a part de l’escola, un
altre lloc de treball, que és el que els donava la
part principal dels seus ingressos regulars. Sí que
se’n deslliurava, el 1986, una part dels professors
joves, la majoria dels quals entraven a l’escola
amb dedicació plena, però la quantitat de profes-
sors afectats fou gran.
L’assumpte de les incompatibilitats fou un

tema recurrent al llarg del primer trimestre del
curs 1986-1987, sobretot perquè de l’aplicació
de la llei derivava la reestructuració dels depar-
taments, dels horaris i les dedicacions dels pro-
fessors, la contractació de nous professors, etc.
D’altra banda, a la memòria de la Diputació de

Barcelona corresponent a l’any 1987, l’escola ja
hi apareix com a Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona: el ple de la Diputació del 31 de març
del 1987 n’aprovava el canvi de nom, amb el be-
neplàcit de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya –que succeí a la UPB el 1983–, en el marc
de la celebració del 75è aniversari de l’Escola. La
recuperació del nom antic de l’escola i els actes
del 75è aniversari –celebrats entre l’octubre del
1986 i el maig del 1987– suposaren una aportació
decisiva als elements de caràcter més simbòlic de

l’ESAB, amb la qual cosa s’acomplia un pas més
de cara a la integració universitària. 
Un tema que ja havia anat sortint cíclicament

des d’anys abans va tornar a agafar empenta l’any
1997: la futura ubicació de l’escola. Aquesta qües-
tió tan aviat apareixia lligada a la finca «Torre Ma-
rimon», de Caldes de Montbui, com a llocs di-
versos, del recinte de l’Escola Industrial, o bé nous.
L’octubre del 1991 era finalment aprovat pel

ple de la Diputació el nou reglament de funcio-
nament de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona. A l’article quart s’hi definien clara-
ment els objectius del centre: «El foment i l’exer-
cici de l’estudi, de la recerca científica i del
desenvolupament tècnic i cultural, dirigits a acon-
seguir una formació que capaciti per a l’exercici
d’activitats professionals agràries, i donar suport
científic i tècnic al progrés professional, cultural i
econòmic de la societat». També s’hi deia que
l’ESAB havia de desenvolupar línies d’investiga-
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Figura 4.40. Professors i personal d’administració i serveis de l’escola
durant la celebració del 75è aniversari.



ció i d’assistència tècnica per a donar suport a la
mateixa Diputació i als municipis integrats en el
seu àmbit. Per tal de fer-ho possible, es preveia
que l’escola pogués, d’una banda, establir insti-
tuts, serveis, laboratoris de recerca, centres d’es-
tudi i d’assistència tècnica i nexes de cooperació
agrària i desenvolupament territorial, i, de l’altra,
establir relacions de col·laboració, cooperació i
intercanvi amb altres institucions i organismes

públics o privats, i de forma especial amb la UPC
i les altres universitats catalanes.
En aquest reglament, a l’hora de definir el càr-

rec unipersonal del director, s’arribava a una fór-
mula que recollia, en part, les aspiracions dels
diferents ens de l’escola. D’una banda, es deia que
el càrrec recauria en la persona elegida pel claus-
tre i, de l’altra, que seria nomenat i cessat pel rec-
tor de la UPC a proposta de l’entitat titular.
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Figura 4.41. Professors i personal d’administració i serveis de l’ESAB 
en el moment de dir adéu a l’edifici entranyable del carrer d’Urgell, el novembre del 2005. 



L’any 2005 tingué lloc el trasllat físic de l’es-
cola a Castelldefels. Completat el trasllat, des del
carrer d’Urgell de Barcelona al Campus del Baix
Llobregat, es pot dir que ara es tractava d’acon-
seguir la plena normalitat de la vida acadèmica i
fer que l’escola acabés de trobar el seu lloc dins
del mosaic de la universitat catalana.
El curs 2006-2007 s’unificaren les estades de

pràctiques a l’empresa i els convenis de coope-
ració educativa en una nova normativa comuna.
Ja en aquell curs, hi participaren 82 estudiants,
i se signaren 93 convenis amb un total de 67 en-
titats i empreses diferents.

Els canvis decisius van arribar amb la defini-
tiva integració en la UPC, l’any 2008. 
Finalment, l’ESAB passava a incorporar-se al

sistema universitari públic de Catalunya, en el
marc de la Universitat Politècnica de Catalunya.
S’entrava, doncs, en un camí de normalitat llar-
gament desitjat per tota una col·lectivitat.
L’Escola Superior d’Agricultura, fundada no-

ranta-set anys abans amb un enfocament clara-
ment universitari, assolia finalment de forma
oficial aquest caràcter –que, de facto, feia anys
que mantenia– tres anys abans de celebrar el seu
centenari. 
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Figura 4.42
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EL PROFESSORAT

A l’annex II es recullen les entrades i les sortides
de professors de l’escola durant el període que
ens ocupa, del 1976 al 2011.
La major part dels professors que hi entraren a

partir del 1976 procedien de l’àmbit universitari
superior; fins i tot els que s’havien format a l’escola
com a estudiants ara hi retornaven com a profes-
sors, molts d’ells havent realitzat estudis de segon
cicle universitari. És a dir, no només entrava una
generació nova, sinó que hi aportava una visió més
àmplia, menys endogàmica, de la manera com
s’havia d’enfocar a partir d’aquells anys l’activitat
acadèmica a l’Escola d’Agricultura. 
D’altra banda, una bona part dels professors

ingressats en aquella etapa no tenien una segona
activitat, de manera que molts entraven a treba-
llar a l’escola amb plena dedicació, cosa que
comportava una visió diferent de la seva relació
amb l’escola.
Amb l’adscripció a la universitat, es començà

a parlar de la necessitat d’homogeneïtzar dedica-
cions i sous amb els dels professors universitaris.
Fou aquest un dels primers elements generadors
de conflictivitat, de vegades més acusada, d’al-
tres més oculta, però sempre latent.
Els anys següents, la plantilla docent de l’Es-

cola d’Agricultura s’anà renovant de mica en mica,
però també canvià el tipus de relació laboral, se-
guint els nous criteris elaborats per la Diputació.
Aquest va ser un altre dels canvis a què dugué la
nova gestió de l’escola a través del patronat.

En la memòria del 1977 s’indica que hi havia
46 professors a l’escola. Per tant, no hi havia ha-
gut cap modificació important respecte a la si-
tuació anterior al 1976. Ara bé, durant el curs
1978-1979 es procedí a una reordenació del per-
sonal docent, establint tres tipus de dedicació:
exclusiva, plena i parcial. Aquesta reforma anava
encaminada a regularitzar les places de profes-
sors i poder dur a terme una contractació racional
de nous docents.

Figura 4.43. El professor Josep Llovet i Mont-ros, 
titulat enginyer agrícola a l’escola l’any 1927 

i professor des del 1932, es va jubilar durant el curs 1976-1977. 
La seva empremta, com a professor i com a professional, 

sobre l’agricultura catalana fou rellevant.
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El juliol del 1979 el professor Josep Tarragó
era nomenat director general de Promoció i Des-
envolupament de la Conselleria d’Agricultura de
la Generalitat i causava baixa per excedència.
Marxava un dels professors integrants dels pri-
mers equips que feren recerca a l’escola, i que,
a més, s’hi havia compromès fortament en el pri-
mer intent d’elaborar una candidatura interna de
direcció del centre.

A partir del 1980 ingressaren a l’escola di-
versos professors joves, amb idees innovadores
tant pel que fa als continguts com a la metodo-
logia i el paper que havia de representar la re-
cerca en la formació dels es tudiants. Amb
aquestes incorporacions, l’escola anava fent el
tomb, cada cop més decidida ment, cap a la via
universitària. 
És, doncs, aquesta una etapa de força renova-

ció del claustre de professors, i, com a conse-

qüència im mediata, del tarannà de l’escola, amb
canvis fonamentals tant en l’aspecte metodològic
com en el de continguts, amb especial atenció a
la recerca, malgrat les dificultats amb què encara
es trobaven els investigadors per la manca de re-
colzament: la recerca encara no gaudia de prou
suport material i institucional, necessari per a
poder-se desenvolupar correctament. 
Els professors participaven en els òrgans de

gestió de l’escola: al claustre, a la comissió d’es-
tudis, a la junta d’escola, al patronat i al comitè
d’empresa. 
Aquest darrer comitè, una de les novetats de

l’escola en aquells anys, estava constituït el 1983-
1984 pels professors José Martínez Ros, com a
president, Jaume Fabregat Fillet, com a secretari,
i David Clua Samper, Julián Andrés Vitoria i Jesús
Antón Martín, com a vocals. Més endavant, la con-
figuració del comitè d’empresa anà canviant.

Figura 4.44.
El professor Carles Bernat,
com a secretari de l’escola, 
adreça unes paraules
al president Tarradellas, 
en presència de molts 
dels professors de l’escola 
d’aquell curs (1978-1979).  
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Es féu necessària una remodelació de la plan-
tilla de professors per tal de definir amb claredat
les necessitats de contractació de nou personal a
què duia l’aplicació de la Llei d’incompatibilitats
de 1984. Paral·lelament es posà sobre la taula la
gran diferència que hi havia entre la dedicació
dels professors de l’escola a la docència, on feien
12 hores de classe setmanals, i les 9 hores dels
professors universitaris.
Al mateix temps que es discutia sobre el

volum de la plantilla, també es debaté sobre les
seves categories laborals. El dubte era com de-
nominar el professor principal de cada matèria:
titular o catedràtic. En consonància amb la uni-
versitat, s’optà per la categoria de catedràtic,
però calia plantejar-ho al patronat, conjuntament
amb el model de plantilla orgànica, per tal que
tot això fos aprovat. 
La figura de catedràtic de l’Escola d’Agricul-

tura era fruit de la negociació del conveni col·lec-
tiu laboral, i no s’acabava d’ajustar del tot a la
figura corresponent de la uni versitat. Aquest des-
ajust provocà en més d’un cas, posteriorment, si-
tuacions incòmodes amb una certa conflictivitat
perquè els criteris per a obtenir aquesta condició
no estaven prou clars ni eren uni versals. La qües-
tió no es resolgué definitivament fins a la plena
integració a la UPC, quan els professors s’hague-
ren d’atenir estrictament als criteris legalment
establerts per a accedir als diferents graus i ni-
vells acadèmics i laborals de la universitat.
Cal destacar que en aquells anys la manera

d’accedir al professorat de l’ESAB era a través

d’un concurs públic. El sistema era semblant al
de les oposicions a la universitat, però el nivell
d’exigència resultava superior al que es donava
en aquell moment en el conjunt de la universitat
catalana.
Durant el curs 1986-1987 es van viure canvis

importants en el professorat de l’escola. Hi havia
50 professors: 1 catedràtica d’universitat en co-
missió de serveis, 28 professors titulars, 8 agre-
gats, 8 adjunts i 5 ajudants. El 1987-1988 la
plantilla augmentava a 53 professors.
En el conveni laboral del 1990 s’acordava de-

finir l’escala de professors en les categories de
catedràtics, catedràtics caps de departament a
extingir, titulars i ajudants. 

Figura 4.45.Pere Costa Batllori, doctor veterinari, va aportar 
a l’escola un gran valor afegit, no només pels seus coneixements 
de zootècnia, sinó també per la seva experiència i prestigi com a 

assessor de la indústria de producció animal i de fabricació de pinsos.
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Figura 4.46. 
El professor Sebastià Duran,

amb motiu de la visita 
d’intercanvi amb el Liceu 

de Perpinyà, el febrer del 1990, 
explica al professor 

Philippe Masson
i als seus alumnes

les característiques 
de la plantació de préssecs 

de la finca de La Fortesa (Anoia). 

En el nou reglament de l’escola, aprovat l’oc-
tubre del 1991, s’hi definia la categoria de pro-
fessor associat, una figura docent que feia temps
que es reclamava. Es tractava de professors es-
pecialistes de reconeguda competència que
prestaven els seus serveis a l’escola amb caràc-
ter temporal i, preferentment, a temps parcial. 
El 1993 s’hagué de resoldre l’oferta pública

de places de professors en aplicació del nou pla
d’estudis: calia definir una plantilla de profes-
sors apta per a afrontar l’àmplia optativitat del
Pla 1993, que xocava amb la política de dràsti-
ques retallades aplicada pel patronat a partir
del 1992. 
Per al curs 1995-1996, calia procedir a la

previsió de contractació de nous professors, que
habitualment es resolia amb la convocatòria d’o-
ferta pública a mitjan segon quadrimestre, però

aquell any al mes de juliol encara no s’havien
aprovat les places que caldria cobrir. Aquest fet
provocà una situació d’incomoditat tant en l’e-
quip directiu com en els departaments. En una

Figura 4.47. Festa de Sant Isidre a «Torre Marimon», l’any 1991.
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Figura 4.48. 
El Dr. Lluís Bosch Roura 

(en la fotografia avaluant l’aroma d’un tomàquet
de penjar) fou professor de genètica 

i millora genètica vegetal a l’ESAB 
durant més de 30 anys. 

Les seves línies de recerca i transferència iniciades
amb blat de moro, varen continuar després 

amb la millora de les característiques sensorials 
de diverses espècies com ara el tomàquet, 

on va aconseguir l’obtenció de noves varietats.

reunió del claustre, els professors manifestaren
la seva indignació per aquest retard, i es va pro-
posar, fins i  tot, posposar la data prevista d’inici
del curs 1995-1996. Era l’inici d’un dels con-
flictes interns més importants de la dècada dels
noranta.
Com a resultat de la situació, diversos profes-

sors manifestaren el seu desacord amb la manera
com s’estava conduint aquell tema. I, en concret,
el professor Joan Oca va presentar la seva dimis-
sió com a director de departament com a mostra
del seu malestar. 
El resultat de les restriccions imposades per

la gerència i el patronat en el tema del reajusta-
ment de plantilla de professors provocà una pro-
funda inquietud en el cos docent de l’ESAB.
Calgué reajustar horaris i dedicacions per tal de
cobrir les hores dels professors necessaris no

concedits, i uns quants professors es van veure
obligats a impartir classes que no eren de la seva
especialitat. Sens dubte, va ser un esforç de ra-
cionalització de la plantilla de l’escola, però va
comptar amb dos handicaps importants a l’hora
de posar-ho en pràctica: la falta d’hàbit de l’ESAB
i del seu professorat a haver-se d’ajustar a plans
restrictius i la manca de diàleg i de mà esquerra
en la gestió d’aquells ajustaments per part de qui
els havia d’executar.
Tota aquesta situació provocà moments de

força duresa en el si de l’escola, amb una part del
claustre molt radicalitzada en defensa dels seus
interessos i els dels departaments respectius, i
una gerència i un patronat inflexibles en l’apli-
cació d’unes retallades econòmiques dràstiques
que, inevitablement, afectaven de ple la vida aca-
dèmica.
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Durant aquests anys s’incrementà molt la par-
ticipació dels professors de l’escola en cursos i
jornades. 
Durant el curs 1999-2000 es féu un pas im-

portant més de cara a la integració en la univer-
sitat: s’obriren les negociacions per a integrar el
professorat de l’ESAB en la UPC. 

Als darrers mesos del 2000, a petició del rec-
tor de la UPC i del director del CEIB, el director
de l’escola va entrevistar-se amb tots els profes-
sors que tenien el grau de doctor per analitzar la
possibilitat que la UPC tragués a concurs places
de professor de la UPC, amb adscripció funcional
a l’ESAB, amb perfils docents i de recerca ade-

Figura 4.49. Professors i personal no docent de l’escola reunits el juliol del 2007,
amb motiu de la jubilació dels professors Carles Bernat, Montserrat Soliva i Lluís Costa.   



315

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

quats a les característiques d’aquests professors.
La gran majoria dels professors titulars entrevis-
tats expressaren la seva conformitat per a iniciar
el procés. Però la totalitat dels «catedràtics de
l’ESAB» declinaren la proposta atès que, al seu
parer, els comportaria desavantatges econòmics.
Aquest procés va comportar la convocatòria

de concursos públics per a la provisió de places
de professorat ordinari de la UPC amb adscripció
funcional a l’ESAB i adscripció orgànica a algun
dels departaments de la UPC vinculats a l’escola.
Els concursos es van resoldre en tres convocatò-
ries diferents i permeteren que 18 professors ti-
tulars en règim laboral esdevinguessin professors
funcionaris de la UPC: 12 com a catedràtics d’es-
cola universitària i 6 com a titulars d’universitat. 
Complementàriament, els concursos de pro-

fessorat de la UPC comportaren també l’adscrip-
ció funcional a l’escola de tres professors més:
Rosa Flos, directora del DEAB, i Joan Majó, vi-
cepresident del CEIB, com a catedràtics d’uni-

Figura 4.50. El professor Carles Bernat Juanós, jubilat l’any 2006, 
és recordat no tan sols per la seva bonhomia i companyonia, 

sinó per la seva disposició, sempre favorable, a participar 
en les activitats col·lectives de l’escola, així com per les seves 

relacions amb els professionals de la maquinària agrícola. 

Figura 4.51.
La Dra. Montserrat Soliva Torrentó,
incorporada a l’escola l’any 1976, 
es va jubilar el 2006.
Es destacà treballant 
en la valorització dels residus 
i la seva utilització en l’agricultura,
així com en l’ensenyament 
del compostatge, tant a l’escola
com arreu, i a través dels seus 
múltiples alumnes.
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versitat, i Francesc Sepulcre, professor del CEIB
que impartia docència a l’EUETIB, com a titular
d’universitat. 
Durant el primer trimestre del curs 2007-

2008 es produí un fet que sacsejà fortament l’es-
cola: Esther Sánchez Bell, professora en actiu en

aquell moment, antiga estudiant de l’ESAB,
premi «Claudi Oliveras» del 1987, es moria el
26 d’octubre del 2007. La seva falta fou molt col-
pidora, sobretot tenint en compte que havia estat
una persona enormement activa i implicada amb
l’ESAB, on havia exercit diversos càrrecs, tant

Figura 4.52.
L’investigador colombià Manuel Elkin 

Patarroyo, premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació Científica i Tècnica del 1994, 
va visitar l’escola el mes de maig del 2006 
per posar-se en contacte amb els membres 

de l’àrea de biotecnologia, 
que l’acompanyen a la fotografia. 
Entre ells hi ha la malaguanyada 

Esther Sánchez Bell 
–segona, a partir de l’esquerra, 

de la fila inferior.

Figura 4.53. 
El professor Miquel Pujol Palol, jubilat l’any 2007, 
en el moment de rebre la medalla commemorativa 
de l’escola. Miquel Pujol fou professor de conreus 
extensius i farratgers, d’esperit inquiet, 
obert a compartir el coneixement. Autor de diversos 
llibres i nombrosos apunts, que traspuen la seva passió
per la docència, per l’agricultura i pel país en general,
impulsà diferents iniciatives docents, com la posada 
en marxa de les primeres estades de pràctiques i de
l’assignatura de producció agrícola ecològica l’any 1996.
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en els equips directius com en el seu departa-
ment. 
D’altra banda, el professor jubilat Lluís Bosch

era nomenat «professor honorari» del DEAB.
Abans de la definitiva integració de l’escola en

la UPC es va donar un període de negociacions
sobre els drets laborals del personal que passaria
a dependre de la UPC. El comitè d’empresa de
l’ESAB –Manel Bonmatí, Raúl Fanlo i Agnès He-
reter– va negociar el conveni d’integració del per-
sonal, que es va donar sota la figura de successió
d’empresa: categories, acreditacions, complements
que es conservaven, etc. Foren negociacions llar-
gues i dures, en les quals el comitè d’empresa de
la UPC hi havia d’estar d’acord, cosa que es va
produir, de manera que aquesta part del tràmit es
va resoldre favorablement.

Figura 4.54. 
El professor 

Juan José de Castro
va ensenyar 

enologia durant 23
anys i dirigí 

el màster en viticul-
tura i enologia entre

el 1985 i el 1996.
La seva activitat do-
cent i  professional  

li va ser reconeguda
amb diversos guar-

dons, com la medalla
d’or a la investigació

enològica el 1988 
i el premi al millor

enòleg sènior el 2008.

Figura 4.55
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EL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA 
I BIOTECNOLOGIA

Per a la integració completa i definitiva de l’ESAB
a la UPC calia que els professors s’hi incorpores-
sin i això implicava resoldre a quin departament i
com s’havien d’adscriure. Els matemàtics i els fí-
sics s’integrarien en els departaments correspo-
nents, ja existents a la UPC: Matemàtica Aplicada
III (DMA3) i Física i Energia Nuclear (DFEN),
respectivament. Ara bé, per a la gran majoria de
professors no hi havia un departament amb les
àrees de coneixement adequades. 
Per això, l’any 2000 el rector de la UPC, Jaume

Pagès, va posar en marxa un procés que permetés
crear a aquesta universitat un departament on
poder adscriure els professors de l’ESAB que feien
docència en àrees de coneixement pròpies dels en-
senyaments agroalimentaris. Així es va dissenyar
el futur Departament d’Enginyeria Agroalimentà-
ria i Biotecnologia (DEAB) que agruparia fins a
disset àrees de coneixement diferents.19

La proposta de creació d’aquest departament
fou molt ben acollida en el si de l’escola pel que
comportava de reconeixement envers l’ESAB per
part de la UPC. 
Com s’ha dit anteriorment (pàgines 314 i 315),

a finals de l’any 2000 el director de l’escola es va
entrevistar amb molts dels professors per valorar
el fet que la UPC tragués a concurs públic places
de professors titulars d’universitat o de catedràtics
d’escola universitària en les àrees corresponents.
La majoria dels entrevistats expressaren la seva

conformitat. En canvi, els que tenien la categoria
laboral de catedràtics i que foren també consultats,
declinaren la proposta, ja que consideraven que
els comportaria desavantatges econòmics.
El rector Jaume Pagès va encarregar aleshores

la formació del departament a la Dra. Rosa Flos
que, en aquell moment, era directora de l’Institut
de Ciències del Mar, del CSIC, la qual s’incor-
porà com a catedràtica d’universitat a la UPC i
fou la primera professora, catedràtica i directora
del DEAB. 
El DEAB fou aprovat en el claustre de la UPC

del 2 d’abril del 2001. Naixia no tan sols per so-
lucionar un problema d’organització, sinó amb
una voluntat de servei que continuava l’esperit
de la creació de l’Escola Superior d’Agricultura
de l’any 1912. Així podem llegir en el document
fundacional: «El DEAB és un departament mul-

Catedràtics d’escola universitària       Titulars d’universitat
ANTONI ALMIRALL ÓSCAR ALFRANCA

NÚRIA CAÑAMERAS EMILIO GIL

JORDI COMAS DANIEL LÓPEZ

MARTA GINOVART TRINITAT PRADELL

RAMON JOSA LOURDES REIG

DOLORES LÓPEZ XAVIER SORRIBAS

TERESA MAS

JOAN OCA

MONTSERRAT PUJOLÀ

MERCÈ RAVENTÓS

JOSEP SABATÉ

ANTONI M. CLARET VERDÚ

Taula 4.9. Relació de professors de l’ESAB 
que obtingueren plaça de professor de la UPC
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tidisciplinari i de nova creació de la UPC que es
dedica a la investigació, la transferència de tec-
nologia i la docència, integrant biociència i en-
ginyeria en l’àmbit de l’enginyeria agroalimen-
tària i la biotecnologia, per contribuir al desen-
volupament sostenible de la societat, aportant co-
neixements i elements d’innovació, participant
en la formació de titulats i formant postgraduats
de qualitat».
A partir de la creació del DEAB es varen ini-

ciar els concursos públics que portarien a la in-
corporació inicial de 18 professors a la UPC
(taula 4.9): 12 com a catedràtics d’escola univer-
sitària –11 al DEAB i 1 al DMA3– i 6 com a pro-
fessors titulars d’universitat –4 al DEAB i 2 a
DFEN–. Tots aquests professors estaven integrats
orgànicament al departament corresponent i fun-
cionalment a l’ESAB. També es van incorporar
al DEAB, per oposició, Joan Majó, com a cate-
dràtic d’universitat, i Francesc Sepulcre, com a
catedràtic d’escola universitària. Posteriorment,
al 2005, s’hi va incorporar José Maria Gil, com a

catedràtic Serra Hunter. 
Va caldre esperar fins al 2007 perquè es pro-

duís la incorporació definitiva, com a col·labora-
dors o col·laboradors doctors, de la resta de profes-
sors que encara tenien contracte amb el CEIB. 
Durant el període  2006-2011 s’incorporen  al

departament 3 agregats, 1 titular d’universitat, 2
professors lectors i diversos ajudants. 
El DEAB s’estructurà des del primer moment

seguint la pauta de la UPC amb tres òrgans de
govern (el consell de departament, la junta de de-
partament i la direcció). 
Durant aquests anys hi ha hagut dos equips di-

rectius (taula 4.10) que han inclòs a més de la
direcció –l’any 2006 era escollida com a directora
Montserrat Pujolà que substituí Rosa Flos– i de la
secretaria acadèmica, el coordinador del programa
de doctorat i, durant el període 2002-2006, el co-
missionat per al pla estratègic. L’elaboració d’a-
quest pla va ser un element de cohesió i clari-
ficador del que el DEAB volia fer i ser. 

* Va ser substituït per Montserrat Pujolà

Any 2002 Any 2006

Direcció ROSA FLOS MONTSERRAT PUJOLÀ

Secretaria acadèmica ANTONI M. CLARET VERDÚ* XAVIER SORRIBAS

Comissionat 
per al pla estratègic XAVIER SORRIBAS –

Coordinació del 
programa de doctorat JOAN MAJÓ FRANCESC SEPULCRE

Taula 4.10. Equips directius del Departament 
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Figura 4.56



Amb la creació del DEAB s’hi incorporaven
Pilar Castellana a l’administració i posteriorment
Montserrat Mariné.
Durant el curs 2001-2002, a partir d’una pro-

posta que havia estat treballada a l’ESAB abans
de la creació del departament, es posava en marxa
el programa de doctorat de biotecnologia agroa-
limentària i sostenibilitat; així, l’escola, a través
del DEAB, accedia plenament al tercer cicle uni-
versitari. El programa de doctorat va arribar tenir
40 doctorands i el 2008 va obtenir la Menció de
Qualitat.
El DEAB, juntament amb el DFEN i el DMA3,

era el nucli a l’entorn del qual girava l’organitza-
ció acadèmica, de recerca i de transferència tec-
nològica de l’ESAB. La docència, organitzativa-

ment, és a càrrec de l’ESAB, però a través dels
encàrrecs que fa als departaments. 
A poc a poc el DEAB adquireix una forta pre-

sència a la UPC, no solament pel que fa a la re-
cerca i transferència, sinó també a la docència,
ja que entre els anys 2008 i 2011 els professors
del DEAB impartiren docència majoritàriament
a l’ESAB, però també a l’EETAC, l’EUETIB,
l’ETSEIB i l’ETSECCP, cosa que suposava la
presència de professors del DEAB a 7 titulacions
oficials de grau i a 8 màsters oficials de la UPC.
A més, participaren en 3 postgraus i un MBA
(Master of Business Administration).
A partir de la creació del DEAB i recollint tota

l’activitat que es feia ja a l’ESAB, la recerca ad-
quireix una posició central i els professors sol·li-

citen també projectes europeus. A més,
l’actitud oberta de col·laboració porta
els professors del DEAB a participar i
en algunes ocasions liderar xarxes i es-
tructures de recerca que tindran dife-
rents impactes i agafaran diferents for-
mes organitzatives: CREDA, Fundació
Miquel Agustí, GIRO, XRAq –pàgines
382 i següents–. 
Cal remarcar, en aquest àmbit, la

creació recent del Clúster Agroalimen-
tari UPC (pàgina 410), que va ser pre-
sentat al sector productiu el 19 de maig
del 2011 i que, amb l’impuls del DEAB,
l’ESAB i l’EETAC, marca un camí de
forta col·laboració amb les empreses
del sector. 
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L’ALUMNAT

CONFLICTIVITAT I PROBLEMÀTICA

A l’escola hi havia estudiants organitzats en els
partits polítics més actius en els ambients juvenils
del moment, sobretot el PSUC i el PCE (I), que
després esdevingué el PTE. També hi havia una
certa presència dels grups polítics minoritaris que
constituïen l’esquerra del PSUC, i molts estu-
diants independents, però amb una gran inquie-
tud sociopolítica, que amb el pas del temps es van
anar integrant, molts d’ells, en els diferents partits
de l’arc parlamentari a partir del 1979.
Això féu que fos especialment destacada la in-

tervenció dels estudiants en la vida de l’escola,

di rectament en els moments que hi va haver una
certa agitació als passadissos i a les aules, i,
indirecta ment, a través dels seus representants
en el claustre o a la comissió d’estudis.  
Va ser en bona part aquesta realitat, que tenia

un bon camp d’expansió en els joves que consti-
tuïen l’alumnat de l’Escola d’Agricultura en
aquells anys, la que féu que s’hi visquessin molt
intensament tots els esdeveniments que, directa-
ment o indirecta, afectaven la vida dels estudiants
i dels professors de l’escola. També s’hi visqué,
per descomptat, el conflicte per l’elecció de l’e-
quip directiu de l’escola el 1978-1979, amb una
tumultuosa assemblea que dugué molt d’enrenou.
Un tema de preocupació, que també va moti-

var mobilitzacions, fou la validesa del títol aca-

Figura 4.58. Reunió reivindicativa dels estudiants amb motiu de la visita a l’ESAB del nou president de la Diputació, 
Josep Tarradellas, el dia 16 de març del 1979.
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dèmic que s’obtindria en acabar la carrera. Es va
resoldre favorablement, i a partir del mateix 1976
el títol d’enginyer tècnic agrícola fou expedit per
la Universitat Politècnica de Barcelona. D’altra
banda, els estudiants al·ludien constantment en
les seves intervencions a la seva preocupació per
les sorti des professionals. 
Així mateix, hi hagué una certa conflictivitat

en la relació entre els estudiants i alguns profes-
sors, que forçaren la intervenció de la direcció:
l’actitud reivindicativa d’una part important dels
estudiants arribava fins a qüestionar els progra-
mes, les metodologies i els tarannàs d’alguns pro-
fessors, bàsicament per la falta d’entesa entre els
uns i els altres. Això portà a elaborar una en-
questa, els resultats de la qual foren analitzats en
les diverses àrees de l’escola. El resultat fou, en
alguns casos, una remodelació de programes i re-
partiment d’assignatures per tal de resoldre els
punts de conflicte que hi havia.

Pel que fa a l’existència d’activitats culturals
en el si de l’escola, no n’ha quedat constància de
gaires a partir del 1976. Ara bé, cal comptabilit-
zar com a activitats culturals les pertanyents al
Congrés de Cultura Catalana, de què es parla en
un altre apartat, i les vinculades a l’Exposició del
Llibre Agrícola, que solien anar acompanyades
de conferències i altres actes, organitzades pels
estudiants de segon curs dins de les activitats del
«pas de l’equador». Representava, certament,
una fita important en la vida acadèmica i lúdica
de l’escola. El curs 1976-1977 encara se’n cele-
brà l’onzena edició, que es lligà amb els actes del
Congrés de Cultura Catalana i amb un cicle de
con ferències sobre les sortides professionals de
la carrera.
Durant l’etapa 1980-1986 la mobilització i la

conflictivitat dels estudiants foren menors que en
èpoques anteriors, cosa que no vol dir que no hi
ha gués també alguns moments problemàtics. 

Figura 4.59.
Visita del grup de tercer

d’explotacions egropecuàries, 
el dia 1 de març del 1978, 

a la finca Mas Talleda 
(Tordera, Maresme). 
Al fons, a la dreta, 

el professor de zootècnia 
Alfred Ferret, 

que també acompanyava el grup.
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A l’inici del mandat del director Jaume Bech,
el gener del 1980, se celebrà una assemblea d’es-
tudiants que acabà amb uns fets que la direcció
titllà de lamentables. A partir d’aquesta assem-
blea es prengué l’acord que en el futur les reu-
nions d’estudiants se celebrarien en aules on no
s’hagués de fer classe i es procurarien de fer en
hores no lectives. L’assemblea esmentada ha via
suposat una interrupció de la vida acadèmica de
l’escola, amb un cert nivell d’enfrontament en tre
els estudiants reunits en assemblea i la direcció
i alguns professors.
Un bon nombre de les intervencions dels es-

tudiants en les reunions on podien participar
mostraven una clara voluntat de fiscalitzar l’ac-
tivitat del professorat: hi sovintejaven peticions
d’informació sobre la dedicació dels professors a
l’escola, els sous que percebien, que els estu-
diants demanaven que es fessin públics, etc.
A finals del curs 1982-1983, els estudiants de

l’escola van fer una nova enquesta, que fou pro-
cessada pel Gabinet Psicotècnic de la Diputació;
analitzats els resultats per la junta d’escola, el

dubte que presentà fou l’ús que calia fer-ne. S’a-
cordà enviar-los per carta als professors, perquè
hi poguessin dir la seva. Es tractava d’una altra
de les iniciatives que periòdicament sorgien del
mateix si de l’escola, fruit de la inquietud per una
constant millora de cara a l’equiparació amb la
universitat, i que, alhora, encara traslluïa un clar
disgust dels estudiants envers alguns dels pro-
grames i de les maneres de desenvolupar-los
d’alguns professors.

Figura 4.61. Alguns estudiants estaven molt ocupats cultivant 
a la parcel·la de «Torre Marimon», durant el curs 1980-1981.

Figura 4.60. La revista du data de febrer del 1980 i és en castellà (faBE). Figura 4.62. La revista és del març del 1980 i hi ha articles en català (faBE).
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En aquells mateixos anys es formaren, amb
participació d’estudiants de l’escola, diversos
col·lectius amb alta sensibilització ecològica,
com Món-3, extingit el gener del 1999, L’Esbar-
zer, format en aquell moment, o la represa de
l’antiga revista dels estudiants La Móra, que
passà a dir-se La Nova Móra. Es tractava d’una
petita revista ciclostilada, d’un sol full DINA4
doblegat per tal de fer-ne quatre pàgines. Se’n
conserven pocs exemplars, la majoria sense data,
als arxius de direcció corresponents al 1996.
El 1994 la UPC aprovà una normativa de per-

manència que afectava tots els estudiants dels
centres adscrits a aquesta universitat. En aquesta
normativa es preveia que només es podia fer dues
vegades la fase selectiva, sempre que en el primer
intent s’aprovessin almenys 15 crèdits. Passada la
fase selectiva, calia fer un seguiment del progrés
acadèmic i donar una atenció individualitzada en

els casos de baix rendiment. En aquest sentit, s’a-
provà un criteri de rendiment acadèmic, consistent
a establir un quocient de crèdits aprovats respecte

Figura 4.64. 
Primer número 
de La Móra, 
publicat 
la tardor del 1996
(fons antic de la bi-
blioteca de l’ESAB).

Figura 4.63. Intercanvi amb els estudiants del Liceu de Perpinyà: a la dreta, durant la nostra visita a Perpinyà el febrer del 1989, 
i a l’esquerra, a l’explotació de Can Viader (Cardedeu, Vallès Oriental), el febrer del 1990.
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Figura 4.65. Pràctiques d’edafologia, el novembre del 1981. 

Figura 4.66. Visita dels alumnes de conreus herbacis i farratgers 
a l’explotació d’Antoni Montañà, al Lluçanès, el dia 3-5-88. 

Figura 4.67. Visita a Taradell (Osona), 
amb els estudiants de Perpinyà, la primavera del 1993.

Figura 4.68. Producció agrària ecològica –carxofes, en aquest cas–
a Cal Valls, a Bellpuig d’Urgell (23-5-99).

Figura 4.69. El professor F. Xavier Fàbregas en una sessió 
de pràctiques amb els seus alumnes de jardineria i paisatgisme.

Figura 4.65 Figura 4.67

Figura 4.69

Figura 4.66 Figura 4.68
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Figura 4.70. Sortida dels estudiants de l’assignatura de geobotànica,
amb el seu professor, Antoni M. Claret Verdú, al Parc Natural del
Montseny, la tardor del 2001.

Figura 4.71. Visita a l’Escola Agrària de Manresa, el dia 16-3-05.
Ens acompanya l’exalumne Jaume Brustenga. 

Figura 4.72. Visita al Priorat dels alumnes de viticultura, acompanyats
per la professora Anna Gras, el maig del 2006. 

Figura 4.73. Els estudiants d’hortofructicultura amb el professor 
Andreu Vila, el desembre del 2008.

Figura 4.74. Els estudiants del grau d’enginyeria agrícola, acompanyats
dels professors Gil Gorchs i Raúl Fanlo, visiten, l’any 2012, l’explotació 
«Cal Rovira, tancant cercles», dirigida per l’exalumne Jordi Rovira.

Figura 4.71 Figura 4.74

Figura 4.72

Figura 4.73Figura 4.70
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dels crèdits matriculats. Si aquest quocient era in-
ferior a 0,5, la junta d’escola establiria les mesures
acadèmiques que considerés adequades.
La junta d’escola aprovà, així mateix, un es-

cala que implicava que la quarta vegada que es
produís la manca de rendiment acadèmic es pro-
posaria al rector de la UPC la suspensió de la
vinculació als estudis de l’alumne corresponent
per un període de dos anys. 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTUDIANTS

En començar el curs 1976-1977, a l’escola hi
havia 755 estudiants, repartits entre els cursos
de primer (423), segon (218) i tercer (114). N’ha-
vien entrat 205 i en van sortir 74.
La relació de tots els tècnics titulats20 a l’ESAB

es detalla a l’annex 2.   
Durant els anys 1997, 1998 i 1999 obtingue-

ren el títol un nombre important de tècnics que
havien estudiat segons el pla del 1972, que ja
s’havia extingit.

Durant els primers anys, el sostre de noves ad-
missions a primer curs fixat per a l’escola –que es
cobria quasi cada any– era de 225 alumnes, 75
per especialitat.
La implantació del nou pla d’estudis en el

curs 1993-1994 coincidí amb una sensible da-
vallada d’estudiants, que posteriorment es va re-
cuperar de forma gradual (figura 4.82). 
El curs 2000-2001 l’ESAB assolí un dels seus

sostres en l’ingrés de nous estudiants, deixant en-
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Figura 4.75. Evolució del nombre de nous estudiants a l’ESAB 
en els darrers anys.

Figura 4.76
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rere el vell límit de 75 nous alumnes per espe-
cialitat. La xifra de 262 nous estudiants en aquell
curs és un punt de referència interessant per tal
de veure el que s’esdevingué els anys següents,
en els quals s’inicià una davallada important en
l’entrada d’estudiants que va durar fins al curs
2008-2009. Aquesta davallada no va ser, ni de
bon tros, un fet singular de l’ESAB, sinó que va
afectar de forma generalitzada i en proporcions
similars el conjunt de les escoles d’enginyeria
agrícola de l’estat espanyol. La pèrdua de pes del
món agrícola en la societat, i un cert menysteni-
ment d’aquest món per part d’alguns agents so-
cials i certs mitjans de comunicació, va generar
un desinterès creixent, entre els joves que s’in-
corporaven a la universitat, per les matèries re-
lacionades amb la producció agrícola i ramadera.
Cal atribuir aquesta minva de noves matrícu-

les no només al fet de canviar el centre de Bar-

celona per una localitat de l’àrea metropolitana,
a 30 quilòmetres de distància, sinó també als
canvis de tendència produïts en els estudiants
catalans, la reducció de la natalitat durant les
dues dècades anteriors, la pèrdua de pes del món
agrícola en el conjunt de la societat catalana, el
mateix desconeixement general dels estudis que
s’impartien a l’ESAB, etcètera. 
El trasllat a Castelldefels, que ja era una no-

tícia sabuda el curs 2000-2001, coadjuvà a
aquesta realitat. De tota manera, en el conjunt de
la universitat catalana, les ràtios de l’ESAB no
eren dolentes, com havien reconegut tant el
DURSI com el CEIB.
El descens del nombre d’estudiants motivà a

l’ESAB un profund debat per tal de trobar res-
postes a la recerca de les causes d’aquesta da-
vallada, així com per trobar-hi solucions. De fet,
és un tema que, com a d’altres escoles i facul-

Figura 4.77
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tats universitàries, encara no està clos en l’ac-
tualitat, i continua essent motiu de preocupació
i de reflexió, malgrat que una part de l’explica-
ció porta inevitablement a causes de caràcter
socioeconòmic global i, per tant, fora de l’abast
d’una escola determinada o de la universitat en
el seu conjunt.
Els anys següents del trasllat a Castelldefels

continuava la preocupació a l’escola pel decrei-
xement del nombre d’estudiants. 
La necessitat d’elaborar uns nous plans d’es-

tudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior va representar per a l’ESAB una opor-
tunitat única per a adaptar els seus estudis,
obrint-se a nous camps d’importància creixent
en la societat, com ara l’enginyeria mediambien-
tal, el paisatgisme, l’enginyeria de bioprocessos
o l’enginyeria alimentària, que compartien amb
l’enginyeria agrícola més tradicional una bona

part de les bases científiques i tecnològiques. A
més, les noves titulacions de grau tenien la ma-
teixa durada (quatre anys) que la resta dels graus
que s’impartien a la universitat. Els nous plans
d’estudis van tenir una gran acceptació per part
de l’alumnat, i ja el curs 2009-2010, el primer
de l’aplicació dels nous plans, es va invertir la
tendència en el nombre de noves incorporacions.
En els cursos següents, el nombre d’estudiants
incorporats ha superat les 200 places inicial-
ment ofertades.
En el seu discurs de comiat, el director Joan

Oca va poder afirmar, en aquest sentit, que, de
tot l’estat espanyol, només les escoles d’agricul-
tura de les universitats politècniques de Madrid
i de València tenien més estudiants que la de
Barcelona, però que en aquelles dues universi-
tats s’hi impartia alhora la titulació d’enginyer
agrònom i la d’enginyer forestal. 

Figura 4.78
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El curs 2011-2012, amb 229 estudiants nous,
l’ESAB és la segona escola de tot l’estat, per
nombre de noves incorporacions, darrere de l’es-
cola de la Universitat Politècnica de Madrid.

EL PREMI «CLAUDI OLIVERAS»

El premi «Claudi Oliveras» es continuava con-
cedint any rere any a l’alumne amb l’expedient
més bo que no hagués suspès cap matèria al
llarg de la carrera. A partir del 1977 fou conce-
dit als alumnes relacionats a la taula 4.11.

1977: RAFAEL IGNACIO REDRADO MARÍN, de Saragossa
1978: CARLOS CANTERO MARTÍNEZ, de Barcelona
1979: FRANCISCO JAVIER MARCO SÁNCHEZ, de Barcelona 
1980: GIL GORCHS ALTARRIBA, de Santa Maria de Merlès (Lluçanès)
1981: GUILLERMO MORO OJEDA, de Barcelona
1982: SÍLVIA BURÉS PASTOR, de Barcelona 
1983: JOSÉ IGNACIO GARCÍA MORA, de Barcelona
1984: JOSÉ LUIS VICENTE PASCUAL, de Barcelona 
1985: JORDI IZQUIERDO FIGAROLA, de Barcelona
1986: JOSEPA DURAN TORRENTS, de Barcelona
1987: ESTHER SÁNCHEZ BELL, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
1988: MARÍA NAVARRO HERNÁNDEZ, de Barcelona
1989: ÓSCAR CABODEVILLA PILLADO, de Meilán (Riotorto, província de Lugo)
1990: MARTA FIGUERAS ROCA, de Sabadell (Vallès Occidental)
1991: JAUME PUIG BARGUÉS, de Malgrat de Mar (Maresme)
1992: PERE ALVARADO CROSAS, de Palafolls (Maresme)
1993: PERE LLUÍS PIÉ RECASENS, de Vila-rodona (Alt Camp)
1994: DOLORES MARTÍNEZ GINÉS, de Terrassa (Vallès Occidental)

1995: MÒNICA SABATER VILAR, de Terrassa (Vallès Occidental)
1996: ABEL BAÑULS CLARAMUNT, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
1997: AGNÈS CENTELLAS CAPSADA, de Rajadell (Bages), 

i PATRÍCIA MARTÍN GASCÓN, de Terrassa (Vallès Occidental)
1998: SUSANA CABEZUELO ESTEBAN, de Barcelona
1999: ELENA BAYOD TEJEDOR, de Barcelona 
2000: MONTSERRAT GALLART GONZÁLEZ-PALACIO, de Barcelona
2001: RAMON ROQUETA SEGALÉS, de Manresa (Bages)
2002: ANTONI SANS CAÑELLES, de Consell (Mallorca)
2003: INMACULADA RODRÍGUEZ MOLINO, de Sallent (Bages)
2004: ROSA MARIA GRAO MONTOYA, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
2005: ANNA MARSAL LLACUNA, de Sant Martí de Tous (Anoia)
2006: ESTER COMAS ARGEMÍ, de Vic (Osona)
2007: NÚRIA ALIGUER GALLART, de Barcelona
2008: ROGER ROS FREIXEDES, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
2009: JUAN ANTONIO HERRERA MERINO, de Barcelona 
2010: MARIA FORNS CASADO, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
2011: EULÀLIA VILLALTA QUINTANA, de Barcelona

Taula 4.11. Relació d’estudiants guanyadors del premi «Claudi Oliveras»

Figura 4.79. L’alumna Ester Comas Argemí, en el moment de rebre 
el premi «Claudi Oliveras», corresponent al curs 2005-2006.
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ELS ESPAIS DE L’ESCOLA

ELS ESPAIS AL CARRER D’URGELL

Amb l’impuls que es començava a donar a la re-
cerca es feren paleses noves necessitats relacio-
nades amb els espais de l’escola, i calgué
començar a introduir canvis en aquest sentit. 
El primer que consta a les memòries d’aquesta

fase fou l’ampliació de la biblioteca, acabada el
març del 1977. El 1978 es procedia a enjardinar
l’entorn de l’escola, però no fou fins al 1980 que
la Diputació aprovà un pressupost extraordinari
per a la construcció de nous laboratoris.
Les reclamacions formulades pels estudiants

i per una part important dels professors anaven
en bona part encaminades a donar més importàn-
cia a les classes pràctiques. És per això que no

s’abandonà mai la idea de recuperar «Torre Ma-
rimon» per a aquesta mena d’activitats (tema re-
current al llarg de la història de l’escola), així
com arranjar l’estabulari i l’hivernacle, que esta-
ven en un estat precari. El 1978 s’hi afegí una
granja de conills. Aquestes instal·lacions eren
totes en el recinte de l’Escola Industrial. 
El 1983-1984 es posà en funcionament el la-

boratori de cultiu in vitro, i el 1984-1985 els la-
boratoris d’edafologia, de física, d’indústries de
fermentació i de zootècnia, i s’adequaven els
d’indústries làcties i d’indústries extractives.
Un altre detall que es va haver de resoldre fou

la manca de taules –i d’espai– per als professors.
Sense poder plantejar la possibilitat que cada
professor tingués el seu despatx, sí que es van
començar a habilitar espais i taules de treball per
als professors que passaven més hores a l’escola,
així com es van començar a dedicar unes hores
d’atenció als estudiants. 

Figura 4.80. Estabulari de l’escola: unitat d’aviram. Obra liderada pel
professor de zootècnia, Jordi Romeva, on els alumnes feien pràctiques
de maneig i de control de produccions. A la figura 3.56 (pàgina 245)
es pot veure la unitat de conills.

Figura 4.81. Laboratori de química l’any 1975.
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Mentrestant, l’edifici de l’escola començava a
mostrar la seva antiguitat respecte de les noves
normatives referides a la seguretat dels edificis
públics. El març del 1989, després d’un informe
desfavorable del cap del servei de construccions
civils de la Diputació sobre l’estat dels voladissos
de finestres de l’escola i d’altres deficiències de
l’edifici, fet a instàncies de la direcció, aquesta
es mobilitzà davant el president de la Diputació
per tal d’emprendre les obres de reforma neces-
sàries. Per a tot el que fossin reformes dels edifi-
cis de la seu de l’escola, propietat de la Diputació
de Barcelona, l’ens provincial no hi solia plànyer
recursos econòmics. Els testimonis de la vida de
l’escola en aquells anys ens han manifestat que,
de retocs puntuals, pintura de parets i altres re-
paracions menors, se’n feren constantment.

El 1990 es van fer negociacions per am-
pliar els espais de l’ESAB dins del mateix re-
cinte de l’Escola Industrial, ocupant una part
de l’escola veïna. L’espai de l’escola no donava
per a més, i els laboratoris existents estaven
saturats, per la qual cosa no era possible de
fer les pràctiques de fitopatologia al laboratori
de biologia, que era el més proper tenint en
compte la matèria. D’altres espais necessaris
no es podien encabir tampoc a l’escola: l’ofi-
cina tècnica proposada pel Departament d’En-
ginyeria Rural, l’engrandiment i la reparació
de l’aula de dibuix, etc.
Algunes de les pràctiques, com les de

l’assignatura de termotècnia i mecànica de
fluids, que no disposaven de laboratori en el

si de l’ESAB, pogueren fer-se als laboratoris de
la veïna EUETIB.
Els anys 1992 i 1993 es dugueren a terme di-

verses campanyes de reparació de l’edifici prin-
cipal de l’escola: arranjament i substitució de
teulades, diverses modificacions interiors, ade-
quació de l’edifici a les normes de protecció con-
tra incendis dels edificis públics, climatització,
etcètera. A la junta d’escola es plantejà la neces-
sitat de disposar d’un edifici nou, en part per la
manca d’espai, en part per la importància de les
reparacions que calien. 
A mitjan 1994 es posà en marxa de nou el bar

de l’escola. Havien acabat les obres de remode-
lació i, en la modificació d’usos dels espais exis-
tents, s’havia previst la reobertura del bar, tancat
dos anys abans. 

Figura 4.82. Cambra de cultius in vitro, construïda durant el curs 1983-1984.



Figura 4.86. Planta pilot. 
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Tot aquest conjunt d’intervencions de reforma
continuaren portant maldecaps al funcionament
quotidià de l’ESAB. A principis del 1995 s’aca-
bava la remodelació de despatxos i espais de l’e-
difici annex, on s’havien de fer també dues aules,
de les quals en podria disposar l’ESAB.

Continuava sense resoldre’s, però, una de les
reclamacions dels estudiants repetides al llarg
dels darrers anys: la necessitat d’habilitar un
espai per a ús dels col·lectius i les organitzacions
dels estudiants existents a l’escola. 

Figura 4.83. Laboratori d’indústries extractives.

Figura 4.84. Laboratori d’indústries làcties i microbiologia.

Figura 4.85. Laboratori de química, en els locals de la EUETIB.
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Informatització de l’escola

L’any 1986 s’habilitava un espai per a l’ordinador
de l’esco la i es nomenava el professor Jordi Valero
responsable del Servei d’Informàtica. De seguida,
però, ja es parlà de la necessitat de dotar l’escola
d’un segon ordinador. La informatització avançava
a passos petits, en aquells primers temps. És aques-
ta una característica comuna a tots els centres
d’ensenyament del país durant la primera meitat
de la dècada dels vuitanta. A poc a poc s’anaren
adquirint més ordinadors. El tema del programari,
la part més costosa de l’accés als mitjans digitals,
quedava resolt per les llicències de la UPC.
En el curs 1986-1987 l’Escola comptava amb

un centre de càlcul dotat amb un Micro-Vax 3Mb,
amb dos discs de 70 Mb cadascun, una impres-
sora matricial i una sala d’usuaris amb 6 termi-
nals. El 1988 s’incrementava la dotació amb un
mòdem i 17 terminals. Tan sols un any després,
el Micro-Vax ja era d’11 Mb, els discs s’incre-
mentaven a 4, i s’hi afegia una segona impressora
matricial, un plòter, un mòdem preparat per a in-
tegrar-se a la UPCNet, així com un PC connectat,
una sala d’usuaris i una de professors.
En els anys noranta va créixer molt el procés

d’informatització de l’escola: va ingressar a la
plantilla un tècnic informàtic, i de pocs ordinadors
al servei de tothom es va arribar, gradualment, a
l’ordinador de departament i, més endavant, al
personal. Alhora s’anaren adquirint programes
informàtics i s’hagueren de fer cursos especialit-
zats per a programes determinats.

A principis del 2000 es presentava el Projecte
TIC, que s’estengué a tot el sistema d’ensenya-
ment, adaptant-lo a les necessitats de cada àmbit.
El CEIB promogué un projecte comú que afec-
tava els sistemes informàtics i de comunicació de
tot el consorci, amb la idea d’apropar les escoles
que hi eren integrades als sistemes informàtics
de la UPC; una de les actuacions que es preveien
era la connexió amb la uni versitat a través de
fibra òptica. Les importants inversions fetes pel
CEIB en aquest sentit foren fonamentals per a la
integració en la xarxa informàtica de la UPC.
El primer cop que es parla de la pàgina web

de l’escola és en una acta de la comissió perma -
nent del 21 de maig del 2001. El desembre del
2002 hi hagué encara una altra novetat: el primer
CD amb la guia digital de l’ESAB. 
Una de les novetats en l’avenç de l’ús dels

mitjans informàtics fou la presentació de la me-
mòria editada en format web. La raó era doble:

Figura 4.87. L’oficina tècnica l’any 1995.
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penjada a la pàgina web de l’escola, se’n facili-
tava la consulta pràcticament sense limitacions;
d’altra banda, com es deia a la mateixa presen-
tació del director, es minimitzaven els recursos
consumits, com una forma més de contribuir a un
món sostenible.

La biblioteca

Durant el curs 1984-1985 s’hi ins tal·là un com-
pacte, absolutament necessari, a causa del volum
de llibres, revistes i treballs de final de carrera
que emmagatzemava l’escola. 
El 9 de desembre del 1986 se signava un con-

veni entre el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el
patronat de l’escola per a la col·laboració entre
les dues institucions, principalment pel que feia
a les hemeroteques i els fons bibliogràfics sobre
temes agraris. 
Els mesos de juliol i agost del 1993 es procedí

a un canvi d’ubicació de la biblioteca, des de l’em-
plaçament primitiu al que fou el definitiu fins al
moment del trasllat de l’ESAB a Castelldefels.
Seguint una pràctica habitual en el conjunt de

la universitat catalana, els estudiants de l’ESAB
formularen una petició al claustre perquè alguns
espais es poguessin obrir el cap de setmana, per
tal de poder-hi estudiar o fer-hi pràctiques de la-
boratori. Paral·lelament, un grup de professors de-
manà l’actualització del fons bibliogràfic, que amb
el temps havia anat quedant una mica endarrerit.
En aquest sentit, es va plantejar al patronat l’ha-

bilitació d’un crèdit pressupostari, procedent del
superàvit que es produïa cada any pel fet de no
exhaurir el pressupost ordinari de l’any anterior.
Lligada amb la biblioteca, hi havia la proposta

de crear una sala de revistes i diverses sales d’es-
tudi, que havien d’entrar en funcionament de
cara al curs 1994-1995.

Figura 4.89. La biblioteca l’any 2002.

Figura 4.88. La biblioteca l’any 1975.
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Figura 4.90

En la memòria21 de l’any 1998 es descriu que
la biblioteca disposa d’una superfície total de 340
m2, distribuïts de la manera següent: 203 a la sala
de lectura, 33,6 a la zona de treball, 38,6 a la sala
de revistes i 64,8 a l’arxiu. Les sales disposaven
de 100 punts de lectura. 
L’equipament de la biblioteca consistia en cinc

ordinadors, una impressora làser, una fotocopia-
dora, una màquina d’escriure electrònica, un SAI
i un RAID (sistema de gestió de maquinari infor-
màtic) de CD-ROM. Ja s’havien informatitzat
10.657 elements del fons de la biblioteca.
Era el segon any que la biblioteca estava subs-

crita a aquest servei, i les bases de dades que es
podien consultar procedien de la REBIUN –Red
de Bibliotecas Universitarias–, del CSIC –Consejo
Superior de Investigaciones Científicas–, del CAB
–Sistemes de Comunicacions en Banda Ampla, de

la UPC– i del FSTA –Food Science and Techno-
logy Abstracts–. 

A mitjan curs 1987-1988 prengueren forma els
rumors sobre el canvi d’ubicació de l’escola. Es
presentaren diversos possibles emplaçaments,
entre els quals hi havia el que acabaria sent rea-
litat: Baix Llobregat-4a universitat... Però les opi-
nions, tant dels professors com dels estudiants, es
decantaven per Caldes de Montbui, i l’aposta per
«Torre Marimon» va esdevenir un dels cavalls de
batalla de les reunions on es debaté el tema, amb
un grup de professors clarament inclinat cap al
trasllat de l’escola sencera a Caldes de Montbui, i
un altre grup que no veia clar treure l’escola de
Barcelona, per diferents tipus de raons. 
No fou fins al juny del 1999 quan aparegué

per primer cop en una acta de reunió del claustre
la ubicació de la futura seu de l’escola en el Cam-
pus de Castelldefels.



ESPAIS PER A LES PRÀCTIQUES. «TORRE MARIMON»

Les gestions i les negociacions per a l’ús de
«Torre Marimon», el 1976, s’allargaren un any.
Incloïen la negociació d’un pressupost especial
per a fer possibles les pràctiques i el calendari i
els horaris per a dur-les a terme. La lentitud de
les negociacions dugué a moments d’exasperació
que enterboliren el clima que s’hi havia generat.

Finalment, a partir de l’11 de setembre del
1978, es pogué utilitzar una granja de porcs aca-
bada de construir i fer pràctiques de conreus her-
bacis en una parcel·la d’una hectàrea i mitja de la
finca, donant així sortida a les reivindicacions. La
Diputació havia acordat posar també quatre obrers
i un xofer a la disposició de l’escola, a més de 12
llits a la residència.

D’altra banda, l’escola comptava amb la
col·laboració de diverses entitats per a fer pràc-

tiques: a Torrebonica, al terme municipal de Ter-
rassa, a la Fortesa, en el de Piera, així com d’hor-
ticultura ornamental a la finca Sant Jordi de
Vilassar de Dalt. En aquest sentit es feren ges-
tions per tal d’estendre les pràctiques a finques
del Baix Llobregat, del Maresme i de Santa Eu-
làlia de Ronçana. També s’establia un con veni
de col·laboració amb l’Istituto di Coltivazioni Ar-
boree de la Universitat de Pisa, conjuntament
amb l’Institut Químic de Sarrià. El 1987 s’acon-
seguien unes naus pecuàries a l’explotació
«Puiggraciós», de l’Ametlla del Vallès.

A l’estiu del 1987 prenia forma una experièn-
cia pilot de pràctiques de perfeccionament per a
estudiants de segon i tercer, en règim d’estada
d’estiu en algunes explotacions agropecuàries o
hortofructícoles. Foren 22 estudiants que feren
pràctiques a Mallorca, el Delta de l’Ebre, Carde-
deu i el Pallars Jussà. L’activitat va continuar els
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Figura 4.91. 
Camp de pràctiques de 

conreus herbacis extensius 
a «Torre Marimon», 

el maig del 1980. 



anys següents. Aquestes pràctiques foren incor-
porades de seguida a l’activitat docent normalit-
zada de l’escola, i, sota la figura d’un «conveni
de cooperació educativa», es començaren a sig-
nar convenis amb moltes empreses públiques
(IRTA, Conselleries d’Agricultura de Catalunya
i de les Balears) i privades (jardineries, empreses
de producció vegetal i animal, cooperatives...).

Aquesta programació de pràctiques era una
novetat en l’àmbit universitari català. L’ESAB
fou una de les primeres escoles universitàries de
preveure, dins del seu programa d’estudis, la rea-
lització de pràctiques que, juntament amb el tre-
ball de final de carrera, esdevenien un dels eixos
del tercer curs de la carrera.

El 14 de desembre del 1989, el patronat de
l’escola acordà modificar el conveni signat entre
l’ESAB i la Diputació de Barcelona per a l’ús de
«Torre Marimon». Les converses amb la Diputa-
ció contemplaven l’adscripció de l’explotació
«Torre Marimon» a l’ESAB. El febrer del 1991
s’elaborà un document-proposta d’adscripció a
l’escola d’aquella finca. Però no fou fins al 1992
que s’avançà cap a la cessió de la gestió de la
finca de Caldes de Montbui a l’escola, i a l’inici
del 1993 ja s’havia signat el primer decret que
transferia una part del personal de «Torre Ma-
rimon» a l’Escola d’Agricultura. 

A partir del mes de gener del 1993 es va anar
perfilant el futur de «Torre Marimon», lligat a
l’ESAB com en els seus començaments. La finca
perdria la seva orientació primordialment pro-
ductivista per passar a cobrir objectius docents i

experimentals, principalment de les especialitats
d’explotacions agropecuàries i d’hortofructicul-
tura i jardineria, però també de la d’indústries,
sobretot en els temes de la vinificació i de la
transformació de productes ramaders.

El personal de «Torre Marimon» que es va as-
signar fou de 12 persones, les quals entraren a for-
mar part de la plantilla de l’ESAB com a adscrites.
Alhora, es reconeixia dins de la plantilla de l’es-
cola la figura del cap d’unitat tècnica, lloc de tre-
ball amb el nivell laboral de cap de negociat.

Al llarg d’aquests anys es continuava l’adapta-
ció dels espais de «Torre Marimon» a les necessi-
tats i les intencions de l’escola. Una de les
novetats fou que l’estació agrometeorològica de la
finca es connectà a la xarxa del Departament d’A-
gricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya. A part d’això, durant el primer any es
féu un conjunt d’obres per dotar la finca de les
condicions necessàries: connexió a la xarxa d’ai-
gua potable de Caldes de Montbui i contractació
de la llum per al laboratori de camp, projecte de
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Figura 4.92. Vista general de la parcel·la cedida a l’escola, 
durant la primavera de l’any 1986.

Figura 4.93. Els alumnes compten plantes de cereals, 
el mes de febrer del 1993.

Figura 4.94. Els alumnes planten arbres fruiters, 
el mateix febrer del 1993.

4.95. Sembrant una experiència de cereals d’hivern, 
el desembre del 1994.

Figura 4.96. Alumnes fent iogurt a la formatgeria, l’any 1996. 

Figura 4.97. Els alumnes treballen dins de l’hivernacle,
el mes de maig del 2008.  
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xarxa de reg  i projectes de ramaderia i de produc-
ció vegetal en fase d’execució o de contractació. 

Entre el 1993 i el 1996 es feren obres a la bo-
dega de Caldes, s’instal·là l’equip de fred, s’ade-
quaren les corts de les truges gestants, s’habilità

la part de l’edifici que estava a la disposició dels
estudiants i professors en les seves estades a la
finca, etcètera. 

A començaments del 1997, «Torre Marimon»
encara constituïa un indret amb què l’ESAB
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Figura 4.99. Les ovelles, així com les vaques, van ser molt importants per a les pràctiques dels alumnes.

Figura 4.98. 
Miquel Masip i Gil Gorchs
cullen una experiència
de cereals, 
el juliol del 1991.



podia comptar, amb uns espais que gestionava
directament: tres despatxos, una sala de reu-
nions, una biblioteca i una aula taller, laboratoris
de química i biologia, sala d’actes, sala d’infor-
màtica i sala d’estudis. Tenia, així mateix, una
parcel·la amb bassa d’aigua, hivernacles i les al-
tres instal·lacions agrícoles i ramaderes cedides
anteriorment.

Amb l’adscripció al CEIB, l’ESAB va perdre
definitivament el control de «Torre Marimon».
L’escola continuava podent disposar de la finca,
però el fet que el personal de «Torre Marimon» ja
no depengués de l’ESAB havia començat a produir

un evident distanciament i un progressiu abando-
nament de les instal·lacions i dels conreus.

El mes de gener del 2002 es tornà a debatre
el tema de «Torre Marimon». El nou planteja-
ment que en feia la Diputació consistia a dedicar
la finca a l’ensenyament i la recerca, vinculats a
l’agricultura.  

El 2005 la Diputació de Barcelona cedia la
finca a l’IRTA, i aquest organisme anunciava a
l’ESAB que es mantindrien els mateixos tractes
i protocols existents, i, per tant, no hi havia cap
raó per a canviar la relació de l’escola amb la
finca de Caldes de Montbui.
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Figura 4.100. Vista dels hivernacles construïts per l’escola a «Torre Marimon» i de la parcel·la amb fruiters (any 1994).



CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT A CASTELLDEFELS

El dia 11 de novembre del 1998, el president de
la Generalitat va posar la primera pedra del futur
Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), que
pretenia situar en un mateix lloc coneixement,
tecnologia i empresa amb l’objectiu de crear si-
nergies entre ells en benefici de la societat, se-
guint models europeus i americans de gran èxit.
El PMT havia d’acollir el Campus del Baix Llo-
bregat, amb les seves escoles i equipaments, di-

versos centres de recerca i empreses afins del
sector del coneixement. 

Als diversos concursos de construcció de les
diferents fases del projecte, a més del compliment
del programa funcional proposat, també s’havien
d’incorporar tota una sèrie de mesures de reduc-
ció d’impacte ambiental i de sostenibilitat que la
UPC exigia en virtut del Pla ambiental del Cam-
pus del Baix Llobregat. Aquest pla volia convertir
el parc, el campus i tots els seus edificis en refe-
rents, fent compatible l’activitat universitària i
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Figura 4.101
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empresarial amb la preservació del medi natural,
tot minimitzant l’impacte ambiental. 

El parc s’estructura al voltant d’un llac artifi-
cial de laminació destinat a evitar inundacions
en els barris de Castelldefels propers al mar, en
cas de pluges torrencials. Els criteris ambientals
han aconseguit que la natura aculli l’estany com
un aiguamoll més del sistema de llacunes del
delta del Llobregat, i s’ha convertit en un espai
on conviuen nombroses espècies vegetals i ani-
mals amb l’activitat humana. 

Actualment, el PMT incorpora l’Escola d’Engi-
nyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Cas-
telldefels (EETAC), l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, l’Edifici Campus o Unitat Transver-
sal de Gestió, l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), l’edifici de l’International Center for Nu-
merical Methods in Engineering (CIMNE), l’edifici

Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnolò-
gica (RDIT), la Residència d’Estudiants i Visitants
Pius Font i Quer, l’Institut de Geomàtica (IdG) i el
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Ca-
talunya (CTTC).

Figura 4.102

Figura 4.103
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L’edifici Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

El juny del 1999 apareix per primer cop en una
acta de reunió del claustre l’esment de la futura
seu de l’escola en el Campus de Castelldefels. La
proposta de canviar la situació de l’escola al car-
rer d’Urgell de Barcelona, més les pràctiques a
«Torre Marimon», per una ubicació única a Cas-
telldefels fou inicialment titllada de molt nega-
tiva, perquè es considerava que el canvi era
perjudicial. Hi havia molts interrogants, que, de
moment, no es contestaven, sobre els espais amb
què comptaria l’ESAB, els transports i les comu-
nicacions, si el trasllat comportaria una pèrdua
d’estudiants, etc. 

El febrer del 2001 s’adjudicà el concurs d’i-
dees per a la construcció de l’edifici de l’ESAB
al Campus de Castelldefels. L’equip guanyador,
format pels arquitectes Brullet i De Luna, autors,
entre d’altres, del Parc de Recerca Biomèdica o
l’Hospital del Mar, va presentar una proposta ini-

cial que incloïa tota una sèrie de mesures passi-
ves de reducció de la despesa energètica, com
ara elements de protecció de la radiació solar,
ventilacions creuades, etc., i mesures actives,
com ara les plaques solars d’escalfament d’aigua. 

No obstant això, un cop definit l’equip guanya-
dor i estudiada la proposta per la comissió d’es-
pais, es va veure que calia redefinir molts aspectes
del projecte, sobretot l’augment de la superfície
construïda, derivat de les característiques espe-
cials de l’ESAB en matèria d’equipaments de
pràctiques de laboratori i de la voluntat majoritària
del professorat de tenir despatxos individuals. 

La proposta definitiva, però, va mantenir l’es-
perit funcional de la guanyadora, tot i que va sa-
crificar alguns aspectes, com la idea inicial de
situar tots els espais habitables només a la façana
sud. El 17 de desembre del 2001 es presentava a
l’escola l’avantprojecte del nou edifici «Escola Su-
perior d’Agricultura de Barcelona. Campus de
Castelldefels». 

Figura 4.104.
Al llarg dels cursos 2002 al 2005, 

les obres de construcció 
de la nova seu de l’escola 

foren seguides minuciosament 
per tots els membres del col·lectiu

i, sobretot, per l’equip directiu.



El 7 de març del 2002, en un acte institucio-
nal, es va dur a terme la col·locació de la pri-
mera pedra de l’edifici. Al llarg dels cursos del
2002 al 2005, les obres de construcció de la
nova seu foren minuciosament seguides per l’es-
cola sencera i el DEAB, així com pel CEIB i la
UPC. Totes les institucions constituïren comis-
sions per al seguiment de les obres, la prepara-
ció del trasllat i la planificació estratègica de

l’engegada de les activitats de l’ESAB en el
Parc Mediterrani de la Tecnologia.

El gener del 2005 es va fer el trasllat a la nova
seu de l’Escola Superior d’Agricultura de Barce-
lona i el dia 22 de juny següent va tenir lloc l’acte
d’inauguració oficial. 

A partir d’aquell moment, s’inicià la seva inte-
gració, física i institucional, en el Campus de Cas-
telldefels.
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Figura 4.105



Durant el curs 2005-2006 es continuà la tasca
de dotar l’ESAB de tot el que li mancava. El CEIB
continuà fent inversions importants a l’escola per
completar els altres projectes que havien estat
plantejats en el moment de començar les activi-
tats de l’escola a Castelldefels.

Durant el curs 2006-2007 es procedí a enjar-
dinar els entorns de l’escola, s’obriren nous men-
jadors per a professors, investigadors i personal

d’administració i serveis, es posaren noms als
carrers del campus (el que marcava el límit nord
de l’edifici de l’escola duria el nom de Carles Pi
i Sunyer, antic director de l’Escola Superior d’A-
gricultura) i es van fer tot d’altres petites millores
que anaven aconseguint que la nova seu de l’es-
cola fos més acollidora i gaudís de tot el que era
necessari per al seu ple funcionament.

Durant el curs 2007-2008 s’acabà la sala de
graus. Al llarg del curs 2008-2009 es van fer tot
d’actuacions de millora d’equipaments de les
aules i d’alguns laboratoris, així com en escales
i passadissos, per tal de millorar la seguretat o la
prevenció de riscos laborals.  

Tot i no tenir encara totes les instal·lacions
acabades (encara està per fer la sala d’actes),
l’ESAB disposa d’unes magnífiques instal·la-
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Figura 4.107. La sala de graus de l’ESAB durant la intervenció 
del prestigiós paisatgista portuguès, João Ferreira, 

el juliol del 2011, amb motiu de la taula rodona «Estratègies 
per al disseny i manteniment d'espais verds sostenibles».Figura 4.106. Interior de l’escola.



cions amb una superfície total d’11.300 m2 dis-
tribuïts en dos edificis, un de despatxos per a
PDI i un altre d’aules i laboratoris, units per
unes passarel·les vidrades, i la futura sala d’ac-
tes. De l’edifici destaquen els patis interiors que
separen els dos blocs i el triple espai que uneix
visualment les sales d’estudi, el vestíbul princi-
pal i la zona d’esbarjo. 

En el campus es va treballar molt al llarg del
curs 2007-2008 per poder posar en funcionament

tots els serveis que estaven pendents, com el dis-
pensari, alguns equipaments esportius, o les mi-
llores en els accessos exteriors al campus. També
aquell any es feren les gestions per a la construc-
ció dels habitatges universitaris, que en el mo-
ment de tancar la redacció d’aquest llibre ja
s’han inaugurat: s’han anomenat «Residència
Pius Font i Quer» en honor de l’insigne botànic
que fou professor de l’Escola Superior d’Agricul-
tura en els primers anys de la seva existència.

L ’ E s co l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona :  c en t  any s  d ’ en senyamen t  un i ve r s i t a r i  ( 1912 -2012)

347

Figura 4.108. Els patis de l’interior de l’escola.



Informatització - TIC

Pel que fa a la informatització, la novetat d’a-
questa etapa, ultra la constant i forçosa renovació
dels equips, fruit de l’aplicació del pla TIC anual,
és que s’ha anat completant la dotació en aquells
llocs on encara era minsa i s’ha augmentat la ca-
pacitat de connexió. 

S’han posat en marxa sistemes i programes
nous de comunicació per tal d’agilitzar tota mena
de necessitats internes de l’escola, inclosos tots
els serveis als membres de la comunitat acadè-
mica de l’ESAB. En el moment del centenari de
l’escola es pot parlar d’una plena informatització,
al mateix nivell que qualsevol altra escola o fa-
cultat de les universitats catalanes.

Al setembre del 2006,
després d’un any de prova
pilot, s’implanta una nova in-
tranet, Atenea, a tota l’UPC.
Aquesta intranet, és un sis-
tema de gestió de cursos,
conegut també com Entorn
d'Aprenentatge Virtual, i es
basa en Moodle, programari
de codi obert. Moodle fun-
ciona sobre una plataforma
web, i és molt popular en
molts centres d’educació d’ar-
reu del món.

Maquinari: totes les aules
de docència estan dotades
d’un PC i d’un projector.

L’escola disposa també de quatre aules d’infor-
màtica, dotades cadascuna d’elles amb 25 ordi-
nadors PC’s, tots connectats per cable a internet.
A més a més, es disposa d’una pissarra digital
portàtil, que es pot instal·lar en qualsevol de les
aules de docència o en els laboratoris. 

S’ha dotat d’un accés sense fils els diferents
espais comuns de l’escola, amb accés obert
(XSF-UPC), i un altre accés a la xarxa Edu-
roam –servei mundial de mobilitat, que permet
que estudiants, investigadors i personal de les
institucions participants tinguin connectivitat a
Internet a través del seu propi campus i quan
visiten altres institucions participants d’arreu
del món.
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Figura 4.109. Una de les aules d’informàtica de l’ESAB.



La Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

El desembre del 2005 acabaven les obres de l’e-
difici de serveis del campus, on s’havia de situar
la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat
(BCBL). A continuació es va moblar la biblioteca
mentre s’anaven acabant les instal·lacions tècni-
ques i s’hi col·locaven els equips informàtics.

El març del 2006, els fons històrics de la bi-
blioteca, que eren al carrer d’Urgell de Barce-
lona, així com l’arxiu que l’ESAB tenia a Caldes
de Montbui, es traslladaren als seus magatzems. 

De tota manera, la feina de trasllat definitiu
no va ser fàcil, ja que es tractava, alhora, d’un
trasllat i d’una integració: les antigues bibliote-
ques de  l’ESAB i de l’EPSC es fusionaven en la
nova BCBL, una de les catorze biblioteques de
la UPC. Calia, doncs, integrar i adaptar la totali-
tat del fons, ajustant-lo als criteris i procediments
de les biblioteques de la UPC. Finalment, van
tancar definitivament les dues biblioteques se-

parades –ESAB i EPSC– per tal d’obrir la biblio-
teca unificada el dia 3 d’abril del 2006. 

L’octubre següent arribaven a Castelldefels
179 caixes procedents de la biblioteca de la de-
legació de Barcelona del DARP (Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) de la Genera-
litat de Catalunya.

Cal dir que no es tractava només d’un trasllat
físic d’un espai a un altre, nou i modern, sinó
també de desenvolupar un nou concepte de biblio-
teca universitària, que superava de llarg el vell
concepte de lloc de consulta de llibres i revistes.
Les biblioteques en general, ja des de la dècada
dels vuitanta del segle XX, havien començat a ex-
perimentar un canvi important, convertint-se en
una eina de cultura dinàmica i oberta a les noves
tecnologies; i les biblioteques universitàries ho ha-
vien fet amb més raó i intensitat. La nova biblio-
teca del Campus del Baix Llobregat ja estava
ideada dins d’aquesta nova línia, que anà posant-
se a la pràctica a mesura que la dotació i la
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Figura 4.115. La biblioteca

Figura 4.110



instal·lació dels mitjans tècnics necessaris per a
fer-ho ho permeteren.

Els espais de la biblioteca van estar disse-
nyats i creats per oferir als usuaris espais ben di-
ferenciats de treball en grup i treball individual.
Les sales de treball en grup de la segona planta
i la divisió de zones a tota la biblioteca donen
forma a aquesta idea. 

La biblioteca de l’ESAB, ja integrada en la del
campus, es va reorganitzar a fons, atesa l’ampli-
tud dels locals de què disposava i les dimensions
que assolia el seu fons bibliogràfic.

A finals del curs 2006-2007 es va signar un
conveni amb el DARP de la Generalitat de Ca-
talunya en virtut del qual aquest organisme va
cedir a l’ESAB 6.000 volums, a més d’una par-
tida de pressupost per a inversions a la biblio-
teca. Va ser una bona ajuda per a la seva
actualització, ja a la fase final del procés de fusió
i d’instal·lació en la seu definitiva.

Un total de 1.980 volums nous van entrar a la
biblioteca durant el 2010. El 81,5% de la dotació
pressupostària s’ha dedicat a l’adquisició dels lli-
bres nous de les bibliografies de suport dels pro-
grames docents de les assignatures impartides en
el campus; el 16% s’ha invertit en la compra de
llibres especialitzats, i el 2,5% restant, a altres
partides (enquadernació, suport a la lectura, etc.). 

Durant el 2010, el moviment a la BCBL ha
estat gran: 160.761 visitants (un increment de
l’11% respecte de l’any anterior), 11.626 docu-
ments en préstec. A més, es va desplegar una
gran activitat de cara al desenvolupament de les

habilitats informacionals, adreçades a tota la co-
munitat acadèmica, per tal de fomentar al màxim
l’autoservei a través dels mitjans informàtics.

El que es considera «servei estrella» de la bi-
blioteca és el préstec d’ordinadors portàtils als
membres de la comunitat educativa del campus.
Se’n feren un total de 10.860, amb un increment
del 12% respecte de l’any anterior.

La biblioteca està en renovació constant. Els
formats audiovisuals obsolets (disquets, cassets,
vídeos VHS) s’han retirat, i s’han instal·lat, da-
vant dels prestatges que contenen el material au-
diovisual, unes taules auxiliars per facilitar-ne la
consulta. A més, s’ha simplificat i s’ha facilitat
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Figura 4.111.
El fons antic
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l’accés a tota mena de materials a través de la
total informatització dels fons existents. 

Amb vista al centenari de l’ESAB, la biblio-
teca ha dedicat un esforç especial al fons antic
de l’escola. S’han catalogat 2.129 documents,
amb la qual cosa ja són 7.000 els que ho estan;
s’ha implementat una aplicació que permet llistar
els llibres existents per blocs temàtics; s’han di-
gitalitzat 120 documents i tot el fons de l’Arxiu
Corominas, que fou cedit en el seu dia per l’antic
professor Enric Corominas; s’ha iniciat el portal
informàtic del fons antic de l’ESAB, i s’ha inde-
xat i s’ha digitalitzat la revista Arxius, que ara es
pot consultar per internet.

La biblioteca disposa d’una pàgina web prò-
pia, amb nombroses seccions i un butlletí de no-
vetats en línia que s’ha demostrat molt eficaç.

Fruit de la col·laboració entre l’Institut de
Ciències de l’Educació i el Servei de Biblioteques
i Documentació, tots dos de la UPC, es va crear la
Factoria de Recursos Docents, un servei obert a
les biblioteques de la universitat, adreçat a pro-
fessors, investigadors i personal d’administració i
serveis per a la producció de projectes docents i
la millora de la docència mitjançant les noves tec-
nologies.

La biblioteca s’ha organitzat en tres unitats:
aprenentatge, adreçada als estudiants; recerca,
dedicada als professors, investigadors, docto-
rands, etcètera, i serveis digitals, el destí dels
quals és el conjunt d’usuaris de la biblioteca.

Actualment les biblioteques de la UPC dispo-
sen d’un portal de difusió del coneixement ano-

menat UPCommons (http://upcommons.upc.edu),
format per un conjunt de dipòsits institucionals
que tenen com a missió garantir la preservació
de la producció docent i de recerca de la univer-
sitat. L’ESAB està present a UPCommons incor-
porant als diferents dipòsits  articles de recerca,
treballs de final de carrera, etc.

L’Arxiu Històric de l’ESAB

El 2009-2010 es van produir diversos ajustaments
dels espais de l’edifici, entre els quals cal destacar
especialment l’habilitació d’una part dels magat-
zems de la planta soterrani com a arxiu general de
l’escola, amb la qual cosa es reunia en un mateix
espai tota la documentació de l’escola, fins a
aquell moment repartida en quatre espais dife-
rents. Aquest fet s’afegia al conveni signat amb el
Servei d’Arxius de la UPC, en virtut del qual el
tècnic responsable d’aquell servei supervisarà la
classificació de la documentació existent i una es-
tudiant del màster d’arxivística durà a terme la ca-
talogació i l’ordenació del gran nombre de docu-
ments que ha generat l’ESAB al llarg dels seus
cent anys d’existència. Gràcies a aquest fet s’ha
pogut crear un arxiu històric de l’ESAB, tot i que
encara no se li ha assignat un nom definitiu.

Quan s’acabin la descripció i la classificació
de tota la documentació existent, l’ESAB esdevin-
drà una de les primeres escoles universitàries amb
un arxiu històric organitzat d’acord amb els criteris
de l’arxivística moderna. Cent anys d’història amb
un fons documental com l’existent s’ho mereixen.
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L’Agròpolis

A finals del 2002 s’obrien noves perspectives pel
que fa als necessaris espais de pràctiques i re-
cerca de l’ESAB: en les converses de l’ESAB, el
CEIB i la UPC amb les entitats del Baix Llobre-
gat es va veure la possibilitat d’ús de dues fin-
ques, que podrien acollir una bona part de les
activitats que es feien a «Torre Marimon». L’A-
juntament de Viladecans pretenia reordenar la
zona on es trobaven aquestes finques i desenvo-
lupar-hi dos projectes, denominats recípolis (per
a desenvolupar-hi reciclatge industrial), l’un, i
agròpolis (per a situar-hi les parcel·les experi-
mentals de l’escola), l’altre. En el moment de sig-
nar el protocol corresponent, l’1 d’octubre del
2003, s’assignaren 26 hectàrees.  

No obstant això, el projecte no acabava de
desenvolupar-se amb la celeritat que interessava
a l’ESAB. De les 26 hectàrees promeses anys

abans, se’n posaven a la disposició de l’ESAB
9,15, a banda i banda del Camí de les Filipines.
El febrer del 2006 es va signar el conveni pel qual
l’Ajuntament de Viladecans cedia a la UPC els ter-
renys per 75 anys, alhora que aportava 600.000
euros per a la construcció d’un hivernacle, ajut
que resultaria cabdal per a obtenir la subvenció
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Figura 4.113. L’Agròpolis es troba a banda i banda 
del Camí de les Filipines.

Figura 4.112. Miquel Masip, acompanyat dels sotsdirectors Josep Claramunt i Gil Gorchs.
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que va permetre la construcció de les instal·la-
cions d’Agròpolis i arranjar, així mateix, els ca-
mins per a un accés còmode.

El mateix any 2006 es va sol·licitar un ajut al
Ministerio de Educación y Ciencia per a projectes
I+D realitzats en parcs científics i tecnològics, per
tal de dotar d’infraestructures el que es denomi-
nava en aquell moment «Unitat d’Investigació en
Agricultura Periurbana i Biotecnologia Agròpolis».
Aquest ajut (2.353.906 euros) es va fer realitat en
els pressupostos del 2006 i el 2007, i permeté que
després es licitessin, mitjançant concurs públic,
les obres en dues fases: hivernacles, nau de meca-
nització, xarxa bàsica de reg i maquinària en la pri-
mera; edifici de servei i instal·lacions, en la segona.

La direcció de l’ESAB, especialment els sots-
directors Josep Claramunt i Gil Gorchs, s’impli-
caren personalment tant en la redacció del
projecte com en el procés de construcció, que
fou especialment complex i amb més entrebancs

dels esperats. Cal destacar que aquestes difi-
cultats es van poder anar superant gràcies a
l’excel·lent treball fet per Miquel Masip, que
havia guanyat la plaça de tècnic de laboratori
destinat a l’Agròpolis. Miquel Masip és engin-
yer tècnic agrícola en explotacions agropecuà-
ries format a l’escola i tècnic de camp de grau
mitjà, amb plaça a l’escola entre els cursos
1990-1991 i 2000-2001.

Figura 4.115. L’entrada a l’Agròpolis.

Figura 4.114. S’han conservat les figueres que eren en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Viladecans.



L’existència de l’Agròpolis suposava una no-
vetat en la UPC, que hagué d’adequar la seva es-
tructura organitzativa. L’any 2010 l’Agròpolis va
passar a ser un dels pols territorials de Parcs
UPC, encaix complex i que encara avui té alguns
aspectes per a resoldre. 

Les obres per a dotar l’espai de la infraestruc-
tura necessària per a acomplir la seva finalitat
(taula 4.12) es van realitzar bàsicament durant
els anys 2007 i 2008, si bé algunes actuacions a
la nau de mecanització, a l’edifici de serveis i la
connexió de veu i dades no es van completar fins

4 .  E l  c am í  c ap  a  l a  i n t eg ra c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1976 -2008)

354

Instal·lació Característiques més destacades
Hivernacle de vidre 929 m2 Dues naus; equipat amb calefacció, foc, reg i mesurador CO2

Hivernacle de placa PVC i coberta EVA 720 m2 Tres naus; equipat amb reg i malla antiinsectes

Nau de mecanització 480 m2 Una secció per a laboratori de mecanització i una altra per a serveis generals 

Edifici de serveis 867 m2 Sala de reunions i conferències, laboratoris i despatxos

Dipòsit 800 m3 Recull l’aigua de pluja i emmagatzema l’aigua per a reg

Camps 9,15 ha Xarxa bàsica de reg (20 hidrants), i reg per aspersió en 4,5 ha

Maquinària Tractor i equips per al treball del sòl, per a cultiu i per a assajos

Telecomunicacions Connexió de veu i de dades amb l’edifici ESAB mitjançant WIMAX, cablejat i xarxa wi-Fi a totes les instal·lacions

Taula 4.12. Característiques principals de les instal·lacions fetes a l’Agròpolis

Figura 4.116. Les instal·lacions de l’Agròpolis el maig del 2011.
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ben entrat l’any 2011. A més de l’ajut de l’Ajun-
tament de Viladecans i del MEC, es va comptar
amb el suport econòmic de la Generalitat de Ca-
talunya, de la UPC i de la mateixa Escola Supe-
rior d’Agricultura de Barcelona.

La posada en marxa i les primeres activitats de
docència i de recerca a l’Agròpolis van ser durant
el curs 2008-2009. Les primeres campanyes d’ac-
tuació foren les següents: a l’hivernacle de vidre,
la millora de les varietats de mongeta Ganxet i Ta-
vella Brisa, així com la caracterització dels calçots
de Valls; a l’hivernacle de PVC, l’estudi de nema-
todes i el control biològic del cogombre i del to-
màquet; i al camp, dos assaigs d’avaluació de la
rotació entre blat i gira-sol i de la comunitat ar-
vense associada en zona saturada poc profunda, i
un altre per a desenvolupar tecnologia per a un
nou planter hortícola.

Des de la campanya 2009-2010, s’han anat
desenvolupant les activitats de docència i de re-

cerca endegades l’any anterior, i destaquen les di-
rigides pels investigadors principals Francesc Ca-
sañas (grup MVCO i Fundació Miquel Agustí),
Francesc X. Sorribas i Emilio Gil (grup POCIO), i
Ramon Josa (grup GREA).

Figura 4.119. D’esquerra a dreta, els professors Lorenzo Álvarez, Jordi
Comas, Emilio Gil i Francesc Casañas, a les instal·lacions de l’Agròpolis.

Figura 4.117. Treball en mongeta del ganxet, a l’hivernacle de vidre. Figura 4.118. Tot l’hivernacle de placa de PVC és ocupat per tomàquets.



Figura 4.120. Francesc Xavier Sorribas explica el treball del seu grup de recerca per al control de
nematodes en tomàquet a les autoritats acadèmiques i científiques de la Universitat Gaston Berger
de Saint-Louis, al Senegal. Els professors Xavier Sorribas i Cèsar Ornat, integrats en el POCIO (pà-
gina 379), han consolidat un equip capdavanter a nivell de tot l’estat en el control dels nematodes.

A partir de l’any 2011 s’hi han d’afegir les ac-
tivitats de Joan Garcia (grup GEMMA) i Allen
Bateman (grup GITS), amb la instal·lació d’un
bioreactor i d’un canal de sedimentació, respec-
tivament. 

D’altra banda, el curs 2007-2008 es van poder
començar a arranjar els camps de pràctiques ad-
jacents a l’escola, en una parcel·la de prop de
3.000 m2 que cedí l’Ajuntament de Castelldefels.
Es connectà amb la xarxa d’aigua i amb la xarxa
elèctrica de l’escola, i es pogueren incorporar
aquests camps com un laboratori més de l’ESAB,
que entraren en funcionament en el curs següent.
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Figura 4.121. Grup d’alumnes de viticultura, després d’haver plantat
a la parcel·la que es troba a tocar de l’edifici ESAB.



ELS PLANS D’ESTUDIS

ELS ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA22

El curs 1976-1977 era vigent el pla del 1972,
que s’havia acabat de desplegar justament en el
curs 1975-1976. 
Hi havia la idea que el pla del 1972 havia de

ser modificat i que s’adaptaria més bé a les ne-
cessitats i les pretensions de l’escola. Tanmateix,
una de les poques modificacions que es dugueren
a terme fou la inclusió, en el curs 1980-1981, de
l’assignatura de sòls i adobs a segon curs de car-
rera. La proposta havia sorgit arran de la creació
de l’Institut de Sòls de Catalunya, que tenia la
seva seu a l’escola, i la incorporació de l’assigna-
tura fou votada per unani mitat a la junta d’escola.
En un altre ordre de coses, l’escola impartia

cada any cursos d’especialitats no reglades en el

pla d’estudis oficial, alguns dels quals van donar
lloc a estudis de postgrau. 
El curs 1987-1988 arribava la proposta d’un

nou pla d’estudis d’enginyeria tècnica agrícola,
que era, amb algunes modificacions, el que
acabà aprovant-se el 1993, i es començà a apli-
car en el curs 1993-1994. 
Aquest pla es basava en el concepte de crè-

dits,23 com era comú a tot el sistema universitari.
Hi havia tres titulacions –les tradicionals d’ex-
plotacions agropecuàries, hortofructicultura i jar-
dineria i indústries agràries i alimentàries–, però,
segons les assignatures cursades, podien perme-
tre l’obtenció de diplomes d’especialització en
jardineria i paisatgisme o viticultura i enologia.
Una de les característiques d’aquest nou pla

és que, malgrat l’existència de força assignatures
comunes, cada especialitat tenia el seu itinerari
propi. La segona característica rellevant era l’e-
levat nombre d’assignatures optatives ofertes als

Figura 4.122
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estudiants, cosa que, inevitablement, suposava un
augment de la complexitat en l’organització dels
horaris i del repartiment d’aules. A la taula 4.13
s’especifiquen les assignatures troncals, per tri-
mestres i especialitats, i a les taules 4.14, 4.15,i
4.16, les assignatures optatives.
Pel que fa a les matèries de lliure elecció, la

llista era molt llarga. Incloïa la major part de les
matèries que per a una especialitat diferent eren
troncals o optatives i totes les optatives de la prò-
pia que no s’haguessin cursat. 
El pla d’estudis de la titulació d’enginyer tècnic

en indústries agràries i alimentàries fou aprovat
pel Consell d’Universitats el desembre del 1993,
mentre que els corresponents a explotacions agro-
pecuàries i a hortofructicultura i jardineria hague-
ren de ser lleugerament modificats abans de ser
aprovats el març del 1994. Els canvis no afecta-
ven, però, el primer curs, que era l’únic que estava
en funcionament en aquell moment.
La posada en marxa del nou pla d’estudis no

fou fàcil, perquè suposava tot de canvis que
s’allunyaven de la pràctica habitual fins a aquell
moment, però de mica en mica es va anar apli-
cant sense contratemps greus. 
Una figura nova que s’hagué de crear i definir

fou la del professor tutor. Atesa la complexitat de
l’optativitat, es feia necessària la creació d’a-
questa figura per tal que pogués assessorar i
guiar els estudiants en la seva tria al llarg de la
carrera. 
En els anys següents es van anar produint lleu-

geres modificacions en aquests plans d’estudis.

Assignatures Explotacions     Hortofructicultura     Indústries 
agropecuàries       i jardineria agràries  i   

alimentàries
Primer quadrimestre

Sistemes biològics 4,5 4,5 -
Bases biològiques 
per a les indústries 6
Botànica 3 3 -
Mecànica de fluids - - 3
Física 6 6 -
Termodinàmica - - 3
Química agrícola 4,5 4,5 4,5
Matemàtiques I 6 6 6
Sistemes de representació 3 3 3
Economia general 6 6 6

Total 33 33 31,5

Segon quadrimestre

Edafologia 3 3 -
Microbiologia i 
tècniques microbiològiques 6
Anatomofisiologia dels vertebrats 4,5 - -
Bioquímica general 6
Fisiologia vegetal - 4,5 -
Electricitat - - 3
Ecologia 3 3 -
Mecànica - - 3
Física 3 3 -
Anàlisi química 6 6 6
Matemàtiques 4,5 4,5 4,5
Agroclimatologia – 
Bases agronòmiques del reg 3 3 -
Tècniques de representació 3 3 3
Electrotècnia 4,5 4,5 -
Bases de la producció vegetal 4,5

Total 34,5 34,5 36

Taula 4.13. Pla d’estudis del 1993.
Assignatures i nombre de crèdits quadrimestrals per a cada titulació
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Assignatures Explotacions     Hortofructicultura     Indústries 
agropecuàries       i jardineria agràries  i   

alimentàries
Tercer quadrimestre
Fisiologia vegetal 3 - -
Control de plagues i malalties - 3 -
Termotècnia 3
Fertilització i esmenes 3 3 -
Electrotècnia - - 4,5
Sistemes de producció vegetal 6 6 4,5
Protecció de cultius I 3 3 -
Construccions 4,5 - 4,5
Tecnologia de jardineria i paisatgisme - 4,5 -
Hidràulica i reg I 4,5 4,5 -
Operacions bàsiques I - - 6
Estadística - - 6
Bases de la producció animal 4,5 - -
Tecnologia de la producció hortícola - 4,5 -
Química i bioquímica dels aliments - - 6
Sistemes de producció animal 6 - --
Tecnologia de la producció fructícola - 4,5 -

Total 34,5 33 34,5

Quart quadrimestre
Estadística 6 6 -
Ecologia - - 3
Maquinària per a explotacions 6 4,5 -
Organització empresarial - - 3
Nutrició i alimentació animal 6 - -
Construccions - 4,5 -
Operacions bàsiques - - 6
Tecnologia de jardineria i paisatgisme - 4,5 -
Calor i fred industrials - - 4,5
Instrumentació i control - - 3
Pràctiques en empreses 5 5 5
Assignatures optatives 10 10 10
Assignatures de lliure elecció 7,5 7,5 7,5

Total 40,5 42 42

Assignatures Explotacions     Hortofructicultura     Indústries 
agropecuàries       i jardineria agràries  i   

alimentàries
Cinquè quadrimestre

Estudi de l’impacte ambiental 3 3 -
Gestió ambiental 
en les indústries agroalimentàries 3
Millora genètica 3 3 -
Tecnologies específiques - - 6
Projectes I 3 3 3
Comptabilitat 4,5 4,5 -
Construccions i instal·lacions 
en indústries agroalimentàries - - 4,5
Assignatures optatives 19,5 19,5 19,5
Assignatures de lliure elecció 7,5 7,5 7,5

Total 40,5 40,5 43,5

Sisè quadrimestre

Projectes II 3 3 3
Mercats agraris i comercialització 6 6 6
Gestió tècnica de les explotacions 4,5 4,5 -
Treball de final de carrera 10 10 10
Assignatures optatives 11 11 11
Assignatures de lliure elecció 7,5 7,5 7,5

Total 42 42 37,5

Total de crèdits a la carrera 225 225 225

Distribució dels crèdits

Troncals 107,5 108,5 120

Obligatoris 54,5 53,5 42

Optatius 40,5 40,5 40,5

De lliure elecció 22,5 22,5 22,5

Taula 4.13. (continuació).
Assignatures i nombre de crèdits quadrimestrals per a cada titulació



El pla d’estudis del 1972 s’extingia definiti-
vament el 1998. Calia arbitrar mecanismes,
doncs, que possibilitessin als alumnes la finalit-
zació dels seus estudis. Globalment, aquesta
acció permeté que 244 antics estudiants de l’es-
cola obtinguessin la titulació universitària.
A partir del 1999, les propostes de Bolonya

implicaren disenyar nous plans d’estudis i posar
en marxa un nou model d’aprenentatge centrat,
principalment, en el treball i l’activitat de l’estu-
diant. Al mateix temps, calia establir un sistema
de transferència de crèdits a nivell europeu
(ECTS). Per poder emprendre aquest camí, la di-

- De 9 crèdits:
- Boví

- De 6 crèdits:
- Producció de farratges

- De 4,5 crèdits:
- Producció de cereals i proteaginoses
- Tractament i reutilització de residus orgànics
- Control integrat de plagues i malalties
- Oví
- Cunicultura
- Tecnologia del reg

- De 3 crèdits:
- Millora de cereals, lleguminoses i farratgeres
- Enginyeria financera en l’àmbit agroalimentari
- Control de la contaminació en agricultura
- Dret i política ambiental
- Malherbologia
- Anatomofisiologia de les espècies aqüícoles
- Enginyeria de les instal·lacions aqüícoles

Taula 4.14. Assignatures optatives per a la titulació
d’explotacions agropecuàries

- De 4,5 crèdits:
- Enotècnia
- Enologia
- Viticultura i ampelografia I
- Viticultura i ampelografia II
- Indústries càrniques
- Tractament i reutilització de residus orgànics
- Anàlisi sensorial
- Indústries làcties
- Derivats lactics

- De 3 crèdits:
- Protecció de cultius en viticultura
- Control de la contaminació en agricultura
- Indústries de fermentació
- Enginyeria financera en l’àmbit agroalimentari

Taula 4.15. Assignatures optatives per a la titulació
d’indústries agràries i alimentàries

- De 4,5 crèdits:
- Dibuix
- Tractament i reutilització de residus orgànics
- Fruita dolça I
- Instal·lacions frigorífiques
- Control integrat de plagues i malalties
- Millora de plantes hortícoles, fructícoles i ornamentals
- Tecnologia del reg

- De 3 crèdits:
- Cultius ornamentals I
- Cultius ornamentals II
- Cultius hortícoles I
- Cultius hortícoles II
- Cultiu in vitro
- Història i composició en jardineria i paisatgisme
- Tecnologia d’hivernacles
- Malherbologia
- Control de la contaminació en agricultura
- Enginyeria financera en l’àmbit agroalimentari
- Dret i política ambiental
- Cultiu en substrats i fertirrigació

Taula 4.16. Assignatures optatives per a la titulació
d’hortofructicultura i jardineria
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recció de l’escola proposà al CEIB realitzar un
estudi per detectar les necessitats de les empre-
ses i les administracions en relació als futurs pro-
fessionals. Amb aquest objectiu, des del novembre
del 2002 al febrer del 2003 es va dur a terme el
«Procés d’identificació dels perfils professionals
dels futurs titulats de l’ESAB».
En un altre sentit, el Ministerio de Educación

y Ciencia anava elaborant documents per posar
en marxa l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES) que havien despertat un gran neguit i in-
terès a totes les escoles i facultats de l’estat espa-
nyol. Amb l’objectiu de reflexionar conjuntament
i emprendre accions sobre aquesta temàtica, es va
convocar una reunió de directors de les escoles
d’enginyeria agrícola d’Espanya a l’ESAB, que tin-
gué lloc els dies 19 i 20 de juny del 2003.
L’ANECA havia iniciat un programa d’ajuts

per dissenyar plans d’estudis mitjançant l’elabo-
ració de «llibres blancs». En aquest marc es va
aprovar, amb participació activa de la direcció de
l’ESAB, el «Proyecto para el diseño de los títulos
de grado en ingenierias agrarias y forestales», el
qual, un cop avaluat per l’ANECA, es publicà el
març del 2005 com a Libro Blanco. Títulos de
Grado en Ingenierías Agrarias y Forestales, que fou
útil a l’hora de dissenyar els nous plans d’estudis.
Amb la intenció d’impulsar accions que per-

metessin adquirir experiència en la posada en
marxa de l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES), el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI), a la primavera
del 2003, va crear un programa per realitzar pro-

ves pilot d’adaptació de les titulacions existents a
l’EEES. Dins d’aquest marc, a l’ESAB es va dur a
terme una prova pilot centrada en la titulació
d’Enginyeria Tècnica Agrícola en Indústries Agrà-
ries i Alimentàries. La prova s’inicià en el curs
2004-2005 i es va continuar dos cursos més, per-
què la durada dels estudis era de tres anys.
D’altra banda, al llarg de tots aquests anys, es

continuà amb la tradició d’organitzar cursos mo-
nogràfics, que era una constant en les activitats de
l’escola des dels anys quaranta. Alguns d’ells foren
emmarcats en l’àmbit del que s’anomenaven cur-
sos de postgrau o màsters; d’altres, com a cursos
especialitzats oberts a tota mena d’assistents. 
Tanmateix, la creació del DEAB va permetre

de posar en marxa programes de doctorat, do-
nant-se així la paradoxa que l’ESAB només
podia oferir el primer cicle universitari i estava
en procés de poder desenvolupar, a través dels
programes de doctorat, el tercer cicle.

Figura 4.123. Assistents a la conferència «Libro blanco 
de los títulos de grado en ingenierías agronómica y forestal».



ELS ESTUDIS DE GRAU

Els projectes de canvi dels plans d’estudis de l’E-
SAB en el període 2006-2008 anaren destinats a
l’adaptació al nou Espai Europeu d’Educació Su-
perior, que dividia els estudis universitaris en
dos nivells: graus i màsters oficials. La remode-
lació dels estudis ja existents a l’ESAB duria fà-
cilment a la consecució dels graus; però, pel que
feia als màsters, calia un esforç suplementari per
a oferir, ja de cara al curs 2006-2007, els que
podia presentar l’escola, en part basant-se en els
ja existents.
La direcció de Joan Oca va viure de ple el dis-

seny i la posada en marxa d’un nou pla d’estudis,
en aquest cas totalment adaptat a l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior, l’anomenat popular-
ment amb el sobrenom de «Pla Bolonya».

En el parlament de la inauguració del curs
2010-2011, el director fou prou clar a l’hora d’ex-
plicar les motivacions del nou pla: «Vam ser la
primera escola d’agricultura d’Espanya a posar
en marxa els nous graus i els vam dissenyar amb
la il·lusió d’adaptar els nostres estudis a les noves
demandes socials. Teníem el convenciment que
el perfil d’un enginyer capaç d’aplicar les tècni-
ques de les enginyeries més tradicionals al dis-
seny i control de processos on intervenen
organismes vius havia de ser extraordinàriament
interessant no només en l’àmbit de l’agricultura
(enginyer agrícola), sinó també en l’àmbit de la
gestió del medi ambient i del paisatge (enginyer
agroambiental i del paisatge), de la transformació
i la conservació d’aliments (enginyer alimentari)
i del disseny i el control de bioprocessos indus-
trials (enginyer de sistemes biològics)».
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Figura 4.124. Els estudiants de viticultura visiten les Caves Ferrer Bobet, del Priorat (foto d’Elena Gordún).
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Els estudis universitaris oferts per l’escola es
presenten a tres nivells diferents: els graus, els
màsters i els doctorats. 
Els quatre graus impartits per l’ESAB s’agru-

pen en l’àmbit anomenat Enginyeria de biosiste-
mes. Els tres primers assumeixen les competèn-
cies professionals dels enginyers tècnics agríco-
les en les seves diferents especialitats, i el quart
és una proposta nova que entronca amb les noves
tendències viscudes els darrers anys, tant als Es-
tats Units com a bona part d’Europa. Els quatre
graus són:

- Enginyeria agrícola
- Enginyeria agroambiental i del paisatge

- Enginyeria alimentària
- Enginyeria dels sistemes biològics.

En el nou pla d’estudis, els graus tenen una
estructura comuna en el primer curs i el primer
quadrimestre del segon, format per les matèries
indicades a la taula 4.17, totes elles de 6 crèdits.
D’altra banda, al segon quadrimestre del segon

curs, les enginyeries agrícola, agroambiental i del
paisatge i alimentària tenen també un bloc comú,
mentre que l’enginyeria dels sistemes biològics té
assignatures específiques (taula 4.18).
Els cursos tercer i quart estan íntegrament

formats per assignatures específiques de cada
titulació (taules 4.19, 4.20, 4.21 i 4.22).

Taula 4.18. Pla d’estudis del 2009.
Assignatures del quart quadrimestre

Quart quadrimestre (primavera, segon curs):

Enginyeria agrícola, 
Enginyeria agroambiental i del paisatge 

i Enginyeria  alimentària
Bases de la producció vegetal
Producció animal
Geomàtica
Sistemes de producció vegetal
Anàlisi de mercats i valoració agrària

Enginyeria dels sistemes biològics
Bioquímica
Geomàtica
Microbiologia i metabolisme microbià
Transferència de calor en sistemes biològics
Circuits i sistemes electrònics

Primer quadrimestre (tardor, primer curs):
Biologia general
Dibuix en l’enginyeria
Física I
Matemàtiques I
Química I

Segon quadrimestre (primavera, primer curs):
Biologia vegetal
Ciències de la Terra
Física II
Matemàtiques II
Química II

Tercer quadrimestre (tardor, segon curs):
Ecologia i sistemes de gestió ambiental
Economia i gestió d'empreses
Estadística
Hidràulica
Sistemes i components energètics

Taula 4.17. Pla d’estudis del 2009.
Assignatures dels quadrimestres comuns



Cinquè quadrimestre (tardor, tercer curs):
Mecanització agrària
Anatomia i fisiologia animal
Sistemes de producció animal
Producció fructícola
Producció hortícola

Sisè quadrimestre (primavera, tercer curs):
Tecnologia del reg
Tècniques de producció animal
Cultius per a gra i biomassa
Genètica i millora
Protecció de cultius 

Setè quadrimestre (tardor, quart curs):
Construccions i càlcul d’estructures
Pràctiques en empresa (12 crèdits)
Assignatures optatives (fins a 24 crèdits)
Mobilitat (SICUE, Erasmus...) (fins a 24 crèdits)

Vuitè quadrimestre (primavera, quart curs):
Tractament i utilització de residus orgànics
Projecte o treball de fi de grau (24 crèdits)

Taula 4.19. Pla d’estudis del 2009. Assignatures específiques 
del grau d’enginyeria  agr ícola

Cinquè quadrimestre (tardor, tercer curs):
Aprofitament d’aigües regenerades i residus orgànics
Medi i impacte ambiental
Història i composició del paisatge
Implantació i gestió d’espais verds
Tecnologia hortofructícola 

Sisè quadrimestre (primavera, tercer curs):
Tecnologia del reg i drenatge
Valoració i política ambiental
Projectes del paisatge
Multiplicació i viverisme
Producció hortofructícola  

Setè quadrimestre (tardor, quart curs):
Construccions i càlcul d’estructures
Pràctiques en empresa (12 crèdits)
Assignatures optatives (fins a 24 crèdits)
Mobilitat (SICUE, Erasmus...) (fins a 24 crèdits)

Vuitè quadrimestre (primavera, quart curs):
Mecanització hortofructícola i d’espais verds 
Projecte o treball de fi de grau (24 crèdits)

Taula 4.20. Pla d’estudis del 2009. Assignatures específiques 
del grau d’eng inyer ia agroamb ienta l  i  de l  pa isatge

Figura 4.125
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Taula 4.21. Pla d’estudis del 2009. Assignatures específiques 
del grau d’eng inyer ia al imentà ria

Cinquè quadrimestre (tardor, tercer curs):
Indústries extractives i fermentatives
Microbiologia dels aliments
Química i bioquímica dels aliments
Tecnologia de la conservació d’aliments
Operacions bàsiques a la indústria alimentària  

Sisè quadrimestre (primavera, tercer curs):
Operacions de processat d’aliments
Anàlisi d’aliments
Construccions i càlcul d’estructures
Disseny d’indústries alimentàries
Indústries càrniques i làcties   

Setè quadrimestre (tardor, quart curs):
Gestió de residus a la indústria alimentària
Pràctiques a l’empresa (12 crèdits)
Assignatures optatives (fins a 24 crèdits)
Mobilitat (SICUE, Erasmus...) (fins a 24 crèdits)

Vuitè quadrimestre (primavera, quart curs):
Gestió de la qualitat i seguretat alimentària  
Projecte o treball de fi de grau (24 crèdits)

Taula 4.22. Pla d’estudis del 2009. Assignatures específiques 
del grau d’enginyer ia  de ls  s is temes bio lòg ic s

Cinquè quadrimestre (tardor, tercer curs):
Biomassa per a usos no alimentaris
Biologia molecular i eines biotecnològiques
Bioinstrumentació i control
Transferència de massa en sistemes biològics
Bioremediació ambiental

Sisè quadrimestre (primavera, tercer curs):
Biotecnologia aplicada a la producció
Bioreactors
Producció d’organismes aquàtics
Programació i resolució de problemes a l’enginyeria
Tractament d’aigües residuals

Setè quadrimestre (tardor, quart curs):
Modelització i simulació de sistemes biològics
Pràctiques a l’empresa (12 crèdits)
Assignatures optatives (fins a 24 crèdits)
Mobilitat (SICUE, Erasmus...) (fins a 24 crèdits)

Vuitè quadrimestre (primavera, quart curs):
Disseny d’instal·lacions per a biosistemes
Tractament biològic de residus
Projecte o treball de fi de grau (18 crèdits)

Figura 4.126
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ELS MÀSTERS

L’arrencada dels màsters a l’ESAB data del curs
1987-1988, quan es preparava el que seria el pla
d’estudis del 1993. En aquell moment es començà
a parlar de l’accés de l’ESAB al segon i  tercer ci-
cles universitaris (enginyeria superior i doctorat).
El curs 1986-1987 es va fer un postgrau en vi-

ticultura i enologia, en col·laboració amb l’IN-
CAVI. L’octubre del 1987 es posava en marxa el
curs de postgrau de jardineria i paisatgisme, en
col·laboració amb el Servei de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona. El balanç fou molt po-
sitiu: 25 postgraduats en el primer, amb la parti-
cipació de 28 especialistes, 12 dels quals eren
professors de l’escola, i 26 estudiants en el segon,
amb la intervenció d’11 conferenciants i 31 pro-
fessors, 8 dels quals de l’ESAB.
L’any 1991 ja es feien: el màster de viticultura

i enologia, el màster de biotecnologia alimentà-
ria –en col·laboració amb l’Escola Tècnica Supe-

rior d’Enginyers Industrials de Barcelona–, el
programa de postgrau de jardineria i paisatgisme
i el programa de postgrau d’aqüicultura –amb el
Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia de
la UAB–. Alguns d’aquests programes de post-
grau i màsters foren l’embrió dels màsters que,
dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior, (EEES) s’implementarien més de 10 anys
més tard.
L’EEES va establir les característiques dels

màsters a nivell europeu. En el cas de les engi-
nyeries, alguns d’aquests nous màsters van ator-
gar les atribucions professionals que fins a aquell
moment corresponien als enginyers superiors.
La temàtica dels màsters EEES de la UPC es

va resoldre el 2006 i en va resultar la posada en
marxa, en el curs 2006-2007, de 5 màsters: 
- Màster interuniversitari en aqüicultura, coor-
ganitzat per la UPC, la UAB i la UB. 
- Màster en millora genètica vegetal, coordinat
per la Universitat de València. 
- Màster en paisatgisme, desenvolupat conjun-
tament entre l’ESAB i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC.
- Màster en sistemes agrícoles periurbans.  
-Màster en agricultura per al desenvolupament. 
Després de tot aquest procés, durant el qual

la normativa oficial de màsters i doctorats ha anat
canviant constantment, s’arriba al 2011, any en
què els màsters que s’imparteixen integralment
a l’ESAB són dos: el màster en sistemes agrícoles
periurbans i el màster en agricultura per al des-
envolupament.
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Figura 4.127. Portades dels tríptics dels cursos de postgrau primers.



A part, l’ESAB participa en els màsters ja ci-
tats: en paisatgisme, en aqüicultura i en millora
genètica vegetal, als quals s’hi han afegit el màs-
ter en enginyeria biotecnològica –és interdepar-
tamental i hi participen el DEAB i Enginyeria
Química de la UPC–, i un màster internacional,
en el marc de l’Erasmus Mundus: el màster eu-
ropeu en anàlisi de polítiques agràries, alimen-
tàries i mediambientals (AFEPA).   

El curs de postgrau en viticultura i enologia

Aquests cursos es varen impartir durant 11 anys:
del 1986 al 1996. En una primera fase s’anome-
naren «Curs de postgrau...» i a partir del 1989,
«Curs màster...», sempre amb la mateixa orien-
tació, tal com deia la informació adreçada als fu-
turs alumnes:

El contingut del curs s’adapta a
les recomanacions de l’Office Interca-
tional de la Vigne et du Vin (OIV) per
a aquest tipus d’ensenyament, que
han estat adaptades per més de 35
centres especialitzats i una dotzena
d’universitats de França i Itàlia.

Sembla obligat fer un període
mínim d’un any per poder impartir
les classes i establir el calendari es-
colar en funció del cicle vital de la
vinya, del febrer fins al desembre.
D’aquesta manera, els alumnes
poden haver rebut una bona forma-
ció abans de la verema i després en-
focar tot el cicle d’elaboració del

producte. La durada del curs és d’unes 800 hores,
repartides a parts iguals entre teoria i pràctiques.
Per obtenir el màxim rendiment, l’assistència ha
de ser controlada i limitada a una vintena de pla-
ces (després s’ampliaren a 25).

Les matèries a tractar, d’acord amb els sugge-
riments de l’OIV, són: viticultura, enginyeria eno-
lògica, enologia, enotècnia, anàlisi organolèptica,
economia i legislació. Aquests ensenyaments es
complementaran amb estades a cellers durant la
verema, amb seminaris especialitzats i amb visites
relacionades amb les experiències fetes.

El director del curs fou, durant tot el període,
el professor de l’ESAB Juan José de Castro. 
Els professors procedien, bàsicament, de l’E-

SAB i de l’INCAVI, però també n’hi havia de
l’ETSEA_UdL i d’empreses privades.
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Figura 4.128. El professor Juan José de Castro, director dels cursos de postgrau en viticultura
i enologia, i director tècnic de Codorníu, acompanya els alumnes a una visita a les Caves Raimat.



Els cursos de jardineria i paisatgisme

Des dels seus orígens l’Escola d’Agricultura ha
demostrat un marcat interès en la formació en el
camp de la jardineria i el paisatgisme. En el pri-
mer document informatiu publicat per l’escola el
maig del 1912, on es recollien el plans d’estudis
inicials, el primer director de l’escola feia una re-
flexió sobre cap a on creia que haurien d’anar els
estudis de l’escola. En concret deia que un dels
futurs camps d’estudi podia ser «l’Architectura
de jardins (trassat y decorat de parchs y jar-
dins)». Aquesta sempre ha estat una important
declaració d’intencions i un referent per a justi-
ficar la rellevància que ha tingut en aquest camp
l’ESAB.
Un dels moments importants en la història del

paisatge de l’escola esdevé a la dècada dels anys
vuitanta, coincidint amb el canvi generacional del
professorat. L’arribada d’Enric Batlle i de Manuel
Colominas va suposar l’entrada de saba nova en
els estudis de paisatge de l’escola. El nou profes-
sorat va fer un canvi molt important en la docència
de jardineria i paisatgisme. Com a símbols d’a-
quest canvi en prodríem destacar: 
- El Concurs del parterre, organitzat amb motiu
del 75è aniversari de l’escola, amb el mèrit do-
cent de fer-ne partícips tots els estudiants.
- L’organització del curs de postgrau de jardine-
ria i paisatgisme l’any 1987, que permet que
els estudiants de l’escola interessats en el camp
de la jardineria i paisatgisme puguin ampliar a
bastament la seva formació, tant a nivell tècnic

com projectual.  El curs, d’una durada de 200
h, es va impartir durant 8 edicions fins al curs
1995-1996.
En tot aquest temps van ser molts els estu-

diants que hi van passar i això féeu que el curs
esdevingués un referent. L’èxit del curs de pos-
tgrau va ser determinant perquè, en la revisió
dels plans d’estudis de l’any 1993 la direcció de
l’escola apostés fermament per un dels camps
amb major potencial de desenvolupament. Fou
així com es creà el diploma de jardineria i pai-
satgisme, que va representar un fet diferencial en
comparació amb qualsevol altra escola d’agricul-
tura a Espanya. Durant vint anys l’ESAB va
donar una formació àmplia i completa, tant a ni-
vell tècnic com projectual, i permeté a molts es-
tudiants continuar la seva formació amb el
graduat superior de paisatge (ETSAB), amb el
màster universitari en paisatgisme (coorganitzat
per l’ETSAB i l’ESAB) o bé a l’estranger.
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Figura 4.129. Els estudiants de jardineria i paisagisme 
assisteixen a una demostració de maquinària, a «Torre Marimon».



El diploma feia que tot un grup d’estudiants
cursessin totes les seves assignatures optatives en
temes relacionats amb jardineria i paisatgisme. La
manera d’impartir aquestes assignatures, interac-
tuant amb els estudiants, afavorint el treball en
equip, obligant els estudiants a explicar-se de pa-
raula, per escrit o dibuixant, generava unes dinà-
miques de grup molt positives i donava alta
capacitació professional. Aquests bones dinàmi-
ques de grup van traspassar l’escola i han conti-
nuat en el sector professional.
Un exemple ha estat la resposta dels antics es-

tudiants en qualsevol acte de l’àmbit del paisatge
organitzat a l’ESAB, com ara, recentment, la jor-
nada dedicada al paisatge o l’exposició de treballs
professionals d’antics alumnes, en el marc dels
actes del centenari.
En aquest període també es van incorporar pro-

fessors –primerament, Xavier Fàbregas, després,
Luís Maldonado i, finalment, Juanjo Martínez–,

que van saber ser continuadors d’aquesta tasca do-
cent, molt implicats amb la seva feina i capaços
de motivar els alumnes, creant grups dinàmics, de
manera que aquells han esdevingut, amb el temps,
grans professionals. 
Podríem dir que els 20 anys de diploma han

nodrit de tècnics en jardineria i paisatgisme tant
l’administració com l’empresa privada, ja sigui
gran, mitjana o petita. Especialment en els aspec-
tes de gestió i execució.
També van servir per a demostrar que es podia

ensenyar projectes des de l’escola d’agricultura
i que es podia convertir en una de les seves for-
taleses. Els estudiants han vist com des de l’agri-
cultura es pot fer paisatge, des del coneixement i
el valor de la terra, de les tècniques, de la vege-
tació, dels processos i de la importància del
temps en tot això.
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Figura 4.130. Exposició de treballs professionals d’antics alumnes 
de l’ESAB, celebrada durant el mes de gener del 2012.



El programa de postgrau d’aqüicultura

L’any 1991 començava el postgrau d’Aqüicultura
a l’ESAB. Fruit de la col·laboració entre l’ESAB i
el Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia
de la UAB, es va plantejar ampliar els estudis
d’enginyeria agrícola en un àmbit força absent dels
estudis reglats, en què era important abordar els
coneixements des d’una perspectiva multidiscipli-
nària i buscant, a més, una íntima relació amb el
sector productiu, en expansió. 
Per aquest motiu, es va plantejar un postgrau

amb 199 hores lectives de teoria i 108 de pràcti-
ques en què es posava èmfasi especial en la pro-
ducció i en la tecnologia dels cultius i en el qual,
a més de professors universitaris, hi participaven
tècnics i gestors d’importants empreses del país.
Hi eren admesos només 25 alumnes, que havien
de ser llicenciats, enginyers, enginyers tècnics o
arquitectes. En acabar el programa, els alumnes
podien anar a fer pràctiques a una empresa del
sector. En varen sortir diverses promocions.

ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

El programa de doctorat de biotecnologia agroa-
limentària i sostenibilitat, del DEAB, es començà
a impartir durant el curs 2001-2002. 
Posar en marxa aquest programa va ser possi-

ble perquè el DEAB i l’ESAB compartien, i con-
tinuen compartint, diferents grups de recerca que
focalitzen els seus esforços en els estudis de la
millora de la producció agrícola i ramadera, pro-
ducció aqüícola, transformació de productes agro-
alimentaris, minimització i aprofitament dels
residus orgànics, i diferents aspectes econòmics
de la producció i la transformació de productes
agroalimentaris en l'àmbit de la sostenibilitat.
Els estudis de doctorat a l’escola foren promo-

guts inicialment per Francesc Casañas. En crear-
se el DEAB, els treballs van ser assumits per la
directora, Rosa Flos i, sota la coordinació de Joan
Majó, es varen impulsar, en primer lloc, per cobrir
un espai necessari, ja sigui per la rellevància del
tema –l’àmbit agroalimentari és fonamental en la
nostra societat–, per l’enfocament –unir les tec-
nologies més actuals amb els conceptes de des-
envolupament sostenible– i pel seu caràcter
multidisciplinari, així com per l'enfocament de la
seva temàtica; i, en segon lloc, per la necessitat de
consolidar els diferents grups de recerca, ampliar
la seva activitat i productivitat científica, i dotar-
los del marc acadèmic que els permetia finalitzar
el tercer cicle dels seus doctorands.
Com a conseqüència d’una reorganització dels

diferents programes de la UPC, i de l’aparició
d’un nou programa de doctorat específic en l’àm-
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Figura 4.131



bit de la sostenibilitat, durant el curs 2008-2009
es canvià el nom del programa de doctorat per
denominar-lo «Tecnologia Agroalimentària i Bio-
tecnologia», que quedà emmarcat en l’àmbit de
ciència, dins de l’organigrama dels estudis de doc-
torat de la UPC. 
Durant els anys 2003 a 2008 s’organitzaren

amb caràcter anual les «Jornades de Doctorat»,
d’un dia de durada, que pretenien donar a conèi-
xer a la comunitat universitària i científica l’acti-
vitat i la producció pròpia dels diferents grups de
recerca que participaven en el programa. També
servien perquè els doctorands que estaven a prop
de la seva defensa de tesi tinguessin l’oportunitat
de mostrat públicament els seus resultats, i discu-
tir-los amb la resta de col·legues. L’esquema d’a-
questes jornades consistia en una conferència
inaugural, reservada a alguna persona rellevant en
un determinat àmbit científic, i tot un seguit de pre-
sentacions orals per part dels doctorands o mem-
bres dels diferents grups de recerca. Finalitzaven
amb una taula rodona que discutia, en general,
sobre els resultats i/o tècniques més rellevants que
s’havien presentat al llarg de la jornada.

Actualment els grups de recerca de la UPC
que participen en el programa de doctorat són:
GREA, ALIMen, POCIÓ, MVCO, AQUAL, MO-
SIMBO –vegeu la taula 4.25– i  BM (grup de re-
cerca en biotecnologia molecular). Aquest grups
mantenen constants col·laboracions amb altres
grups de recerca, tant de l’estat com estrangers, i
això fa que s’hagi consolidat la internacionalitat
del programa, tant per les seves col·laboracions,
com per la procedència dels  doctorands.
A les taules 4.23 i 4.24 es mostra l’evolució del

nombre d’alumnes admesos, dels alumnes matri-
culats, dels projectes de tesi que s’han inscrit i de
les tesis doctorals finalitzades. Des de la seva cre-
ació, s’han defensat 23 tesis doctorals, 52 propos-
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Curs acadèmic 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Estudiants admesos 1 16 12 7 14 13 5 12 – – – –

Nous estudiants matriculats 1 16 10 8 12 14 5 9 – – – –

Projectes de tesi – – – 6 5 8 4 4 5 1 – –

Tesis doctorals – – – 1 – – – 1 5 4 4 1

Taula 4.23. Programa de doctorat 
de biotecnologia agroalimentària isostenibilitat

Taula 4.24. Programa de doctorat
de tecnologia agroalimentària i biotecnologia

Curs acadèmic 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Estudiants admesos 18 14 24 27

Nous estudiants matriculats 11 12 10 12

Projectes de tesi – 7 5 7

Tesis doctorals – – 1 6



tes i  projectes de tesi, i actualment hi ha un total
de 33 alumnes matriculats i fent la tesi.
L’any 2008 el programa de doctorat va obtenir

la Mención de Calidad del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (referència MCD2008-00145),
menció que reconeix la seva qualitat tant en la
docència com el la recerca, i la qualitat de les
seves col·laboracions amb altres grups i amb em-
preses del sector agroalimentari per tal d’impul-
sar la recerca i el desenvolupament d’aplicacions
industrials i patents. 
Des de l’any 2001 fins al 2011, els estudis de

doctorat han patit tot un seguit de canvis legisla-
tius continus i de certa envergadura. Així, en una
primera etapa, que va des de la seva aparició fins
al curs acadèmic 2008-2009, el programa cobria
tant la part de docència dels graduats, prèvia a
les activitats de recerca pròpies de la tesi, com
el desenvolupament i la direcció de la tesi doc-
toral. La part docent es contemplava en les dife-
rents assignatures de doctorat que els alumnes
havien de cursar com a etapa prèvia a la seva ac-
tivitat de recerca. Amb l’aparició dels màsters
universitaris, aquestes assignatures de doctorat
van desaparèixer, i l’activitat docent es va recollir
en els diferents màsters oficials que per la seva
temàtica tenien relació amb el programa de doc-
torat: el màster en millora genètica vegetal (UPC-
UPV-UPM), el màster en aqüicultura (UPC-UB-
UAB), el màster en agricultura periurbana (UPC),
i el màster en biotecnologia (UPC). Finalment,
l’any 2009, amb un nou canvi legislatiu, l’activi-
tat docent, entesa com els crèdits i assignatures

que els alumnes han d’assolir per poder accedir
a la fase de recerca, va quedar totalment desvin-
culada dels programes de doctorat, i es va incor-
porar íntegrament com a estudis de màster.
El programa de doctorat –les seves actuacions,

l’organització, l’administració i el desenvolupa-
ment– depèn del DEAB, i més concretament del
seu Consell de Departament, que acordà l’any
2006, d’acord amb la legislació vigent, crear la Co-
missió Acadèmica del programa de doctorat i de-
legar-hi la seva administració i funcionament.
Actualment, aquesta comissió està formada per
Montserrat Pujolà (directora del DEAB), Francesc
Casañas (DEAB), Ramon Josa (DEAB), Óscar Al-
franca (DEAB), Juan Jesús Pérez (DEQ), Lourdes
Reig (DEAB), Montserrat Mariné (responsable ad-
ministrativa) i Cristina González (representant dels
alumnes). 
Francesc Sepulcre és l’actual coordinador del

programa.
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Figura 4.132. Joan Casals, investigador de la Fundació Miquel Agustí,
durant la defensa de la seva tesi doctoral (havia seguit el programa
del DEAB), a la sala de graus de l’escola, el mes de juliol del 2012.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

LA RECERCA A L’ESCOLA

Francesc Puchal va arribar a l’escola amb el seu
equip de recerca del Departament de Biologia i
Bioquímica de la Universitat Politècnica de Bar-
celona, format per 7 o 8 becaris, entre els quals hi
havia Josep Tarragó, que constituïren el primer
nucli sòlid d’investigació a l’escola, a l’entorn del
tema de la nutrició animal. Es dedicà a l’experi-
mentació amb algues unicel·lulars per a l’elabora-
ció de pinsos. Quan el Dr. Puchal marxà, aquest
grup desaparegué de l’escola. Tanmateix, ja havien
nascut els primers grups sòlids en el camp de la
recerca. Bàsicament dos: l’encapçalat per Mont-
serrat Soliva i Josep Saña, que inicialment va tre-
ballar en el camp de l’edafologia i va evolucionar
posteriorment cap al compostatge i el tractament
de residus, i el de Lluís Bosch i Francesc Casañas,
en el camp de la millora genètica vegetal.
A poc a poc es va anar avançant cap a l’elabo-

ració de plans de recerca, primer a partir dels de-
partaments, i més endavant, fins i tot, amb plans
directors d’escola. En els anys de la direcció de
Francesc Puchal, tot just es van establir les pri-
meres bases per al foment de la investigació.
Aquestes tasques sovint eren vistes com a activi-
tats de segon ordre, si no sobreres, per l’adminis-
tració de què depenia l’escola.
Tanmateix, entre el 1976 i el 1979 ja es dóna

una clara activitat de recerca a l’Escola d’Agricul-
tura, alhora que augmenten de forma important el

nombre de publicacions de professors de l’escola
i llur assistència i intervenció en congressos espe-
cialitzats sobre diferents branques del saber rela-
cionat amb l’agricultura i la ramaderia. Les
subvencions que es rebien per a aquestes activi-
tats procedien de les línies obertes abans del 1976
pels pocs professors que mantenien activitats de
recerca: de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis, a través de l’Obra Agrària, al davant de
la qual hi havia el professor Llovet, i de la Caixa
Rural Provincial de Barcelona, a partir de les re-
lacions establertes pel professor Corominas, que
n’era tresorer. 

Figura 4.133. El professor Josep Saña 
en un camp de raigràs adobat amb fang de depuradora.



El 1980 es va generar l’embrió del grup de re-
cerca que en l’actualitat és l’Equip de Millora Ve-
getal per a Característiques Organolèptiques
(EMVCO), que començà amb la millora genètica
del blat de moro farratger, amb els professors
Lluís Bosch i Francesc Casañas, i que amb el pas
del temps anà incorporant noves línies de treball.
Els anys de la direcció de Rosa Flos signifi-

caren l’empenta definitiva d’un camí emprès a
les etapes anteriors. Si la direcció de Francesc
Puchal suposà l’obertura de l’escola a la recerca,
i la de Jaume Bech, la continuació d’aquesta ac-
tivitat, la de Rosa Flos representà l’impuls defi-
nitiu cap a l’equiparació amb els altres centres
universitaris catalans.
Durant aquest període es desenvoluparen nom-

brosos convenis per a programes de recerca, se-

guint la línia ja iniciada els anys anteriors. El de-
tall consta a les memòries anuals de l’escola,
conservades a l’arxiu històric de l’ESAB. Se’n pot
destacar el fet que hi figuren tota mena d’insti-
tucions, des d’empreses privades fins a centres
universitaris catalans i de fora del país, o orga-
nismes internacionals, com la FAO, així com les
principals empreses relacionades amb el món
agropecuari.
A finals del curs 1986-1987 s’elaborà per

primer cop un avantprojecte de normes regula-
dores dels convenis i contractes per a realitzar
treballs científics i tècnics i activitats de re-
cerca. Era la primera vegada que s’estandardit-
zava una activitat que fins a aquell moment
havia estat sempre subjecta a criteris variables
en cada cas.
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Figura 4.134. El professor Francesc Casañas, acompanyat d’alguns
alumnes que col·laboren en les seves investigacions sobre blats de
moro farratgers, l’any 1996. 

Figura 4.135. L’investigador i professor honorari Lluís Bosch, en una pre-
sentació als mitjans de comunicació –1-10-08– dels resultats de les seves
investigacions sobre la millora de la qualitat sensorial dels tomàquets.



En la memòria de la Diputació del 1989 es de-
fineixen de forma clara els objectius de l’escola.
S’hi diu que l’escola té una doble funció. En pri-
mer lloc, preparar tècnics agrícoles perquè puguin
efectuar les diverses tasques del món agrari en les
àrees de la producció, de la transformació dels
productes i de l’economia agrària. En segon lloc,
desenvolupar una recerca encaminada a resoldre
alguns dels problemes que planteja la realitat del
món agrari. Com es veu, en aquesta etapa ja es
considerava la recerca com una activitat al mateix
nivell que la tradicional: la docència.
Als costat dels professors Lluís Bosch i Fran-

cesc Casañas i de la professora Montserrat Soliva,
l’equip liderat per Rosa Flos en aqüicultura va
ajudar a establir les bases de la recerca a l’ESAB.
En la memòria de la Diputació del 1991, que

esmentem a tall d’exemple de tots aquells anys,
apareixen detallats els programes de recerca que
es duien a terme en aquell moment a l’ESAB. Fi-
nançats per la CICYT: Introducció de germo-
plasma exòtic per a l’obtenció de blat de moro
farratger –en col·laboració amb el Departament
de Producció Animal de la Facultat de Veterinà-

ria de la UAB–; Aplicació dels fangs de depura-
dora en la rehabilitació de sòls de pedrera –amb
el Departament de Cromatografia de l’Institut
Químic de Sarrià i el d’Ecologia de la UAB–,
entre altres. 
El grup AQUAL, per la seva part, ha fet re-

cerca en àmbits de l’enginyeria, de la producció
i de la qualitat del producte, amb finançament de
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Figura 4.136. 
L’exalumne Albert Garcia explica 

a un grup d’assistents a les I Jornadas 
de la Red Española de Compostaje 

els aspectes més destacats 
de la planta de compostatge 

de l’Espluga de Francolí, que ell dirigeix, 
després d’haver-se format treballant 

amb la Dra. Montserrat Soliva.

Figura 4.137. Els investigadors de l’equip d’aqüicultura. D’esquerra a
dreta, Lourdes Reig, Víctor Flo, Clara Almansa, Íngrid Masaló, Sònia

Duarte i Joan Oca. Hi falten la Dra. Rosa Flos i Pablo Sánchez.



la CiCYT (4 projectes). I ha participat en tres
projectes europeus: CONSENSUS, RACEWAYS
(liderat per Lourdes Reig) i AQUAFLOW, pro-
jecte de transferència de la recerca a les empre-
ses, amb 17 països participants, coordinat a
nivell europeu per Rosa Flos, en aquell moment
presidenta de l’European Aquaculture Society.
Els primers anys noranta, diversos professors

de l’escola –Carles Bernat, Emilio Gil, Patrícia
Jiménez, Xavier Martínez, Miquel Pujol, Josep
Sabaté i Jordi Valero– s’incorporaren al grup li-
derat per la professora Soliva, que va dur a terme
dos projectes CICYT i quatre convenis de re-
cerca i transferència de tecnologia amb la Dipu-
tació i el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
A més de la recerca, van començar a agafar un

gruix considerable les activitats de formació per-
manent del professorat, activitats que ja han tingut

una absoluta continuïtat fins als nostres dies. Es
tracta de l’assistència i la participació en congres-
sos, jornades, col·loquis, simpòsiums, etc. 
El 1994 un equip de l’ESAB, integrat pels pro-

fessors Ramon Josa, Agnès Hereter, Antoni M.
Claret Verdú, Núria Cañameras, Emilio Gil i Gil
Gorchs, s’integrava en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) com a unitat as-
sociada, a través de l’Institut Jaume Almera, i
s’establia el corresponent conveni entre l’ESAB i
el CSIC per tal de desenvolupar el projecte de re-
cerca anomenat VAHMPIRE (VAlidating Hidro-
logical Models using Process studies and Interna-
tional data from REsearch basins). Hi participaven
també el CSIC de Saragossa, la Universitat de Bar-
celona, la University of Newcastle upon Tyne,
l’ADAS de Wolverhampton, la Università di Bo-
logna, la Technische Universität Braun-schweig i
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, amb
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Figura 4.138. Investigadors del projecte VAHMPIRE en una jornada de camp a Vallcebre durant la tardor del 1997. 
D'esquerra a dreta, drets, Ramon Josa (4t) i Antoni M. Claret Verdú (7è); asseguda, Laura Dalmau (3a), alumna de l’ESAB.



37 investigadors participants sota la direcció de
l’investigador responsable, Francesc Gallart Ga-
llego, de l’Institut Jaume Almera.
El nombre d’institucions, organismes i empre-

ses amb els quals l’ESAB col·laborava en la re-
cerca, sovint establint-hi convenis, era ampli,
aquells anys. Així, hi trobem la Unió Europea, el
CICYT, l’IRTA, l’INIA, l’INCAVI, l’Institut
Jaume Almera del CSIC, l’IQS, el CREAF, l’Ins-
titut Pirenaic d’Ecologia del CSIC, l’Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de la Univer-
sidad de Sevilla, diverses facultats i escoles tèc-
niques de la UPC i la UB, la Junta de Sanejament
i Residus de la Generalitat de Catalunya, el Ser-
vei de Medi Ambient de la Diputació de Barce-
lona, l’Institut d’Estudis Catalans, a través de
l’ICEA, l’Institut Universitari Europeu, FECSA,
entre altres.
A partir de l’adscripció de l’escola al CEIB es

desbloquejà del tot l’activitat de recerca. Per això,
a partir de l’any 2001, el CEIB començà a signar
contractes de personal per a activitats de recerca,
i es creà la categoria de «personal investigador»
dins del conjunt de nòmines de l’escola, que, jun-
tament amb el «contracte de pràctiques» per a
personal de laboratori, permetia l’atenció neces-
sària als laboratoris i a la recerca. 
Amb el desenvolupament del DEAB a partir

del 2001, a més, es creaven places d’investigador
d’aquell departament. En el marc del Programa
Ramón y Cajal, obtenia la primera d’aquestes
places d’investigació la professora associada fins
a aquell moment Lydia Serrano. Posteriorment

(any 2006), va obtenir l’acreditació de trajectòria
investigadora destacada, emesa per l’Agencia Na-
cional de Evaluación y Prospectiva, per la qual
accedí a una plaça permanent al DEAB.
L’any 2004 la UPC dugué a terme una política

de reconeixement oficial dels grups de recerca
existents en el seu si. Els grups reconeguts aquell
any situats en el DEAB es recullen a la taula 4.25.
A més, alguns professors estaven integrats en

altres grups reconeguts per les universitats cata-
lanes, principalment la UPC, que tenen la seva
seu fora de l’ESAB, com el COMBGRAF (Combi-
natòria, Teoria de Grafs i Aplicacions), el GRHCT 
(Grup de Recerca en Història de la Ciència i de
la Tècnica), l’AMPC (Anàlisi de Materials de Pa-
trimoni Cultural), el GRAP (Grup de Recerca en
Agricultura de Precisió) o el GREMA (Grup de
Recerca d’Estadística Matemàtica).
El 2009 es reconeixia el grup ALIMen (grup

de recerca en Enginyeria i Producció Alimen-
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Figura 4.139. Anna Gras (esquerra), professora de viticultura i cap
d’estudis de l’ESAB, i Lydia Serrano –grup POCIÓ–, 

que coordina una recerca sobre teledetecció aplicada a la viticultura.



tària), els membres del qual tenen publicacions
sobre la matèria des del 1981, però fins a aquell
any no van fer el pas de constituir-se en grup de
recerca del DEAB reconegut per la UPC.  
Al llarg de tot el període que s’inclou en aquest

capítol es dóna una perfecta continuïtat de la línia
iniciada des de principis dels anys noranta, i es
comptabilitzen un bon nombre de presentacions
de treballs i d’assistències a cursos i seminaris,
conferències, treballs presentats a congressos,
participació de diversos professors en comitès or-
ganitzadors d’actes acadèmics i en l’edició de les
actes corresponents, publicacions d’articles i
col·laboracions en revistes especialitzades, de
documents cientificotècnics, de llibres, totalment
o en part, i en projectes R+D+I i d’innovació do-
cent. Cal sumar-hi, a més, les participacions en
estades a centres R+D+I, altres activitats diver-

ses, docents i de recerca i l’obtenció de premis
científics –Eduard Hernández obtingué el 2010
el primer premi de l’Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació de l’Institut d’Estudis
Catalans, i Íngrid Masaló obtingué un accèssit
el 2010 en els Aquacultural Engineering So-
ciety Awards de l’Aquacultural Engineering So-
ciety–.
Actualment l’activitat de la recerca i la inno-

vació i transferència tecnològica de l’ESAB té un
nivell comparable al del conjunt de la universitat
catalana. L’ESA havia nascut en un marc on la
recerca i la transferència de coneixements eren
importants per la mateixa filosofia amb què fou
creada el 1911. I fins i tot en moments que foren
poc favorables per al seu desenvolupament, que
s’han exposat en capítols anteriors, aquesta mena
d’activitats no s’interromperen mai del tot. 

378

4 .  E l  c am í  c ap  a  l a  i n t eg ra c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1976 -2008)

Figura 4.140. L’equip de crioconcentració de fluids alimentaris, format
pels professors Josep M. Auleda, Eduard Hernández i Mercè Raventós,
amb estudiants de doctorat del Brasil, Colòmbia i Veneçuela (tots quatre
amb beques del seu país) a la planta pilot d’indústries alimentàries 
(desembre del 2011).

Figura 4.141. Els continuadors del treball de la Dra. Soliva 
han constituït el grup de recerca CRESCA (Centre de Recerca en 

Seguretat i Control Alimentari), no incorporat en el DEAB. D’esquerra
a dreta, Sonia Duarte, Marga López, Óscar Huerta, Montserrat Gallart,
Xavier Fàbregas, Xavier Martínez i Jordi Valero (setembre del 2012).
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Grup de recerca Professors de l’ESAB implicats

Grups del DEAB

ALIMen Isabel Achaerandio, Lorenzo Álvarez, Josep M. Auleda, Carme Barco, 
(Enginyeria i Producció Alimentària) Eduard Hernández, Montserrat Pujolà, Mercè Raventós

AQUAL Sònia Duarte, Rosa Flos, Íngrid Masaló, Joan Oca, Lourdes Reig
(Aqüicultura i Qualitat dels Productes Aquàtics)

EMVCO Antoni Almirall, Francesc Casañas, Elena Gordún, Roser Romero del Castillo, 
(Equip de Millora Vegetal per a Característiques Organolèptiques) Josep Sabaté, Joan Simó, Lluís Bosch

GREA Óscar Alfranca, Teresa Balanyà, Núria Cañameras, Jordi Comas, 
(Grup de Recerca en Enginyeria Agroambiental) Xavier Flotats, Francisco Iranzo, Agnès Hereter, Ramon Josa 

POCIÓ Emilio Gil, Jordi Izquierdo, Jordi Llorens, Teresa Mas, Cèsar Ornat, 
(Grup de recerca de Protecció Vegetal) Francesc Sepulcre, Lydia Serrano, Xavier Sorribas, Antoni M. Claret Verdú

MOSIMBIO Rosa Carbó, Marta Ginovart, Anna Gras, Daniel López, Clara Prats, 
(Modelització i Simulació de Sistemes Biològics) Joaquim Valls

Diversos grups de recerca reconeguts, Mònica Blanco (GRHCT), Josep Claramunt (TECTEX, INTERTEX), Jaume Fabregat 
amb seu fora de l’ESAB (LMI), Emilio Gil i Jordi Llorens (GRAP), Ignacio Pelayo (COMBGRAF), 

Eloi Pineda (GCM), Trinitat Pradell (GCM i AMPC), Jordi Valero (GREMA) 

Taula 4.25. Grups de recerca en què hi ha implicats professors de l’ESAB

Figura 4.142. 
Diversos membres del grup
GREA. D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix: 
Agnès Hereter, 
Teresa Balanyà, 
Óscar Alfranca, Jordi Comas,
Núria Cañameras, 
Carles Rubio,amb contracte 
de professor investigador, 
i Ramon Josa.



El professorat dels altres dos departaments
presents a l’ESAB, el DFEN i el DMA3, ha des-
envolupat una activitat de recerca molt notable. 
D’una banda, el grup MOSIMBIO (taula 4.25)

amb professorat i investigadors del DFEN, del
DMA3 i del DEAB, amb Daniel López, Marta Gi-
novart i Anna Gras, va continuar el treball de mo-
delització de cultius bacterians iniciat a mitjan
anys vuitanta. Posteriorment va treballar en eda-
fologia, en microbiologia predictiva i en biomedi-
cina, en col·laboració amb grups de diversos
centres catalans, europeus i americans. A partir
de la incorporació de l’ESAB al CEIB va integrar-
s’hi professorat procedent de la UPC: primerament
Joaquim Valls l’any 2001, després Clara Prats i
uns anys més tard Antoni Giró, fet que donà un
fort impuls al treball del grup.
El treball d’aquest grup s’ha finançat amb  ajuts

del Ministerio de Educación y Ciencia, amb  fonts
procedents d’acords amb empreses i amb ajuts de
la mateixa UPC. La qualitat de les publicacions i
del treball realitzat va permetre que el 2009 ob-
tingués la consideració de Grup de Recerca reco-
negut per la Generalitat de Catalunya. En aquests
moments, MOSIMBIO és un dels grups capdavan-
ters a nivell internacional en l’ús de la metodologia
de modelització i simulació basada en l’individu
(Individual-based Model) aplicada a sistemes mi-
crobiològics. 
D’altra banda, el grup de recerca de la UPC

«Materials Metaestables i Nanocristal·lins» es va
formar a partir de la col·laboració dels doctors Tri-
nitat Pradell i Eloi Pineda amb els doctors Daniel
Crespo i Pere Bruna, del Departament de Física
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Figura 4.143. Grup de recerca ALIMen. D’esquerra a dreta i de dalt a
baix: Josep M. Auleda, José A. Sánchez, Montserrat Pujolà, M. Carmen
Barco, Isabel Achaerandio, Mercè Raventós i Lorenzo Álvarez.

Figura 4.144. Antoni M. Verdú i M. Teresa Mas, components del grup
de recerca UPC-POCIÓ, estudien a «Torre Marimon» la interacció 
poblacional de Digitaria sanguinalis amb Ustilago syntherimae.



Aplicada de la UPC, l’any 2002, després de gai-
rebé 10 anys de col·laboració científica. L’any
2004, un cop l’ESAB va integrar-se plenament a
la UPC, es varen associar al del doctor Tamarit
del Departament de Física i Enginyeria Nuclear
i passà a formar un subgrup dins del grup de re-
cerca de la UPC «Grup de Caracterització de Ma-
terials». El grup té la base al Campus del Baix
Llobregat, i disposa del seu equipament i labo-
ratoris de recerca, tant a l’ESAB com a l’EETAC.

Els interessos de recerca del grup abracen des
de materials d’alta tecnologia fins a materials
d’interès historicoartístic. En el primer cas, el
grup estudia materials desordenats, vidres me-
tàl·lics i nanoestructurats, analitzant les seves
propietats mecàniques i tèrmiques i també mit-
jançant simulació numèrica. En el segon, la Dra.
Pradell manté una línia de recerca en l’anàlisi
per a l’estudi i la conservació de materials d’in-
terès historicoartístic, vidres, vitralls, vidriats,
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Figura 4.145. 
El grup MOSIMBIO gairebé complet. 

D'esquerra a dreta: Clara Prats, Quim Valls, 
Xavier Portell, Marta Ginovart, Anna Gras, 

Daniel Lòpez, Isaac Llopis i Rosa Carbó. 
Falten a la foto: Antoni Giró i Jordi Ferrer-Savall.

Figura 4.146. 
Grup de recerca en materials 

metaestables i nanoestructurats. 
D'esquerra a dreta, Araceli Vallès (ESAB), 

Pere Bruna (EETAC), Eloi Pineda (ESAB), 
Trinitat Pradell (ESAB), Milad Madinehei (EETAC), 

Daniel Crespo (EETAC), Chaoren Liu (EETAC) 
i Glòria Molina (ESAB).

També és membre del grup Josep I. Rojas (EETAC).



decoracions i pintura, integrada al grup de re-
cerca AMPC (Anàlisi de Materials del Patrimoni
Cultural), en col·laboració amb  Salvador Butí i
Nati Salvador, del Departament d’Enginyeria
Química de la UPC. 
Tant el Dr. Pineda com la Dra. Pradell tenen

una extensa trajectòria de recerca, amb publica-
cions i projectes finançats pel Ministerio de Edu-
cació y Ciència i la Generalitat de Catalunya de
forma continuada des de l’any 1993.

LES FUNDACIONS

El CREDA

L’any 2000 es va començar a gestar un projecte
que va trigar cinc anys a esdevenir realitat.
L’IRTA, que estava en contacte directe amb
l’ESAB per diversos temes, havia manifestat més
d’una vegada que faltaven estudis de mercat i
d’economia agrària; la idea fou recollida pel direc-
tor del CEIB, Josep Villarreal, que n’havia parlat
amb l’ESAB i amb la UPC, i es començà a elabo-
rar un projecte, que s’anà concretant els anys se-
güents, amb les aportacions del DEAB a partir de
la seva creació. El 2002 es començava a donar
forma al CREDA (Centre de Recerca en Economia
i Desenvolupament Agroalimentari).
El curs 2002-2003 el CEIB contractà el pro-

fessor José M. Gil, el qual el febrer del 2003 fou
nomenat professor interí del DEAB; s’acredità a
l’AQU en la categoria de recerca avançada, i el
novembre del 2005 guanyà una plaça de catedrà-
tic «Serra Húnter» de la UPC, adscrit a l’ESAB,
coincidint amb l’atorgament de personalitat jurí-
dica pròpia com a fundació al CREDA. El seu ob-
jectiu principal era impulsar els treballs de recerca
i la prestació de serveis d’assistència tècnica en
els àmbits de l’economia i les ciències socials apli-
cades als sectors agrari i alimentari, així com con-
tribuir al desenvolupament rural de la societat i a
comprendre més bé les complexes relacions que
uneixen el sector agroalimentari amb el territori i
el medi natural en el qual es desenvolupa la seva
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La Xarxa de Referència de Recerca i Desen-
volupament i Innovació en Aqüicultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, la XRAq, és una entitat
sense parets creada l’any 1997 per encàrrec de
la mateixa institució catalana a la Dra. Rosa
Flos, que en fou la directora fins al 2006.  

La xarxa té com a objectiu prioritari promoure
la recerca interdisciplinària i de qualitat en l’àm-
bit de l’aqüicultura al nostre país. Així mateix,
pretén incrementar la relació entre la recerca pú-
blica i les empreses, a través d’una major connexió
entre els investigadors, i buscar solucions als rep-
tes que té plantejada l’aqüicultura a casa nostra. 

Està formada per diversos equips de recerca
de tres universitats (UPC, UB, UAB), de l’IRTA
i del CSIC. Els components de la XRAq de la
UPC són els membres del grup AQUAL i alguns
membres del CREDA. Aquest tipus de xarxa,
molt poc freqüent a l’estat espanyol, permet op-
timitzar recursos i crear sinergies molt impor-
tants per a la recerca, el desenvolupament i la
innovació.



activitat. Des del desembre d’aquell any el
CREDA ja gaudí de personalitat i estructura prò-
pies. La seva seu social foren diversos espais a
l’ESAB, en l’espera del seu futur trasllat a l’edifici
RDIT del Parc Mediterrani de la Tecnologia. 
El patronat té com a president el rector de la

UPC, com a vicepresident el director general de
l’IRTA, quatre vocals proposats per la UPC, quatre
més per l’IRTA i, finalment, quatre més designats
conjuntament per aquestes dues institucions. Cal
destacar que hi ha una representant de Merca-
barna i tres d'empreses importants del sector agro-
alimentari, com Borges, Casademont i Nufri.
El CREDA té un conveni d’adscripció amb la

UPC. Actualment l’integren: José M. Gil, Zein Ka-
llas, Teresa Serra, Montserrat Costa i Marta G. Ri-
vera. Hi ha també un especialista en R+D, Lluc
Mercader, i un equip de 10 persones en formació,
la major part de les quals estan fent les seves tesis
doctorals. Completen l’equip cinc persones de
transferència i observatoris.
Les seves línies d’investigació i de transferèn-

cia de tecnologia abracen una àmplia gamma a
l’entorn de l’eix central: l’economia agrària. Bàsi-
cament, aquestes línies es concreten en:
- decisions sobre la producció: estudis d’efi-
ciència, decisions d’inversió, observació del
mercat i resposta adequada;
- anàlisi de la demanda: càlcul d’elasticitat
del mercat, impactes que pot rebre referents
a la salut, la seguretat alimentària i la polí-
tica de preus de l’agricultura que afavoreix
la salut equilibrada;

- comportament del consumidor: relació entre
coneixements i actituds i compra; experi-
ments d’elecció i subhastes experimentals;
- impacte de polítiques agràries: decisions de
producció i distribució de la terra;
- anàlisi de preus: relacions espacials i verti-
cals de preus;
- impactes econòmics i ambientals de projec-
tes: valoració econòmica d’externalitats i de
béns de no mercat;
- anàlisi de competitivitat: (indústria agroali-
mentària, impactes de la liberalització dels
mercats, posicionament dels productes, es-
tratègies empresarials), i
- anàlisi micro i macro de sectors: observatoris
sectorials (carn, fruites, llet, vi...).
Des de la seva creació el CREDA ha experi-

mentat un creixement sostingut tant en nombre de
persones com en volum de negoci. Els contractes
amb entitats públiques i privades han permès do-
blar la facturació entre el 2006 i el 2011.
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Figura 4.147. El catedràtic José M. Gil, en una conferència
en l’acte de inauguració del Centenari, el dia 17 d’octubre del 2011.



La Fundació Triptòlemos

Un dels projectes en què intervingué l’ESAB,
amb la participació de l’exprofessor Ramon Clo-
tet, fou la Fundació Triptòlemos, creada a Barce-
lona el 2002. Com es diu en els documents de
presentació de l’ens, «la Fundació Triptòlemos
per al desenvolupament agroalimentari va néixer
per a crear un espai transversal de diàleg i acti-
vitats entre tots els grups implicats, des del pro-
ductor primari fins al consumidor, passant per
tota la cadena, i amb un nucli central important
a les universitats i en representants del sector
productiu». 
El seu patronat està presidit per Federico

Mayor Zaragoza, i té entre els seus patrons tots
els membres dels diferents consells amb què
compta: el CSIC, 14 universitats (entre les quals
hi ha la UPC i set més de l’àmbit lingüístic ca-
talà), 9 empreses del sector alimentari i 4 orga-
nitzacions actives en el mateix sector. 

El GIRO

Durant l’any 2005 la UPC, l’IRTA i l’Ajuntament
de Mollet del Vallès van promoure la creació d’un
centre tecnològic (GIRO Centre Tecnològic) per a
investigar la gestió i el tractament de residus i
subproductes orgànics, a través de la Fundació
Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès.
Literalment, en els estatuts de la fundació s’in-
dicava: «...la fundació impulsarà la creació i con-
solidació d’un centre de recerca i desenvo-
lupament tecnològic en l’àmbit de la gestió dels
residus orgànics amb els objectius de contribuir a
la millora de la competitivitat de les empreses mit-
jançant la generació i desenvolupament de tecno-
logia així com la seva difusió i transferència».
La comissió delegada del Patronat de la Fun-

dació va ser presidida durant els seus inicis per
la professora de l’ESAB Montserrat Soliva, que
fou substituïda l’any 2007 per la professora Mont-
serrat Pujolà, directora del DEAB. L’octubre de
2005 es va contractar el Dr. Xavier Flotats per
dirigir aquest centre, el qual va ser inaugurat ofi-
cialment el 16 de novembre del mateix any pel
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, en la seva seu a Mollet
del Vallès.
L’any 2009 la fundació va canviar el seu nom

pel de Fundació GIRO Centre Tecnològic, per
fer-lo coincidir amb el nom del centre creat.
GIRO és l’acrònim de «Gestió Integral de Resi-
dus Orgànics». El mateix any 2009  Xavier Flotats
va guanyar una plaça de catedràtic d’universitat
per concurs-oposició en l’àrea de tecnologies del
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Figura 4.148. Amb motiu del centenari de l’ESAB, la Fundació 
Triptòlemos organitzà un acte important a la seu de Foment del Treball.
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medi ambient a la UPC, i va ser  adscrit al
DEAB.
L’any 2012 el patronat de la fundació va deci-

dir liquidar-la, a causa de les restriccions econò-
miques de les entitats públiques i perquè la manca
de finançament estructural suficient no feia pos-
sible complir els objectius fundacionals. La majo-
ria dels investigadors i del personal tècnic de
suport van subrogar el seu contracte a l’IRTA i es
va crear el GIRO Unitat Mixta IRTA-UPC per tal
de donar continuïtat als projectes i línies de tre-
balls engegats. El laboratori i l’equipament cien-
tífic han estat traslladats a «Torre Marimon»
En el seu curt període d’existència, el GIRO

Centre Tecnològic es va convertir en un referent
internacional en alguns dels camps de recerca i
desenvolupament en què va treballar, com els de
les dejeccions ramaderes, els residus de la in-
dústria càrnia o l’ús de fongs per a la bioreme-
diació de sòls. L’equip d’investigadors del GIRO
va participar o liderar 18 projectes competitius i

61 contractes o convenis de recerca i desenvolu-
pament amb empreses i administració, a part de
nombrosos serveis d’assistència. Va generar una
extensa documentació resultat dels treballs rea-
litzats: 50 publicacions científiques internacio-
nals en revistes indexades; 24 publicacions
tècniques o divulgatives; 49 llibres o capítols de
llibre; 101 comunicacions presentades a congres-
sos; 66 conferències invitades a jornades tècni-
ques o cicles de conferències; 3 tesis doctorals
llegides; 34 publicacions electròniques; a part
d’una extensa participació en cursos i seminaris
a diferents universitats d’arreu. 
L’existència del centre i les activitats realit-

zades va possibilitar el desenvolupament profes-
sional de les persones que hi van participar. Unes
40 persones, comptant investigadors, personal de
suport tècnic, becaris o personal de gestió i ad-
ministració, van formar part en algun moment de
l’equip GIRO. A més, uns 25 estudiants en pràc-
tiques de diferentes universitats van ampliar els

Figura 4.150. Logo del GIRO Unitat Mixta IRTA-UPC.

Figura 4.149. Sessió del «International workshop on anaerobic diges-
tion of slaughterhouse waste», organitzat pel GIRO l’any 2010.
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seus coneixements o van realitzar el seu projecte
final de carrera o treball final de màster als la-
boratoris del GIRO. També cal incloure-hi inves-
tigadors o estudiants de doctorat d’altres països
(Xile, Argentina, Estònia...) que van fer alguna
curta estada al centre per actualitzar els seus co-
neixements. Investigadors que van estar al GIRO,
com postdoctorands o becaris de doctorat, es tro-
ben avui treballant a Mèxic, Alemanya, Angla-
terra o altres centres d’Espanya. Al llarg dels 6
anys complets d’activitat, es va bastir una xarxa
de col·laboracions amb centres tant d’Espanya
com d’altres països. Se’n destaquen centres dels
Estats Units, Argentina, Brasil, Xile, Dinamarca,
Portugal, Rússia, França, Holanda o Austràlia.
L’any 2007 el GIRO va entrar a formar part de la
Xarxa TECNIO, que engloba tots els agents ac-
tius en el desenvolupament i la transferència de
tecnologia a Catalunya, i l’any 2010 el grup de

recerca del GIRO va ser reconegut per la Gene-
ralitat de Catalunya. 
La continuïtat de la majoria de línies de tre-

ball s’assegura, després del tancament de la Fun-
dació GIRO Centre Tecnològic, a través del
GIRO Unitat Mixta IRTA-UPC, unitat creada per
l’IRTA i la UPC mitjançant conveni de col·labo-
ració signat amb data 10 de gener del 2010.
Aquesta unitat està oberta a tots els professors
de la UPC i a investigadors de l’IRTA que desit-
gen aglutinar esforços i enfortir sinergies en l’am-
ple àmbit d’estudi, de recerca, desenvolupament
i transferència sobre la gestió i el processament
de subproductes i residus orgànics.

La Fundació Miquel Agustí

Creada a finals del 2007 per la UPC i l’Ajunta-
ment de Sabadell, es tracta d’una fundació jove,
però amb un recorregut prou destacat, fins al punt
que ha esdevingut el marc i el suport on es desen-
volupen les activitats de recerca de l’EMVCO. Té
com a objectiu la identificació, la recuperació i la
millora de varietats tradicionals amb elevat valor
sensorial i, per tant, gastronòmic, per tal que els
productors i els transformadors disposin d’una ma-
tèria primera diferenciada i apreciada en uns mer-
cats cada vegada més globalitzats i competitius,
com consta a la seva pàgina web24. Està regida per
un patronat majoritàriament constituït per perso-
nes en representació de diverses entitats.
Sota la direcció científica del professor Fran-

cesc Casañas, l’administració de la fundació recau

Figura 4.151. Les persones que integraven el GIRO l’any 2010.
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en l’Ajuntament de Sabadell, i l’equip d’investi-
gació està format per profesors de l’ESAB –Antoni
Almirall, Roser Romero del Castillo, Josep Sabaté
i Joan Simó–, investigadors propis de la fundació
–Joan Casals, Marçal Plans, Ana Rivera, Daniel
Fenero–, els professors jubilats de l’escola Lluís
Bosch i Miquel Pujol i estudiants de doctorat.
Cal destacar que, com a eina important de la

seva recerca, la FMA disposa de panels de tast en-
trenats per avaluar els productes sobre els quals fa
tasques de millora genètica: mongeta, tomàquet,
ceba, calçot, etc. Disposar d’aquesta eina permet
avançar de manera objectiva en la descripció de la
variabilitat sensorial deguda a causes genètiques i
ambientals, definir ideotips i realitzar programes
de selecció per aconseguir aquests ideotips.
Les seves activitats es desenvolupen en quatre

àmbits diferents: l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, a Castelldefels, l’Agròpolis, el Parc
Agrari de Sabadell i camps experimentals en di-
versos indrets de Catalunya. El principal projecte
de recerca és la regeneració i la documentació de
les col·leccions nacionals de mongeta per a la
seva recuperació i, pel que fa als de transferència
de tecnologia, la recuperació, a través de l’ús, de
l’agrobiodiversitat en els espais Xarxa Natura
2000 a Catalunya i el projecte d’assajos agronò-
mics i de panificació amb blats alternatius. 
A part de la feina feta amb varietats de mon-

geta del ganxet, els darrers fruits aconseguits per
la Fundació Miquel Agustí han estat dues varie-
tats de tomàquet: el Montgrí, tomàquet pera de
Girona, i el Punxa, tomàquet de penjar. 

Els seus treballs es publiquen en forma d’arti-
cles de recerca en revistes especialitzades d'arreu
del món, així com en ponències i comunicacions
presentades en jornades i congressos, també de
caràcter internacional; a més, en algun cas s’han
concretat en forma de llibre. La fundació també ha
protagonitzat espais a ràdio i televisió.

Figura 4.153. El professor Josep Sabaté, realitzant 
una avaluació sensorial de mongeta a la sala de tast de l’ESAB.

Figura 4.152. El professor Francesc Casañas 
a la cambra de conservació de llavors, 

quan era als antics locals de l’ESAB, al carrer d’Urgell de Barcelona.



ELS PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
PER AL DESENVOLUPAMENT

Cap als anys noranta, com va passar de manera
generalitzada a la societat, començaren a sorgir
a l’ESAB línies de pensament i d’actuació que a
la llarga marcaren una de les pautes de compor-
tament més característiques de l’escola: la coo-
peració al desenvolupament i la solidaritat. A l’es-
cola hi havia un grup de persones, professors i es-
tudiants, sensibilitzats en aquest tema. Els estu-
diants estaven agrupats a l’entorn de Món-3.
Universitaris pel Tercer Món; els professors par-
tien més aviat d’iniciatives personals i de coinci-

dències entre ells. A partir d’aquell moment es co-
mençaren a fer activitats més o menys esporàdi-
ques a l’entorn de la cooperació, i a la llarga
aquest corrent va acabar tenint un fort arrelament
a l’escola. Entre els primers professors que s’hi im-
plicaren hi havia Francisco Iranzo i Daniel López,
tot i que aviat se n’hi van afegir d’altres.

Durant la primera meitat dels noranta es pre-
sentaren els primers treballs de fi de carrera
(TFC) el contingut dels quals era la cooperació
internacional per al desenvolupament en el camp
de l’agricultura i la ramaderia, i des de llavors,
de manera més o menys estable, un grup de pro-
fessors i professores han estat implicats en dife-

Figura 4.154. Silvia Martín i Íngrid Prada col·laboren amb els monitors de la granja escola de M’Lomp, al Senegal, l’any 2006.
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rent mesura en activitats d’aquesta mena, prin-
cipalment a través de la direcció de TFC. En
aquest sentit, la vinculació amb la UPC, una uni-
versitat de referència a nivell espanyol pel que
fa a les activitats de cooperació al desenvolupa-
ment, així com el suport del seu Centre de Coo-
peració per al Desenvolupament (CCD), va ser i
continua essent un element clau per a l’impuls
d’aquestes activitats, sobretot a través de la con-
vocatòria anual d’ajuts del CCD. 

En aquest primer període, a més, les activitats
van comptar amb el suport d’una convocatòria es-
pecífica del Consorci de l’Escola Industrial de
Barcelona (CEIB), a través de la qual es van
donar ajuts a diversos projectes de l’ESAB. Entre
aquestes primeres accions es troben els treballs
fets a El Salvador, el Senegal, Angola i el Marroc.

A partir del 1997 i en els anys posteriors,
l’activitat s’intensifica i es consolida, i això es re-
flecteix en el nombre de projectes i de TFC, en

el volum de persones implicades, en l’establi-
ment de programes de més llarg recorregut i en
l’aparició del Curs d’Introducció a la Cooperació
Internacional. Durant aquest període, professors
i estudiants s’apleguen al voltant del Servei de

Taula 4.26. Professors de l’ESAB desplaçats
en els treballs de la cooperació internacional

LORENZO ÁLVAREZ

NÚRIA CAÑAMERAS

JORDI COMAS

SÒNIA DUARTE

RAÚL FANLO
JORDI FERRER
MONTSERRAT GALLART

GIL GORCHS

ANNA GRAS

ÓSCAR HUERTA

FRANCISCO IRANZO
JORDI IZQUIERDO

RAMON JOSA
DANIEL LÓPEZ
DOLORES LÓPEZ
MARGA LÓPEZ
M. TERESA MAS

JOAN OCA

CÈSAR ORNAT

CLARA PRATS
MONTSERRAT PUJOLÀ
LOURDES REIG

ANTONI M. CLARET VERDÚ
ANDREU VILA

Figura 4.155. Francisco Iranzo i Joan Oca a Angola, l’any 2003, amb un grup de tècnics del Ministeri d’Agricultura
d’Angola que participaren en el curs sobre regs impartit pels dos professors de l’ESAB.
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Figura 4.157. Treballs de final de carrera fets a l’ESAB i realitzats als diversos països entre els anys 1993 i 2010. 

T FC  du t s  a  t e rme  pe r  pa ï s o s  (1993  a  2010)

Cooperació i Agricultura (SeCoiA), que comença
també a organitzar activitats de sensibilització a
l’escola per mostrar la realitat dels països del
sud. Les col·laboracions a Angola, El Salvador,
el Marroc, Bolívia, el Perú i el Senegal són alguns

dels projectes emblemàtics d’aquest període, en
els quals van participar un elevat nombre de pro-
fessors i estudiants en col·laboracions de diver-
ses menes (des de conferències a consultories
fins a la participació en projectes de treball, i des
d’avaluació de l’aprenentatge fins a projectes d’i-
rrigació i d’ús dels recursos hídrics). Destaca
també, d’aquest període, l’establiment de rela-
cions amb ONG, gràcies a les quals s’han desen-

El treball en ApD no és una tasca altruista. Les activitats de l’ESAB
en ApD han de ser activitats acadèmiques reconegudes per la uni-
versitat (docència, recerca, transferència de tecnologia), com ho són
en tots els altres àmbits de coneixement. L’activitat acadèmica en
ApD té un absolut sentit social. La millora de la producció agrícola
de petita escala als països del sud és de vital importància per a com-
batre la fam i la pobresa al món. Formar experts que hi treballin,
aportar coneixements tècnics als projectes d’altres institucions, fer re-
cerca per millorar els sistemes de producció, conservació, distribució,
comercialització i accés als aliments. Aquests han de ser els objectius
de l’ESAB com a institució, i s’han de vehicular a través de la seva
activitat acadèmica: la docència, la recerca i la transferència de tec-
nologia.

Reproduït d’un full informatiu del 2006 
sobre agricultura per al desenvolupament.
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volupat col·laboracions de llarga durada, com
Món-3, Caldes Solidària, Nucli d’Estudis Ama-
zònics, Desos Opció Solidària, entre d’altres. 

Allò que en els anys anteriors havia estat un
treball més aviat discrecional, amb un marcat toc
voluntarista i fruit de l’actitud solidària dels

membres de l’ESAB, a partir del 2005 es va anar
transformant de mica en mica en una activitat
més institucional. Sense deixar del tot el seu ca-
ràcter voluntarista i solidari, marcava una ten-
dència cap als nous horitzons que volia atènyer
l’escola, que, amb els ensenyaments tradicionals,

Figura 4.159. L’alumna Ester Comas prepara erols, per a sembrar-hi
arròs, a M’Lomp, el Senegal, l’any 2006. 

Figura 4.161. Les alumnes Cristina Rabell i Nora Quesada prenen 
mostres per a l’analítica del sòl, a Vélingara, el Senegal, l’any 2008.

Figura 4.158. El professor Joan Oca en un projecte de cooperació pro-
mogut per l’AECI a Filipines, l’any 2000.

Figura 4.160. Projecte de cooperació en agricultura periurbana 
a Huaycan (el Perú), l’any 2002, dirigit pel professor Jordi Izquierdo.
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havia vist minvar gradualment el nombre d’estu-
diants interessats en els estudis agraris. 

En aquell període, les universitats espanyoles
havien avançat conjuntament en la definició del
seu paper com a actors de cooperació al desenvo-
lupament, i l’ESAB no es va mantenir al marge
d’aquestes reflexions. Amb l’objectiu d’anar con-
vertint el treball discrecional i solidari en  acadè-

Figura 4.163. Integrants del projecte VISA, que es desenvolupà 
del 2007 al 2011 a la vall del riu Senegal. 

Issa Ould Mohamed Ould Talhatta en fou el responsable local.

Figura 4.162. Taller de restitució dels resultats de tres anys d’experimen-
tació (2004-2006) en el perímetre de reg de Belinabé (Gorgol, 

Mauritània), el maig del 2006. Diallo Oumar en fou el responsable local.

A partir del 1994, i durant més de 8 anys, di-
versos professors de l’ESAB participaren en el
curs de tercer cicle sobre ecologia de sistemes
agraris que organitzaren conjuntament la Uni-
versitat de Barcelona i l’École Normale Supé-
rieure, primer, i després la Faculté de Sciences
et Techniques de la Universitat de Nouakchott
de Mauritània. Sobre el terreny els cursos foren
gestionats per l’ONG Món-3. 

Aquesta activitat portà el professor Jordi Co-
mas a col·laborar amb Helena Gómez McPhear-
son i Luciano Mateos, investigadors de l’Instituto
de Agricultura Sostenible, centre del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, i amb el
professor David Connor de la Universitat de Mel-
bourne, durant més de 10 anys, en diversos pro-
jectes orientats a fer una diagnosi i plantejar
alternatives sobre les dificultats per a produir ce-
reals en regadiu a la vall del riu Senegal, a Mau-
ritània. Entre aquests cal destacar el projecte
Valorisation de l’Irrigué pour la Souveraineté Ali-
mentaire (VISA), que va ser finançat per l’Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo i el Ministère de Développement
Rural d’aquell país. També s’establiren un seguit
de col·laboracions amb la FAO dintre del Pro-
grama Especial per a la Seguretat Alimentària. 

Amb relació a aquestes col·laboracions, Mo-
hamed el Moctar, agroeconomista de la Société
Nationale pour le Développement Rural de Mau-
ritània es va titular en el programa de doctorat
del DEAB.
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mic, es va crear, el setembre del 2005, el pro-
grama acadèmic Agricultura per al Desenvolupa-
ment. Coincidint amb la renovació de l’estructura
dels ensenyaments universitaris, amb la creació
dels màsters universitaris l’ESAB proposava fer
un màster en agricultura per al desenvolupa-
ment, i aprofitar aquest impuls per a donar es-
tabilitat i qualitat al seu programa d’activitats
de cooperació.

Amb el suport del Vicerectorat per a la Re-
cerca de la UPC, i posteriorment del CEIB, del
CCD i dels esforços de la mateixa ESAB, es va
poder incorporar Eva Vendrell Sarroca, amb una
beca de col·laboració, per donar un primer im-
puls a la creació del programa i posar en marxa
el màster en agricultura per al desenvolupament.

Aquest programa va quedar sota la responsabili-
tat de Daniel López en el moment de la seva cre-
ació, i fins al 2008, moment en què Ramon Josa
en va assumir la coordinació. A partir del 2008,
Eva Vendrell va continuar donant suport a l’acti-
vitat a l’ESAB des del CCD, on va començar a
treballar el desembre d’aquell any, i també es va
comptar amb l’ajuda (gràcies a una beca de
col·laboració) d’Anastàsia Gasó primerament i,
posteriorment, d’Estela Garcia i de Lídia Pare-

Figura 4.164. El professor Gil Gorchs i l’alumna del màster ApD 
Anastàsia Gasó visiten agricultors de la zona cafetera Los Izotes, Jalapa, 
Guatemala, el juliol del 2008. La nostra alumna va deixar petja 
amb la seva participació en projectes de cooperació de la FAO.

Figura 4.165. Els alumnes Alfred Hernández i Oriol Garriga 
fan enquestes i visiten els poblats, per a fer propostes 
de millora per a la gestió dels animals. Senegal, 2008.
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des, totes elles estudiants del màster en agricul-
tura per al desenvolupament.

Des de la seva creació i fins a l’actualitat, el
programa acadèmic Agricultura per al Desenvo-
lupament s’ha dedicat a la promoció i la millora
contínua de les activitats de cooperació al des-
envolupament a l’escola, col·laborant en la inte-
gració d’aquestes activitats, en la mesura del
possible, en el funcionament regular de l’ESAB.
En aquest sentit, un fet important va ser la po-
sada en funcionament del màster en agricultura
per al desenvolupament el setembre del 2007. A
través d’aquest ensenyament de postgrau es pre-
tenia donar resposta a la necessitat de professio-
nals amb coneixements tècnics d’agronomia i
amb coneixements sobre desenvolupament
humà, relacions internacionals i cooperació, i la
seva implantació va suposar un veritable revulsiu
per a l’activitat de cooperació a l’escola.

Posar en funcionament un ensenyament d’a-
questa mena va ser una gran fita: representava la
cristal·lització d’una visió del que podia ser la co-
operació al desenvolupament a l’escola. A més,
portar al màxim nivell de l’ensenyament univer-
sitari la cooperació i l’agricultura per al desen-
volupament va requerir del professorat un
acostament molt més acadèmic i formal a aques-
tes temàtiques, i també un elevat compromís per-
sonal de formar-se i adquirir experiència en
aquest àmbit: en els anys immediatament poste-
riors a l’inici del màster, diversos professors i
professores es van desplaçar per primera vegada
a països del sud per participar en projectes. 

Gràcies a l’energia amb què el professorat va
entomar aquest repte, d’ençà de la posada en fun-
cionament del programa acadèmic i del màster en
agricultura per al desenvolupament, l’ESAB va
incorporar de manera definitiva l’eix de treball de

Figura 4.167. El professor de l’ESAB Jordi Izquierdo visita els camps
d'una escola de capacitació agrària a Bata (Guinea Equatorial), el 2012.

Figura 4.166. El professor Francisco Iranzo, a Moçambic, 
el setembre del 2009, amb dos tècnics d’aquell país.



cooperació al desenvolupament com a propi. Des
de llavors i fins l’actualitat, la defensa de TFC
sobre cooperació constitueix una absoluta norma-
litat, es va iniciar la col·laboració amb la Univer-
sitat de Barcelona i la Universitat Gaston Berger
per a impartir una titulació pròpia de la UPC al
Senegal (el màster en desenvolupament rural i co-
operació), es publiquen treballs de recerca en re-
vistes indexades, es va organitzar una Trobada de
Recerca en Agricultura per al Desenvolupament
a nivell estatal i diversos professors s’han implicat
en la creació i l’impuls de la Red de Investigación
en Agricultura para el Desarrollo.

En el moment actual, l’escola té i manté el seu
compromís en l’àmbit de la solidaritat interna-
cional, per la lluita contra la pobresa i pel treball

per un món més just i sostenible; i la cooperació
al desenvolupament en l’àmbit de l’agricultura i
la ramaderia forma part de l’activitat normal i del
caràcter de l’escola.
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Figura 4.168. 
Cerimònia d’inauguració
(19 de gener del 2012) 
de la tercera edició del
màster de desenvolupa-
ment rural i cooperació 

que se celebra al Senegal,
en col·laboració amb la 

Universitat de Barcelona 
i la Fundació Món-3.

Figura 4.169.
Repartiment dels diplo-
mes del curs anterior.

Irene Maestro, 
professora de la Facultat
d’Econòmiques de la UB 
i presidenta de Món-3,
acompanya Anna Gras,
cap d’estudis de l’ESAB.

Figura 4.169



4 .  E l  c am í  c ap  a  l a  i n t eg ra c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1976 -2008)

396

LES PUBLICACIONS DE L’ESCOLA

LA REVISTA «ARXIUS»

La publicació de la revista Ar xius fou una de les
empreses que es posaren en marxa el 1980. 
Entre el 1980 i el 1986, Arxius (quarta sèrie)

es publicà regularment amb periodicitat anual
(taula 4.27), amb un format i uns continguts més
adequats als temps que corrien: s’abandonà el for-
mat lli bre, com el dels antics Arxius i els Anales
dels anys quaranta, per adoptar el d’una revista.
El director era el mateix de l’escola, Jaume Bech,
i el consell de redacció el formaven Miquel Cabe-
zas, Lluís Costa, Sebastià Duran, Jaume Fabregat,
Ferran Muñoz, Alejandro Rodríguez, Josep M.
Vidal-Barraquer i Emilio Zanuy.
Entre els anys 1987 i 1993, la revista continuà

apareixent, però amb un ritme de publicació més
baix i amb un format diferent (figura 4.170). El

consell de redacció el formaven Raúl Fanlo, Anna
Gras, Ramon Josa, Roser Romero del Castillo i An-
toni M. Claret Verdú, sota la direcció de Rosa Flos.
Els professors de l’escola que publicaren a Ar-

xius, quarta sèrie, es relacionen a la taula 4.28.
De l’any 1993 al 1996, Arxius no tingué cap

mena d’activitat. 
El 1998 se’n reprenia la publicació, amb el

número 1 de la cinquena sèrie. Director, Xavier
Martínez, i consell de redacció: Carles Bernat,
Francesc Casañas, Raúl Fanlo, i Roser Romero
del Castillo actuava de secretària.
Amb un lleuger canvi de format, basat sobre-

tot en elements tipogràfics i cromàtics, obria la
publicació l’article «L’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona des de la seva fundació fins al
1936» de Mireia Artís Mercader.

Figura 4.170. Portada de la revista Arxius, quarta sèrie: 
número 1 i número 11.

Quarta sèrie
Any          Núm.   Articles

1980 1 5
2 7

1981 3 6
1982 4 5
1983 5 6
1984 6 6
1985 7 5

8 7
1986 9 6
1987 10 6
1988 11 6
1989 12 8

1990-1991 13-14 6
1993 15 5

Cinquena sèrie
Any         Núm.    Articles

1998 1 5
2 4

1999 3 4
2000 4 4
2001 5 5
2002 6 6

Taula 4.27. Nombre d’articles publicats a la revista Arxius, 
quarta i cinquena sèries
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A la taula 4.27 es resumeix el nombre d’arti-
cles publicats a Arxius, cinquena sèrie, i a la
taula 4.29, els professors que hi col·laboraren.
Durant el curs 2000-2001 se signà un conveni

amb el Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC) per tal de tenir tots els nú-
meros de la revista disponibles a la xarxa. En
aquest moment es poden consultar tots els sumaris

Any Professors

1981 JOAN PERE VILÀ HORS; JAUME BECH

1982 JAUME BECH; MANUEL BONMATÍ; MONTSERRAT PUJOLÀ

1983 JAUME BECH; JOAQUIM CARBONELL; ANTONI ALMIRALL ANDREU

1984 JAUME BECH; JUAN JOSÉ DE CASTRO; AGNÈS HERETER; PATRÍCIA

JIMÉNEZ; RAMON JOSA; MONTSERRAT PUJOLÀ; JOSEP M. ROQUÉ

1985 JAUME BECH; PERE COSTA BATLLORI; ALFRED FERRET; XAVIER

MARTÍNEZ; JORDI VALERO; JUAN JOSÉ DE CASTRO; JOSEP M. ROQUÉ

1986 MERCÈ ALOY; LLUÍS BOSCH; FRANCESC CASAÑAS; RAMON CLOTET;
DAVID CLUA; JUAN JOSÉ DE CASTRO; JOSEP SANCHO; 
MONTSERRAT SOLIVA

1987 MERCÈ ALOY; TERESA BALANYÀ; MANUEL BONMATÍ; LLUÍS BOSCH; 
FRANCESC CASAÑAS; PATRÍCIA JIMÉNEZ; MONTSERRAT PUJOLÀ; 
JOSEP SAÑA; ESTHER SÁNCHEZ; ANTONI M. CLARET VERDÚ

1988 ENRIC BOTA; ROSA CARBÓ; RAMON CLOTET; DAVID CLUA; 
JOSEP SANCHO

1989 MANEL BONMATÍ; LLUÍS BOSCH; FRANCESC CASAÑAS; JUAN JOSÉ DE

CASTRO; PATRÍCIA JIMÉNEZ; RAMON JOSA; MONTSERRAT PUJOLÀ; 
JOSEP SANCHO; ESTHER SÁNCHEZ; MONTSERRAT SOLIVA

1990-91 TERESA BALANYÀ; NÚRIA CAÑAMERAS; NÚRIA CARAZO; RAMON CLOTET;
XAVIER FÀBREGAS; MARTA GINOVART; RAMON JOSA; DANIEL LÓPEZ;
XAVIER MARTÍNEZ; MONTSERRAT PUJOLÀ; ROSER ROMERO DEL CASTILLO;
JOSEP SAÑA

1993 ANTONI ALMIRALL ANDREU; LLUÍS BOSCH; FRANCESC CASAÑAS; 
AGNÈS HERETER; JORDI IZQUIERDO; M. TERESA MAS; 
ESTHER SÁNCHEZ; MONTSERRAT SOLIVA; ANTONI M. CLARET VERDÚ

Taula 4.28. Professors de l’escola 
que publicaren articles a la revista Arxius, quarta sèrie

Figura 4.171. 
Portada 

de la revista Arxius:
número 1, 

de la sèrie cinquena.

Any Professors

1998 NÚRIA CAÑAMERAS; LLUÍS DALMAU; RAÚL FANLO; EMILIO GIL; GIL GORCHS;
AGNÈS HERETER; RAMON JOSA; MONTSERRAT SOLIVA; 
ANTONI M. CLARET VERDÚ; ÓSCAR ALFRANCA; MANUEL BONMATÍ; LLUÍS BOSCH;
FRANCESC CASAÑAS; MARTA GINOVART; ANNA GRAS; DANIEL LÓPEZ; 
MONTSERRAT PUJOLÀ; ROSER ROMERO DEL CASTILLO; JOSEP SABATÉ, 
ESTHER SÁNCHEZ; JORDI VALERO

1999 CARLES BERNAT; ROSA CARBÓ; EMILIO GIL; ROSER ROMERO DEL CASTILLO; 
XAVIER SORRIBAS; ANTONI M. CLARET VERDÚ

2000 ÓSCAR ALFRANCA; ANTONI ALMIRALL ANDREU; LLUÍS BOSCH; 
FRANCESC CASAÑAS; NÚRIA CARAZO; RAMON CLOTET; DANIEL LÓPEZ; 
MIQUEL PUJOL; CARMEN RODRIGO; ROSER ROMERO DEL CASTILLO; 
ESTHER SÁNCHEZ; JORDI VALERO

2001 ÓSCAR ALFRANCA; ROSA CARBÓ; MARTA GINOVART; AGNÈS HERETER; 
RAMON JOSA; DANIEL LÓPEZ; M. TERESA MAS; MONTSERRAT PUJOLÀ; 
XAVIER SORRIBAs

2002 TERESA BALANYÀ; MANUEL BONMATÍ; RAÚL FANLO; JORDI IZQUIERDO; 
MONTSERRAT PUJOLÀ; JOSEP SABATÉ

Taula 4.29. Professors de l’escola 
que publicaren articles a la revista Arxius, cinquena sèrie



Figura 4.175. Llibre publicat pel
Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, l’any 1993.
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de la revista des del 1982, així com una part dels
textos complets dels articles a l’adreça electrònica
http://www.raco.cat/index.php/ArxiusESAB.

PUBLICACIÓ DE LLIBRES

L’escola, a partir dels primers anys vuitanta, va
promoure la publicació dels apunts d’algunes as-
signatures, així com dels llibres d’exercicis de fí-
sica, química, àlgebra i càlcul, per exemple.
A partir del 1981 el professor Miquel Pujol

va editar, en format de llibre, apunts de les ma-
tèries que impartia. El fet que fossin escrits en
català va ser valorat molt positivament per fun-
cionaris del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, els quals manifestaren que es tractava
d’una bibliografia pionera –en aquella època–
en aquesta branca del coneixement.

D’altra banda, i sobretot més endavant, diver-
sos professors han escrit llibres relacionats amb la
matèria que impartien a l’escola:
Publicats per l’Editorial Aedos: Sebastià Duran.
Replantación de frutales, Premi Agrícola Aedos,
el 1976, i Frigoconservación de la fruta, el
1983; Carles Bernat. Maquinaria para agricul-
tura y jardinería, el 1980; Carles Bernat, Juan
J. Andrés i José Martínez. Hivernacles, el 1987. 

Publicats per la Diputació de Barcelona: Josep
Saña i Montserrat Soliva. El compostatge. Pro-
cés, sistemes i aplicacions, el 1987; Montserrat
Soliva, Compostatge i gestió de residus orgànics,
el 2001; Óscar Huerta, Marga López i Montser-
rat Soliva. Procés de compostatge: caracteritza-
ció de mostres, el 2010.
Publicats per la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, Edicions UPC: Miquel Pujol: Gramí-

Figura 4.172. Exercicis d’àlgebra
i càlcul, dels professors Joan Lluís
Dalmau i Jaume Fabregat, 1980.

Figura 4.174. Llibre publicat per
Editorial Aedos, Barcelona, 
l’any 1976.

Figura 4.173. Apunts publicats en
format de llibre. La primera edició
és de l’any 1981.
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Figura 4.179. Llibre publicat per
l’Associació d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya, l’any 2008.

Figura 4.177. Llibre publicat per 
Edicions Vicens Vives, S.A., Barcelona, 
l’any 1993.

Figura 4.178. Llibre publicat per l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, l’any 2007. 
Posteriorment, va ser premiat.

neas. Aplicaciones agronómicas, el 1998; Mercè
Raventós: Indústria alimentària. Tècniques
emergents, el 2003, i Tecnologia de fluids ali-
mentaris, el 2005; Emilio Gil: Tratamientos en
viña. Equipos y técnicas de aplicación, el 2004;
Josep Mestres i Roser Romero del Castillo:
Productos lácteos. Tecnología, el 2004.
Especialment rellevant fou la publicació del

llibre Química, de Josep Saña, editat per Edi-
cions Vicens Vives, S. A. el 1993.
El professor Carles Bernat –juntament amb

Robert Martí i Santiago Planas– va elaborar un
Lèxic de Maquinària Agrícola, amb l’assessora-
ment del TERMCAT, que fou premiat per la Ge-
neralitat de Catalunya i publicat el 1993.
Així mateix, Josep Saña, Joan Carles Moré i

Alfred Cohí obtingueren el Primer Premio Nacio-
nal del MAPA amb La gestión de la fertilidad de
los suelos, publicat pel mateix MAPA el 1996. 

També cal esmentar, entre altres –vegeu, per
exemple, les figures 4.176 i 4.177–, el llibre
Exercicis d’anàlisi química agrícola, Patricia Ji-
ménez, Montserrat Pujolà i Montserrat Soliva, pu-
blicat el 2002, subvencionat pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Figura 4.176. 
Llibre publicat 

per Edicions UPC,
Universitat Politècnica 

de Catalunya, l’any 2003.
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MISCEL·LÀNIA

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

El Congrés de Cultura Catalana, La Unió de Pagesos 
i l’Institut Català d’Estudis Agraris

El Congrés de Cultura Catalana fou un conjunt
d’activitats encaminades a diagnosticar la situa-
ció real de la cultura del país en aquell moment
en què ja s’albiraven les acaballes del fran-
quisme, i a dotar d’alternatives i de perspectives
de futur tots els àmbits de la nostra cultura. Sorgí
d’una iniciati va nascuda en el Col·legi d’Advocats
de Barcelona, i al llarg d’uns dos anys va aconse-
guir mobilitzar tota la cultura catalana activa, tant
en el món associatiu com en el particular. 
L’Escola d’Agricul tura s’hi havia adherit el 18

de juny del 1975; el 7 de juliol del mateix any
s’hi presentà el projecte de l’Àmbit d’Agricul-
tura –Jordi Peix, exalumne, n’era el coordinador–
i el 24 de febrer del 1976 s’hi va celebrar un acte

en homenatge a l’Escola Superior d’Agricultura
de la Generalitat i als seus professors.
Les conclusions de l’àmbit d’agricultura del

Congrés de Cultura Catalana es presentaren a
Lleida el 15 de maig del 1977, després d’un con-
junt d’activitats i reunions iniciades aproxima-
dament un any abans, en les quals l’Escola
d’Agricultura de Barcelona no es mantingué pas
al marge. D’una banda, el grup d’estudiants que
els anys seixanta tingué un destacat paper en la
vida de l’escola fou un dels principals impulsors
de l’Àmbit d’Agricultura del congrés; de l’altra,
s’hi implicaren activament professors i estu-
diants, i la mateixa escola com a institució. Entre
les conclusions d’aquest Àmbit d’Agricultura, hi
havia la proposta de creació d’una institució aca-
dèmica catalana que vetllés per quelcom que
havia constituït un dels pilars i una de les raons
de ser de l’Escola Superior d’Agricultura l’any
1911: la diagnosi de la situació del sector primari
català, la recerca de solucions per als proble mes
amb què es trobés i la formació de professionals

Figura 4.180
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preparats per a una cosa i l’altra. És la proposta
de la qual sorgí l’ICEA.
Així, el 1977, any de clausura del congrés, nai-

xia l’Institut Català d’Estudis Agraris, amb una co-
missió gestora i uns grups de treball que iniciaven
les seves activitats en el mateix si de l’Es cola d’A-
gricultura. El 1979 era admès com a societat filial
de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un retoc en
el seu nom. La Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris (ICEA) redactava els estatuts i convocava l’as -
semblea constituent, i  traslladava la seva seu als
locals de l’IEC, on encara és avui dia.
La col·laboració amb aquesta entitat continuà

els anys següents, i l’escola participà en cursets i
altres activitats conjuntes amb aquesta institució.
L’Escola d’Agricultura també havia participat

d’alguna manera en la creació de la Unió de Pa-
gesos, amb una certa mobilització entre una part
dels estudiants i profes sors, com a la primera
tractorada organitzada el 1977 pel sindicat agrari,
que comptà amb la participació simbòlica del
tractor que posseïa l’escola.

Altres col·laboracions

A partir del 1980 es consolidaren tota una sèrie
de col·laboracions que, si bé algunes d’elles ja ha-
vien existit anteriorment, en aquests anys adopta-
ren un nou caire, i en la ma jor part dels casos
esdevingueren estables. Convé destacar les be-
ques concedides pel Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
(COETAPAC), i els pactes amb la Conselleria d’A-
gricultura de la Generalitat de Cata lunya (per
exemple, per tal de constituir l’Institut de Sòls de
Catalunya), les col·laboracions amb l’Insti tut Agrí-
cola Català de Sant Isidre (IACSI), per una banda,
i amb la Unió de Pagesos, per l’altra, etcètera.
Les beques del Col·legi Oficial eren adminis-

trades per un professor coordinador de l’escola i
un membre del col·legi, i consistiren en 6 beques
de 18.000 pessetes amb una durada de 6 mesos

Figura 4.181

Figura 4.182
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a les àrees de fitopatologia, física, química, sòls,
producció vegetal i zootècnia, i 2 de 36.000, una
per a biblioteca i l’altra per a la secretaria pròpia
del conjunt de beques.
Amb les caixes d’estalvis –sobretot la Caixa de

Pensions i la Caixa de Catalunya– s’aconseguiren
beques i premis per a l’alumnat, i subvencions a
projectes de recerca concrets.
També hi hagué convenis de col·laboració amb

fires i exposicions, com la Tecnoalimentària, on
l’escola muntava un estand de divulgació de les
activitats del centre, i amb mostres i jornades, com
ara les Jornades Tècniques de la Poma, que orga-
nitzava la Caixa de Pensions, etc.
Finalment, s’iniciaren a l’ESAB les activitats

dels programes Erasmus i  Sòcrates, que tenen la
finalitat que els estudiants universitaris puguin
desenvolupar una part de la seva carrera en uni-
versitats diferents de la d’origen. El programa

Erasmus ja no ha deixat mai de ser una activitat
habitual a l’Escola d’Agricultura des del 1993,
any en què es començà a desenvolupar, coordinat
en aquell moment pel professor Josep Sancho.
Aquests programes possibilitaren l’establiment
de relacions i la signatura de convenis amb nom-
broses universitats i centres d’alts estudis tecno-
lògics de diverses ciutats europees i algunes
d’iberoamericanes, i aquests convenis anaren
creixent any rere any. 
Els diferents programes de postgrau, així com

el d’intercanvis internacionals entre estudiants
catalans i estrangers, reberen el suport institucio-
nal i econòmic de diverses entitats i organismes,
com els departaments de Treball, Medi Ambient
i Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya i la Secretaría General del Plan Na-
cional de Investigación Científica y Desarrollo

Figura 4.184. Camp experimental de fruiters a La Fortesa, 
subvencionat per la Caixa de Pensions. 

Figura 4.183. Alumnes de l’assignatura de maquinària agrària visiten la
Fira de Saragossa, acompanyats pel professor Carles Bernat, l’any 1979.
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Tecnológico del Ministerio de Educación y Cien-
cia, mentre que se signaren convenis amb aquests
mateixos departaments, amb serveis de la Dipu-
tació, ajuntaments i consells comarcals, i amb de-
partaments afins de diverses comunitats autò-
nomes espanyoles.
L’octubre del 2002 es va obrir a l’escola l’Ofi-

cina d’Inserció Laboral conjunta COETAC-ESAB,
amb l’objectiu de gestionar la borsa de treball per
a estudiants i titulats col·legiats en enginyeria tèc-
nica agrícola. En el campus de Castelldefels, el
servei es manté a la Unitat de Gestió del Campus.
D’altra banda, les estades de pràctiques a l’em-

presa i diferents programes de recerca en els quals
participava l’escola motivaren la signatura de
nombrosos convenis de col·laboració amb empre-
ses del sector agrari, des d’algunes de destacades
en el sector agropecuari, hortofructícola, jardiner
o d’indústries agràries i alimentàries, fins a petites

explotacions familiars. Ja era un hàbit adquirit per
l’escola, i que ha estat del tot consolidat fins al mo-
ment actual. A partir de la dècada dels noranta,
ampliaren aquests convenis els programes lligats
a la cooperació en el desenvolupament de deter-
minades zones deprimides del món.
Si prenem com a exemple el curs 2009-2010,

76 estudiants de l’ESAB signaren convenis per
un total de 20.449,5 hores –una mitjana de 269,7
hores per persona– amb 53 empreses o institu-
cions, 41 de les quals eren noves en aquest tipus
de col·laboració.
Entre el 1997 i el 2005 l’ESAB entrà en el con-

sell d’administració del Pôle Européen Agroali-
mentaire (PEA), associació interregional europea
per a la comunicació, la investigació, la innovació
i la transferència de tecnologia en l’àmbit agroali-
mentari, amb seu a Lió (França), a la qual ja per-
tanyia com a vocal des de feia uns deu anys. 

Figura 4.185. Els alumnes de producció agrària ecològica visiten l’explo-
tació hortícola de Joan Castellà a Amposta (Montsià), el maig del 2002.

Figura 4.186. Els alumnes de producció de farratges visiten la 
Cooperativa Pirenaica de la Seu d’Urgell, i són atesos per Lluís Xanxo. 



Relació de l’ESAB amb el sector formatger artesà català

Des del principi dels anys vuitanta, quan Enric
Canut, antic estudiant de l’escola, s’interessà per
la producció artesana de formatges, tant a
Catalunya com a l’estat espanyol, i, juntament amb
Enric Navarro, publicà el llibre Els formatges de
Cata-lunya, es va revifar un sector que es trobava
endormiscat. Els cursos de formatgeria que
començà a impartir el mateix Enric Canut a «Torre
Marimon» varen tenir-hi un paper rellevant que
continua avui dia. 
El professor d’indústries làcties de l’escola,

Josep Mestres, va participar d’aquests cursos de
formació en el seu inici; més endavant, al final
dels anys vuitanta, s’hi incorpora la també profes-
sora d’indústries làcties Roser Romero del Cas-
tillo. Amb ella s’enceta una estreta col·laboració
amb aquest sector: Fira dels Formatges Artesans
del Pirineu a la Seu d’Urgell, on organitza i coor-
dina la jornada tècnica des de l’any 2007 i hi par-
ticipa com a jurat en el concurs de formatges des
de l’any 1996; més recentment, des del 2010, par-
ticipa en la Mostra de Formatges de Borredà, en
el marc de la qual imparteix un taller per a adults
sobre el formatge.
D’altra banda, des de l’any 2009 la professora

Roser Romero del Castillo, prepara, per encàrrec
del Departament d’Agricultura de la Generalitat,
el «Programa d’activitats de formació contínua
per al sector formatger artesà de Catalunya»25,
que s’imparteix amb èxit a l’Escola de Capac-
itació Agrària  del  Pirineu i a «Torre Marimon».  

Com a conseqüència de la implementació del
programa, s’estableix el Consell d’Estudis per la
Formació Continua del sector formatger artesà de
Catalunya en què la professora Roser Romero del
Castillo, nomenada pel rector, representa la UPC;
també formen part del mateix consell re-presen-
tants de la UAB, la UdL, l’ACREFA (Associació
Catalana de Ramaders Elaboradors de Format-
ges Artesans), el DAAM i l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell.
Aquestes relacions s’han traduït en la realit-

zació de nombrosos treballs de final de carrera
sobre els formatges artesans catalans.

4 .  E l  c am í  c ap  a  l a  i n t eg ra c i ó  a  l a  un i ve r s i t a t  ( 1976 -2008)

404

Figura 4.187. Classe de pràctiques a «Torre Marimon».



LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE L’ESAB

Tot i que des de molts anys abans, a través dels
convenis amb empreses i institucions diverses,
l’ESAB posseïa uns mecanismes de projecció ins-
titucional cap a l’exterior, els canvis soferts durant
la primera dècada del segle XXI feren plantejar la
necessitat d’obrir noves vies de comunicació. Els
elements que feien necessari aquest plantejament
foren la davallada d’alumnes i el trasllat a Castell-
defels. Altrament, es començaven a dissenyar els
nous plans d’estudis en el marc del pla de Bo-
lonya, i això feia que es considerés essencial en-
gegar una important campanya de comunicació.

Una de les primeres accions va ser la creació i
posterior ampliació i perfeccionament de la pàgina
web de l’escola, però ha estat en els darrers cinc
anys anteriors a la celebració del centenari que
s’han viscut les experiències més destacades.

La presència en el Campus del Baix Llobregat
de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Ae-
rospacial de Castelldefels, amb unes necessitats
similars a les de l’ESAB, va facilitar la creació
d’una unitat de campus anomenada Comissió per
al Foment de la Ciència i la Tecnologia.

En el curs 2007-2008 s’establiren contactes
amb diferents organismes i institucions, com el
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,
per tal d’estudiar mesures a emprendre i analitzar
les que es prenien en altres àmbits amb la ma-
teixa finalitat. A més, l’escola va participar en di-
verses iniciatives com el Saló Estudia 2007 de
Fira de Barcelona.

Promoció de l’ESAB entre els estudiants 
d’ensenyança secundària

Va ser en el curs 2008-2009 que la comissió va
iniciar una intensa activitat de projecció exterior
que es va consolidar en el curs 2009-2010, en
què es posaven en marxa els nous plans d’estu-
dis. Atès que els nous graus estaven encara en
fase de disseny, la campanya es va centrar fona-
mentalment en el concepte dels nous títols més
que en els seus continguts precisos, explicant la
missió i els objectius formatius de l’ESAB a mitjà
i llarg termini. Una novetat va ser que, per al des-
plegament de les activitats, es va demanar la im-
plicació del professorat, fonamentalment els més
joves, que van comprometre’s de forma decidida
i desinteressada en les activitats de promoció
desplegades tant en el mateix campus com en els
instituts de l’àrea metropolitana. 
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Figura 4.188. La professora Isabel Achaerandio 
amb els estudiants de l’IES Mediterrània, el dia 5 de juny del 2008.



Es va dissenyar un seguit d’accions en funció
del públic objectiu. Per una banda, es van im-
pulsar activitats que tenien com a objectiu donar
a conèixer l’ESAB, el campus, les seves àrees de
treball i les seves activitats. En aquesta línia s’a-
favorí la presència en els mitjans de comunicació
dels professors de l’escola i la seva recerca. Cal
destacar la participació en la Setmana de la Cièn-
cia, la col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria de
Castelldefels, la presència a les fires de la co-
marca, com la Fira de l’Espàrrec de Gavà, i més
tard la col·laboració continuada amb les Aules
d’Extensió Universitària Sènior que obrí el cam-
pus a la gent gran de Castelldefels.     

Així mateix, es van crear activitats específiques
per a secundària, orientades sobretot a la promoció
dels estudis, però també al foment de la ciència i
les enginyeries entre el jovent. Es va mantenir la
presència anual en el Saló de l’Ensenyament, punt
de trobada fonamental per als estudiants de bat-

xillerat que cerquen una orientació per als seus
futurs estudis. També es van modificar les jorna-
des de portes obertes per fer-les més interactives.
Igualment es va dissenyar una visita guiada i con-
duïda pel professorat de l’escola anomenada «Un
recorregut per l’Enginyeria dels Sistemes Biolò-
gics» que incloïa diverses etapes o petits tallers,
entre d’altres: «El Campus: una petita mostra del
paisatge del Delta», «Valorització de residus or-
gànics a través de la producció primària», «Cultiu
in vitro de plantes d’interès ornamental i comesti-
ble» i «L’anàlisi sensorial: una eina imprescindi-
ble per a la indústria alimentària». 

Una de les activitats més singulars i més re-
eixides va ser el projecte creat conjuntament amb
l’Ajuntament de Badalona sota el nom «Projecte
Baetulo XXI: És possible una colònia humana a
Mart?». Aquesta és potser l’acció més important
pel que fa a l’acompanyament a l’escolaritat que
es realitza des del Campus del Baix Llobregat, i
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Figura 4.189. Un grup d’estudiants d’educació secundària de Badalona ex-
posant el «Projecte Baetulo XXI: És possible una colònia humana a Mart?».

Figura 4.190. Estudiants de l’IES Mediterrània de Castelldefels, el dia 5
de juny del 2008, practicant al laboratori d’aqüicultura de l’ESAB.



sintonitza amb les estratègies d’èxit escolar dels
municipis que hi participen, així com de l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona. És per
això que, a més de tenir el suport econòmic i tèc-
nic de la Diputació, compta amb el cofinança-
ment dels municipis participants. Actualment es
du a terme, entre d’altres indrets, en municipis
com Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Vi-
cenç dels Horts, amb el nom de «Mart XXI».
Aquest projecte està dirigit a un perfil d’estu-
diant molt concret, amb bons resultats acadè-
mics, però amb un elevat risc d’exclusió per raó
de la seva realitat familiar o social, amb l’objectiu
de despertar la seva vocació científica o tecnolò-
gica, o com a mínim d’animar-los a continuar cap
a estudis superiors. En aquest projecte l’EETAC
i l’ESAB desenvolupen un seguit de tallers que
permeten als estudiants plantejar-se qüestions i
buscar la manera de trobar respostes mitjançant
el mètode científic. El projecte va començar amb

la participació de 28 nois i noies de Badalona, i
en l’última edició ja han estat 131 joves els que
han pogut gaudir d’aquesta activitat.

La tutorització de treballs de recerca de batxi-
llerat va ser una altra de les activitats que es van
iniciar, considerant que aquests treballs són una
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Figura 4.193. Grup d’estudiants de secundària 
fent un taller de tast al laboratori d’anàlisi sensorial de l’ESAB. 

Figura 4.191. Grup d’estudiants de l’IES Josep Lluís Sert al laboratori
el dia 30 de maig del 2008, amb Caterina Pijoan (màster ApD). 

Figura 4.192. La professora Lydia Serrano amb els estudiants de secun-
dària de Badalona, després d’explicar-los unes activitats a l’hivernacle.



excel·lent oportunitat perquè els alumnes de bat-
xillerat puguin establir un contacte amb el món
universitari. Amb aquest fi es crea un equip cons-
tituït per un professor i un estudiant del campus,
l’alumne de batxillerat i el professor tutor de bat-
xillerat, que garanteixen el desenvolupament del
treball sobre una temàtica associada al campus i
que permeten a l’alumne fer un tast de la vida al
campus i utilitzar les instal·lacions i la infraestruc-
tura de recerca necessàries, acompanyat per un
estudiant del mateix campus i amb la doble tutoria
del professor de l’institut i de la universitat.

Avui es disposa també d’una oferta de tallers
i xerrades conduïdes pel professorat més jove o
pels doctorands dels grups de recerca del cam-
pus, que els instituts de secundària poden esco-
llir per confegir el que anomenem «Un dia a la
Uni» que els permet conèixer de primera mà els
àmbits de treball de l’ESAB i la mateixa escola. 

Cursos per a professorat de secundària i altres activitats

Finalment, es poden destacar els cursos per al
professorat de secundària, que es van iniciar des
de la Comissió de Foment de la Ciència i la Tec-
nologia i que avui compten amb la gestió i la co-
ordinació de l’ICE de la UPC. Els cursos són un
element molt important per a establir ponts de
diàleg i de col·laboració entre la secundària i
l’ensenyament universitari, considerant que el
col·lectiu docent de secundària és clau per la
seva tasca orientadora i pel seu paper a l’hora
d’iniciar i motivar l’alumnat en les disciplines
científiques i tecnològiques. S’han ofert cursos
d’un contingut teòric combinat amb un pes im-
portant de la pràctica, per a la seva aplicabilitat
a l’aula, sobre «Física i sistemes vius» i «L’en-
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Figura 4.195. Els professors Eusebi Jarauta, Marta Ginovart 
i Mònica Blanco asssisteixen a la conferència inaugural 

de l’exposició «Les matemàtiques i la vida».

Figura 4.194. La malaguanyada professora Carmen Barco, 
seguint el treball tutoritzat d’una alumna del Col·legi Sant Gregori 
de Barcelona, el 21 de juny del 2011.



torn del delta del Llobregat i el Parc del Garraf:
una visió des de la botànica».

L’ESAB avui mostra una mentalitat oberta a
col·laborar en totes les activitats que poden ajudar
a difondre la ciència i la tecnologia o a promoure
valors positius en la societat i especialment en el
jovent. Una mostra d’això va ser l’exposició «Les
matemàtiques i la vida», una idea original de
Caixa Manresa desenvolupada pel Departament
de Matemàtica Aplicada III de l’Escola Politèc-
nica Superior d’Enginyeria de Manresa de la
UPC, que convidava a descobrir les matemàti-
ques que hi ha en els diferents àmbits del dia a
dia de la nostra vida.  

Un altre exemple és la participació en el pro-
jecte «Dones i carreres tècniques», organitzat
des del Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Institut de la Dona, subvencionat pel Servei

d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i co-
finançat pel Fons Social Europeu. Fins a 450 nois
i noies de 3r i 4t d’ESO van participar en aquest
projecte que tenia com a objectiu sensibilitzar la
comunitat educativa sobre les desigualtats de gè-
nere en l’àmbit acadèmic i sobre la necessitat
d’augmentar la presència de les dones joves en
les carreres tècniques.

L’ESAB afronta avui la seva promoció i la di-
fusió de les seves activitats a través de les eines
que les noves tecnologies faciliten. La web de
l’ESAB és una eina de comunicació i difusió es-
sencial que en el curs 2009-2010 ja rebia gai-
rebé 80.000 visites i a la qual s’ha donat ressò
en el curs 2011-2012 en posar-la en comunicació
amb les xarxes socials com Facebook.
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Figura 4.196. Un panell de l’exposició «Les matemàtiques i la vida».

Figura 4.197. El director de l’escola, Joan Oca, mostra 
les instal·lacions de què disposa el grup AQUAL a l’ESAB al secretari

d’estat d’Universitats, Màrius Rubiralta, durant la seva visita al Cam-
pus del Baix Llobregat, el març del 2009. Els acompamyen Lluís Tor-
ner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (IFCO), ubicat en el

mateix campus, i Teresa Rovira, vicerectora d’Infraestructures de la UPC.
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El Clúster Agro@limentari UPC

El 19 de maig del 2011 es va posar en marxa el
Clúster Agro@limentari UPC, promogut pel DEAB,
conjuntament amb l’ESAB i l’EETAC. Actual-
ment el conformen 21 grups de recerca, instituts
i centres de la UPC i s’hi han adherit 19 empre-
ses i entitats del sector. El seu principal objectiu
és buscar sinergies entre els grups de recerca de
la UPC i fomentar i promoure la col·laboració
entre el sector tecnològic i el sector agroalimen-
tari per impulsar i potenciar la investigació i la
innovació.

El clúster és el portal agroalimentari de la
Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona-
TECH, que posa al servei de les empreses del
sector més de 100 investigadors; una xarxa d’ins-
tal·lacions de recerca d’avantguarda al servei de
la universitat i de les empreses, per liderar la in-

novació i el desenvolupa-
ment i fer dels projectes
realitats; i l’accés a tec-
nologies innovadores per
tal d’augmentar la com-
petitivitat i enfortir el li-
deratge de les empreses
del sector agroalimentari.

Des de la creença que
el fet d’encreuar conei-
xements entre empreses

de diferents subsectors pot enriquir l’«state of
the art» de cadascuna d’elles, el clúster orga-
nitza sessions entres les empreses adherides i
la universitat per promoure el cross-linking i
compartir temes i projectes d’interès comú, ofe-
reix cursos formatius a mida per fomentar la for-
mació continuada; una borsa de treball per a
ofertes i demandes de feina; i la possibilitat de
publicar gratuïtament en el seu web notícies i
activitats de caràcter tècnic que puguin ser d’in-
terès per al sector.

El Clúster Agro@limentari UPC vol unir tots
els seus esforços en una mateixa direcció, per
complir el que fou un dels motius de la fundació
de l’ESAB ara fa cent anys: estar al servei de la
societat en la qual està inclòs. 

http://clusteragroalimentari.upc.edu
info.clusteragroalimentari@upc.edu

Figura 4.198. Full divulgatiu 
del Clúster Agro@limentari UPC. Figura 4.199. Tercera trobada empresarial UPC celebrada a l’ESAB.



ACTES CULTURALS I LÚDICS

El 75è aniversari de la creació de l’escola

Els actes de celebració dels 75 anys de la funda-
ció de l’escola van consistir en la inauguració de
la commemoració, feta el 24 d’octubre del 1986
amb la presència del president de la Diputació,
Antoni Dalmau, i una conferència sobre el paper
del tècnic agrícola en el món agrari, a càrrec de
Jordi Carbonell Sebarroja, economista i enginyer
tècnic agrícola format a l’escola, en aquell mo-
ment secretari general tècnic del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Seguí una diada festiva denominada «Festa

de Primavera», dedicada a sant Isidre Llaura-
dor, celebrada el 15 de maig del 1987, amb di-
versos actes a l’escola, altres a «Torre Marimon»
i un sopar amb exestudiants, exprofessors, ex-
personal no docent i tots els amics que hi vol-
gueren anar.

El tercer acte fou, el 15 de juny, una conferèn-
cia de Josep Tarragó, exprofessor de l’escola i en
aquell moment director de l’IRTA, que dissertà
sobre Present i perspectives de la recerca agrària a
Catalunya.

Figura 4.200.
La directora, Rosa Flos,
presenta el director general
de l’IRTA, Josep Tarragó,
abans de començar 
la seva conferència 
amb motiu de la celebració 
del 75è aniversari 
de l’escola.

Figura 4.201
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Amb motiu del 75è aniversari de la creació de la
Mancomunitat de Catalunya26

La promoció d’alumnes de l’any 1964, en cele-
brar el seu 25è aniversari, coincident amb el 75è
aniversari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, va organitzar, juntament amb el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat, un important acte acadèmic dedi-
cat a «L’ensenyament agrícola a Catalunya». 
L’acte es va celebrar el 17 de novembre del

1989 al Saló de Sant Jordi del Palau de la Genera-
litat. Els parlaments els pronunciaren antics alum-
nes de l’escola que, en aquell moment, ocupaven
càrrecs de rellevància a l’administració catalana.
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Figura 4.204. Acte acadèmic que va tenir lloc al Saló de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya, presidit pel conseller del DARP.

Figura 4.202. Parlaments pronunciats a l’acte acadèmic «L’ensenyament
agrícola a Catalunya», organitzat per la Promoció ‘64. 

Figura 4.203. Membres de la comissió de la Promoció ‘64, 
organitzadora de l’acte acadèmic «L’ensenyament agrícola a Catalunya»

visiten el president Jordi Pujol,
acompanyats per la directora de l’escola, Rosa Flos.



La Coral de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

La Coral de l’ESAB començà les seves activitats
l’any 1989, amb el professor Daniel López com
un dels seus principals impulsors. El primer di-
rector fou Fernando Marina Miguel, el qual en
aquell moment començava una carrera de direc-
ció musical que anys més tard s’ha mostrat molt
reeixida, fins al punt que en l’actualitat és un
dels directors de corals i d’orquestra de més pres-
tigi al nostre país. A començaments del curs
1990-1991 el substituí Víctor Frigola, i el 1992-
1993 en prenia el relleu Josep Custodio i de
Alba, que s’hi mantingué fins al final del primer
període d’existència de la coral, l’any 2001.
El repertori era l’habitual en les corals catala-

nes, tant universitàries com d’altres àmbits: un re-
pertori eclèctic, que anava variant constantment i
que incloïa des de peces antigues (renaixement,
barroc...) fins a d’altres de contemporànies, amb

composicions d’origen popular, espirituals negres,
etcètera. El fet que el repertori fos tan variat va
permetre no tan sols la celebració de concerts
arreu del país, sinó també que es poguessin dur a
terme trobades amb altres corals i compartir amb
elles una part del concert, de cant comú.
Se solia celebrar un concert cada any, a la

Festa de Sant Isidre, a la mateixa escola, però
també es feren diversos concerts fora dels murs
de l’ESAB. Queda constància de concerts cele-
brats a la sala d’actes del Centre Excursionista
de Catalunya, al paranimf de la Universitat de
Barcelona, al Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat de Catalunya, a la sala d’actes de
l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona,
al Col·legi Major Ramon Llull, al Centre Cívic
Can Felipa, del districte de Sant Martí de Pro-
vençals de Barcelona, a la Trobada de Corals de
l’Eixample de Barcelona, a la Trobada de Corals
de Llinars del Vallès...
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Figura 4.205. 
Un record de la celebració 

del 75è aniversari de l’ESAB.
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Amb el pla d’estudis del 1993 l’assignatura
«Aproximació al cant coral» fou considerada com
una matèria de lliure elecció, i hi figurava com a
professor responsable acadèmic Daniel López, tot
i que la direcció de la coral continuava a càrrec
de Josep Custodio. En aquella etapa, de portes
enfora l’activitat de la coral fou molt més petita,
i es limità a les actuacions en el marc de l’Escola
Industrial de Barcelona i a «Torre Marimon».

Contràriament al que es pensava inicialment,
el fet de convertir el cant coral en una assigna-
tura li va fer perdre vitalitat. Això féu que dins
de la coral s’anés produint un cert desànim, ja
que no podia tenir una continuïtat regular, cosa
que va acabar fent cessar-ne les activitats durant
el curs 2000-2001.

L’any 2008 es recuperà la Coral de l’ESAB,
però ampliant-la a tot el Campus del Baix Llo-
bregat, obrint-la fins i tot a les institucions no do-
cents veïnes; per això prengué el nom de Coral
del Parc Mediterrani de la Tecnologia. Se n’en-
carregà la direcció a les professores de física
Clara Prats, de l’ESAB, i Francesca Ribas, de
l’EETAC, totes dues d’àmplia trajectòria i expe-
riència en el món coral, com a cantaires i direc-
tores, principalment a corals infantils i juvenils.
Forma la coral, des del 2008, un col·lectiu d’es-
tudiants, professors, investigadors i personal
d’administració i serveis de tot el Parc Mediter-
rani de la Tecnologia.

Les seves actuacions es duen a terme tant en
el mateix Campus de Castelldefels, en els actes

Figura 4.206. La Coral del Parc Mediterrani de la Tecnologia actuant a l’Auditori de Terrassa el 20 de maig del 2011 (http://coral.pmt.upc.edu/fotos).
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institucionals i festius que s’hi celebren, com a
l’exterior, a les trobades de les corals de la UPC
i amb l’orquestra de la mateixa universitat, amb
les quals és tradició compartir els Concerts de
Primavera. Aquests concerts es fan anualment a
Barcelona i a Terrassa el mes de maig. La coral
també canta en actes propis de la UPC que es fan
habitualment al Campus Nord, per exemple a les
Nits UPC o en alguna inauguració de curs de la
universitat. Cal destacar la seva participació al
concert de celebració del 25è aniversari de la
Coral Arquitectura i al del 10è aniversari de l’Or-
questra de la UPC que es féu al Palau de la Mú-
sica Catalana el 16 de juny del 2010, que va
suposar un repte musical que els cantaires van
superar amb èxit.

El grup de teatre de l’ESAB (FAT)

El maig del 1994, coincidint amb la Festa de Sant
Isidre, el grup de teatre de l’ESAB, Faràndula
Agrícola de Teatre, presentava les obres L’aniver-
sari i L’ós, d’Anton Pàvlovitx Txèkhov. Aquesta ac-
tivitat era coordinada pels professors Manel Bon-
matí i Miquel Viñals, cofundadors del grup.
La FAT representà una obra pràcticament

cada any. Era integrada pels dos professors es-
mentats i per un conjunt d’estudiants de l’escola,
que tingué constants canvis d’un any a l’altre.
Aquest grup pervisqué fins al 2000, i sempre

comptà amb grans dosis de voluntarisme per part
dels seus integrants, i pràcticament cap mena de
subvenció més que algunes de puntuals en virtut

del marc en el qual es muntava la funció de tea-
tre. Les obres representades foren:
1995: Tafalitats, de Karl Valentin.
1996: L’escola de les vídues, de Jean Cocteau,

i Un prometatge, de Txèkhov.
1997: 6 en 1, de creació col·lectiva.
1998: Revolta de bruixes, de Josep M. Benet

i Jornet.
2000: La maledicció dels morts de gana, de

Sam Shepard.
La manca d’infraestructures i la manca d’ac-

tors per a assegurar-ne la continuïtat, ja que des-
apareixien en acabar els seus estudis a l’ESAB,
féu que l’any 2000 fos el darrer de les actuacions
de la Faràndula Agrícola de Teatre.

Figura 4.207. El professor Manel Bonmatí, director del grup de teatre, 
en una celebració corresponent al 75è aniversari.
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La Festa de Sant Isidre, la Setmana Agroverda i al-
tres celebracions

Tot i que de molts anys no n’ha quedat constància
documental, la Festa de Sant Isidre era tradicio-
nalment celebrada a l’escola o, en part, a «Torre
Marimon». 
A partir del 1995 es començà a celebrar la

Setmana Agroverda. Es tractava d’una setmana
de pausa en l’activitat habitual de l’escola, que
es dedicava a xerrades i taules rodones, tallers
de contingut lúdic i activitats lúdiques, a més
d’un mercat d’intercanvi i d’un premi de foto-
grafia.
Una activitat que es va desenvolupar encara

durant l’etapa de direcció de Francesc Puchal
fou l’Ex posició del Llibre Agrícola. Es duia a
terme en col·laboració amb la biblioteca de l’es-
cola i hi representava una fita important en la

vida acadèmica i lúdica de l’ESAB. El curs
1976-1977 encara se’n celebrà l’onzena edició,
que es lligà amb els actes del Congrés de Cul-
tura Catalana a l’escola i amb un cicle de con -
ferències sobre les sortides professionals de la
carrera.
A partir de mitjan anys noranta, coincidint amb

la celebració de la inauguració del curs, es va con-
solidar una pràctica que fins a aquell moment no
havia tingut el relleu que tindria a partir de llavors:
la sessió acadèmica amb una conferència a càrrec
d’una personalitat convidada.

Anada a Atapuerca

Els anys 2007 i 2009, gràcies a la gestió personal
del professor Miquel Pujol amb Eudald Carbo-
nell, un grup nombrós de professors i familiars
van poder visitar els jaciments d’Atapuerca.

Figura 4.208. Dinar de Sant Isidre, celebrat a «Torre Marimon», el 1995. 
Figura 4.209. Celebració de la inauguració del curs 2004-2005, 

a la seu de la veïna Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial. 
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L’escola i la llengua catalana

El 1976, en el primer claustre que es va cele-
brar a l’escola, es plantejà la normalització de
l’ús del català a l’ESAB. Es deixava clar que
cada professor podia impartir les classes en la
llengua que desitgés, però que en l’àmbit admi-
nistratiu existien dificultats tècniques que s’ha-
vien d’anar solucionant de mica en mica.
S’acordà que s’avisaria els estudiants, en el mo-
ment de la matrícula, que es podien trobar que
determinats professors feien les classes en ca-
talà, que s’organitzarien cursos de llengua ca-
talana per a estudiants i professors, i també es
proposà que es confeccionés un vocabulari amb
les paraules noves de cada especialitat. 
Pel que fa a l’ús intern del català a l’escola,

es començà a utilitzar en les actes de les reu-
nions del claustre, en les de la comissió d’estu-
dis i en les de la comissió de govern.
Aquells anys es visqueren certes mobilitza-

cions de grups d’estudiants a favor de la norma-
lització del català a l’escola: proliferació d’eti-
quetes autoadhesives amb el lema «En català, si
us plau» a tots els cartells que es publicaven en
castellà, als despatxos dels professors, reclama-
cions de l’alumnat més sensibilitzat que les clas-
ses es fessin en català, etcètera. 
Tanmateix, calgué esperar fins als reglaments

dels anys vuitanta i noranta per a trobar cons -
tància de l’oficialitat plena del català a l’escola.

L’any 1983, tot i que la normalització de la
nostra llengua havia avançat molt, quedaven en-
cara dubtes pel que fa a la catalanització de les
classes, a causa de l’origen d’una part dels es-
tudiants.
En un nou reglament, l’avantprojecte del qual

es va enllestir el 1989, es deia: «El català és la
llengua pròpia de l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona, que el farà vehicle d’expres-
sió normal. L’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona acollirà la llengua castellana, en re-
cíproca convivència amb la catalana, en igualtat
de drets per a tots els membres de la comunitat
universitària, sobre la base del respecte a la lli-
bertat d’expressar-se en cada cas en la llengua
que prefereixin».

Figura 4.214
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NOTES

1. Com en els capítols anteriors, la major part de la informació
ha estat extreta de les memòries anuals, conservades, en
part, a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona i,
en part, a l’arxiu de la mateixa ESAB. En la majoria dels
casos la informació és la mateixa, tot i que a partir dels
anys vuitanta la major part de la informació prové de les
memòries conservades a l’escola. També s’han extret
dades de les actes de notes i dels arxius, ja informatitzats
a partir dels noranta, de les secretaries de direcció i aca-
dèmica de l’escola.

Cal fer notar, però, que els constants canvis en la gestió de
l’escola entre el 1976 i el 2008 van tenir una conseqüència
negativa en la conservació de la documentació: falten al-
gunes memòries, tant de l’escola com dels patronats suc-
cessius i de la fundació, sense que s’hagi pogut aclarir, ara
per ara, si es van perdre en alguna de les institucions de
què depenia l’escola, o bé si, senzillament, no es van arri-
bar a redactar mai. A la memòria anual de la corporació
provincial de l’any 1976, ni tan sols hi consten l’escola ni
el seu patronat, i les dels anys següents, 1977 i 1978, 1980
a 1982 i 1999, són molt incompletes.

Una part important del text ha estat extreta dels llibres
d’actes interns de l’escola: claustre, comissió d’estudis i
comissió de govern (junta d’escola a partir del 1980).
Aquestes actes, informatitzades des dels anys vuitanta, es
conserven a l’arxiu de l’ESAB. 

A l’últim, molta informació s’ha obtingut de les entrevistes
fetes a exestudiants, professors i exprofessors de l’escola.

2. I la possibilitat de fer-ho, ja que el sol fet d’haver d’anar
fora de Catalunya a continuar els estudis superiors havia
provocat, fins a aquell moment, que molts estudiants re-
nunciessin al títol d’enginyer superior.

3. L’ETSEA de Lleida té uns quants professors que van cur-
sar l’enginyeria tècnica a Barcelona. A l’hora de tancar
aquest llibre hi consten: Antoni Colom Gorges, Isabel
Bovet Pla, Carlos Cantero Martínez, Jordi Carbonell Se-
barroja, Joan Costa Tura, Albert Ibarz Ribas, Lluís Martín
Closas, Rosa M. Poch Claret, Xavier Pons Domènech,
Núria Sala Martí, Marc Tor Naudí, Daniel Villalba Mata
i Jordi Voltas Velasco.

4. A l’Escola de Girona exerceixen la docència Àngel Bayona
Pujol, Josep Blay Coll, Anna Bonaterra Carreras, Josep Co-
maposada Beringues, Concepció Moraleda Garcia, Jaume
Puig Bargués, Joan Solé Guitart i Joan Tibau Font, que ha-
vien estat alumnes de l’ESAB.

5. Exactament amb aquesta expressió s’hi han referit totes les
persones de l’ESAB entrevistades per a aquest llibre que
visqueren aquella etapa des de diferents llocs a dins de
l’escola.

6. Informació treta, de forma unànime per part dels qui hi
foren presents, de les entrevistes realitzades per a la pre-
paració d’aquest llibre.

7. Així ho deixen ben clar tant les actes de les intervencions
dels professors en les reunions de claustre i de comissions
com aquests professors mateixos, en les entrevistes fetes
per a l’elaboració d’aquest llibre.

8. http://www.racab.es/gallery/main.php?g2_itemId=2361

9. El reglament vigent de l’ESAB permetia que el director
sortint es presentés a un nou mandat de tres anys; això sí,
limitava a dos de successius el màxim de mandats possi-
bles del mateix director.

10. La informació d’aquesta etapa de direcció ha estat extreta
en part de la documentació dipositada a l’arxiu de l’escola,
i en part dels testimonis orals i escrits procedents de les
persones que van protagonitzar i viure aquesta època.

11. Ídem.

12. Ídem.

13. En tots els casos fem constar els càrrecs de la manera que
apareixen expressats en els documents consultats.

14. La informació d’aquest període és extreta en part de les me-
mòries anuals de l’escola, dipositades a l’arxiu de l’escola
i disponibles a la seva pàgina web, a més d’informació pro-
cedent directament de les persones implicades en aquesta
etapa, que són en actiu a l’escola, i documentació recent,
encara conservada a direcció i secretaria acadèmica.

15. Ídem.

16. Tecnologia de la informació i la comunicació.

17. En el DEAB s’hi agruparen fins a 17 àrees de coneixement:
biologia cel·lular; bioquímica i biologia molecular; botà-
nica; ecologia; economia, sociologia i política agrària; eda-
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fologia i química agrícola; enginyeria agroforestal; fisiolo-
gia; fisiologia vegetal; genètica; immunologia; microbiolo-
gia; nutrició i bromatologia; producció animal; producció
vegetal; tecnologia dels aliments, i zoologia.

18. Ja s’ha exposat anteriorment l’ús del doble nom de l’escola:
concedit el 1987 l’ús del d’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, a la UPC i al DURSI es continuava utilitzant
el d’EUETAB (Escola Universitària d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Barcelona).

19. Vegeu la nota 18.

20. A partir de la introducció del treball de final de carrera l’any
1964, molts estudiants obtenen el títol un o diversos anys
després d’aprovar totes les assignatures de la carrera, cosa
que indueix a confusions sobre la promoció a la qual perta-
nyen. Com que el treball de final de carrera era imprescin-
dible per a obtenir la titulació, hem considerat que és aquest
fet el que determina en quin curs real ha finalitzat la carrera
cada alumne. En el cas dels que aprovaren aquest treball el
mes d’octubre, cal considerar que és el curs anterior, ja que
era, de fet, una extensió dels exàmens de setembre (exàmens
extraordinaris o convocatòria extraordinària). Una altra cosa
afecta els exàmens extraordinaris de febrer, que consten com

a pertanyents al curs anterior, però per als quals els estu-
diants hagueren de matricular-se en el següent.

21. Memòria de la Biblioteca de l’ESAB. Arxiu de l’ESAB.

22. A l’arxiu de l’ESAB, en curs d’organització en el moment de
tancar aquest llibre, hi ha nombrosa documentació sobre
els plans d’estudis aplicats a l’escola i també sobre els in-
tents no reeixits de nous plans d’estudis o de modificacions
dels vigents.

23. Abans del 1993 ja s’utilitzava el terme de crèdit, però era
per mimetisme amb el conjunt de la universitat. El pla del
1972, encara vigent el 1992, no incloïa aquest terme ni
aquest concepte.

24. http://www.fundaciomiquelagusti.com/

25. http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO04_
Formacio_agraria/FO04_02_Escoles_capacitcio_agrria/
ECA_Pirineu/Documents/Fitxers_estatics/Programa_ For-
macio_Formatgeria.pdf

26. La informació sobre aquest notable esdeveniment l’ha apor-
tada el Sr. Eduard Vidal Arderiu, exalumne de l’escola de
la promoció de l’any 1964, a qui agraïm la col·laboració.



L’ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA 
EN EL SEU CENTENARI

EL CENTENARI DE L’ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA DE BARCELONA

ORGANITZACIÓ

Els primers passos per a l’organització del cen-
tenari de l’ESAB s’inicien l’any 2008. Des de
l’escola es veu aquesta celebració com una
oportunitat per a donar a conèixer, a la societat
en general i a tots aquells que tenen o han tingut
vinculació amb l’ESAB en particular, les noves
instal·lacions, els nous graus i els nous reptes
de futur, tot lligant-los amb el paper històric que
ha tingut l’ESAB al llarg d’aquests anys. La idea
consistia a dedicar el curs 2011-2012, 100è
curs impartit a l’ESAB, a organitzar un seguit

d’activitats de caire acadèmic, divulgatiu i
també festiu. 

Al mateix temps, s’inicia un treball de reco-
llida de documentació per a l’elaboració del lli-
bre que teniu a les mans. Aquest treball va topar
de seguida amb la dificultat derivada de l’alt grau
de dispersió de la documentació relacionada amb
la història de l’ESAB. Més enllà dels documents
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Figura 5.1
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existents als arxius de la Diputació de Barcelona,
les reformes realitzades a l’edifici del carrer d’Ur-
gell i el posterior trasllat al Campus de Castellde-
fels provocaven que tot aquest material es trobés
repartit en diversos magatzems, tant de l’antic edi-
fici del carrer d’Urgell com dels edificis de les
dues escoles i de la unitat de gestió del Campus

de Castelldefels. Per tal de preservar tota aquesta
documentació es va habilitar un espai específic
del nou edifici de l’ESAB com a arxiu (com s’ha
explicat amb més detall a la pàgina 351).

Una altra iniciativa va consistir a oferir l’escola,
durant l’any de celebració del centenari, com a seu
de congressos relacionats amb l’activitat docent i
investigadora que es desenvolupa a l’escola. Entre
aquests actes, destaca la celebració del congrés
biennal de la Sociedad Española de Acuicultura
el mes de novembre del 2011, amb més de 400
participants.

Finalment, a proposta de l’ESAB, el nou edifici
d’allotjaments del campus, posat en marxa el curs
2011-2012 i amb capacitat per a 185 estudiants,
va rebre el nom d’Allotjaments Pius Font i Quer
en memòria de l’insigne botànic català que va ser
professor de l’Escola Superior d’Agricultura.

LES ACTIVITATS PER A CELEBRAR EL CENTENARI

A la taula 5.1 es recullen les  activitats que s’han
programat per celebrar el centenari de l’ESAB.

Cada acte, emmarcat en un tema, habitual-
ment constava d’una conferència a càrrec d’una
personalitat destacada, seguida d’una taula ro-
dona amb participació de diversos ponents espe-
cialitzats en la mateixa temàtica. 

Els diferents temes foren coordinats pel pro-
fessor o professors de l’escola relacionats amb la
matèria.

L’acte inaugural del centenari es va fer coin-
cidir amb la presentació del tema «Agricultura i
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Figura 5.2. La directora de l’ESAB, Lourdes Reig, 
s’adreça a l’auditori en l’acte d’obertura del centenari.

Figura 5.3. Allotjaments Universitaris Pius Font i Quer, 
en el Campus del Baix Llobregat, situats molt a prop de l’ESAB. 
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Data Tema Conferència o acte Conferenciant           Altres participants Professor coordinador

4-10-2011 Valors humans en Valors i drets humans en els Alfonso López  Lluís Martí Jaume Fabregat
l’enginyeria: el voluntariat 50 anys d’Amnistia Internacional Borgoñoz i Irene Monferrer

17-10-2011 Agricultura i globalització Gestió del risc en agricultura Jesús Antón López José M. Álvarez-Coque José M. Gil Roig 
i Michael Petit i Zein Kallas

15-11-2011 Paisatgisme i territori Els espais verds en l’ordenació Enric Batlle João Ferreira Nunes,  Xavier Fàbregas
del territori Antoni Farrero i Luis Malonado

i Xavier Hernández
22-12-2011 Va d’història La Mancomunitat i l’agricultura: Enric Calpena Xavier Martínez

el somni californià i Josep Claramunt
17-01-2012 L’alimentació humana Alimentació i evolució humana Eudald Carbonell Abel Mariné, Mercè Raventós

Eduardo Mas i Josep Mestres i Josep Mestres

21-02-2012 Medi ambient Efectes del canvi climàtic en els Carles Gràcia Montserrat Soliva, Teresa Balanyà
sistemes naturals i agrícoles Teresa Vicent, Álvaro Feliu i Xavier Martínez

i Francesc Giró

5-03-2012 La bona cuina Les matèries primeres Carme Ruscalleda Antoni Massanés, Roser Romero 
a la cuina mediterrània Ramon Casamada, del Castillo

Manuel Ortiz i Joan Soler i Elena Gordún

26-03-2012 La producció agrícola Els diferents sistemes agraris Gerardo Caja J. M. Mulet, Arturo Landeros, Lorenzo Álvarez
arreu del món i Sònia Callau 

17-04-2012 La indústria agroalimentària La distribució alimentària com a Joan Font Jaume Sió, Elena Vela, M.Carmen Barco 
motor d’innovació en la indústria Miguel Á. Urbán, Carles Nin i Montserrat Pujolà
de la tecnologia d’aliments i Xavier Mestres

2-05-2012 La transmissió del coneixement La transmissió del coneixement Francesc Casañas Jaume Sió, Joan Majó Josep Villarreal 
des del centenari de l’ESAB i la fertilització del talent i Domènec Vila i Joan Majó
a l’Ebook dels dossiers tècnics

10-05-2012 Homenatge Tritòlemos Sistema alimentari global: José M. Sumpsi Domènec Vila Ramon Clotet
a l’ESAB la universitat i l’empresa en

la disponiblitat alimentària

13-05-2012 La festa dels amics de l’ESAB 100 anys sent ESAB/ Cristina Cordero Clara Prats
Jardins efímers i Luis Maldonado

15-05-2012 La biotecnologia Biotecnologia i agricultura Pere Puigdomènech Maria Casado, J. M. Esquirol Francesc Casañas
i Francesc Reguant i Antoni Almirall

22-06-2012 Cloenda de les activitats Present i futur de l’agricultura, Josep M. Pelegrí Josep Tarragó, Joan Tibau, Óscar Alfranca
acadèmiques del centenari ramaderia, pesca i alimentació J. Lluís Araus i Mireia Torras i Núria Cañameras

a Catalunya
9-07-2012 Cloenda del centenari Presentació del  Gustau Erill Joana Ortega, Salvador Giner,   Xavier Martínez

Llibre del Centenari i Miquel Pujol Josep M. Vives, Lourdes Reig, i Josep M. Vives
Joan Majó i Ferran Civil

Taula 5.1. Activitats desenvolupades amb motiu de la celebració del centenari de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona*

* Coordinació general de les activitats: Josep Claramunt, Xavier Martínez, Eva Martínez i Sílvia Salinas



globalització», el dia 17 d’octubre del 2011, i fou
presidit per l’Honorable Conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya.

El dia 13 de maig del 2012 es va celebrar la
festa dels amics de l’ESAB, amb un dinar de ger-
manor al pati de l’escola. Havent dinat, es va as-
sistir a l’espectacle musical «100 anys sent ESAB»,
al Teatre Plaza de Castelldefels, en què participa-
ren les corals d’Arquitectura, del Campus de Te-
rrassa i del Campus del Baix Llobregat.

La cloenda del centenari, el dia 9 de juliol del
2012, va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba, a la
seu de l’Institut d’Estudis Catalans, sota la presi-
dència de l’Honorable Sra. Joana Ortega i Alamany,
vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.

Figura 5.6. La Sala Prat de la Riba el dia de la cloenda del Centenari.
Figura 5.4. Carme Ruscalleda intervé en el col·loqui, moderat per la

professora Roser Romero del Castillo, que va seguir la seva conferència.

Figura 5.5. Assistents a la festa dels amics de l’ESAB. 
D’esquerra a dreta: membres de la família Noguera (tres generacions

d’alumnes de l’escola), acompanyats del professor Gil Gorchs; 
Vicenç Llovet i Antoni Rierola, fills de destacats professors de l’ESA, 

conversen amb l’autor del llibre, Gustau Erill.
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EL PAISATGE EN ELS ACTES DEL CENTENARI

La contribució de l’àrea de coneixement vinculat
a la jardineria i el paisatge a la celebració del
centenari de l’escola es va concretar en tres ac-
tivitats diferenciades: una conferència i taula ro-
dona posterior, una exposició i, finalment, la
col·laboració de l’especialitat en el conjunt d’ac-
tes de la «Primavera al Campus».

Per a la primera activitat, celebrada el 15 de
novembre del 2011 i presentada per Xavier Fà-
bregas, Enric Batlle, antic professor de l’escola i
professional de prestigi internacional, va dictar la
conferència «Els espais verds a l’ordenació del
territori» a la qual va seguir la taula rodona «Es-
tratègies per al disseny i manteniment d’espais
verds sostenibles».

L’acte programat va servir com a inauguració
de l’exposició situada al vestíbul de l’escola, on va
romandre durant tres mesos. L’objecte d’aquesta
no va ser tant mostrar el treball dels estudiants a
l’escola, ja sabut, com mostrar-ne treballs profes-
sionals un cop fora. Per això es va contactar amb
antics estudiants que van enviar més de 80 pro-
postes que van ocupar el centre de la sala i van
resultar, per la seva qualitat i pel fet de ser desco-
negudes, una sorpresa per a molts. La resta de
l’exposició va consistir en una selecció de treballs
final de carrera, projectes, maquetes i dibuixos de
les assignatures de l’especialitat des del seu inici.
El contingut i el muntatge de l’exposició van anar
a càrrec de Luis Maldonado amb la col·laboració
de Josep Claramunt i Xavier Fàbregas.

La col·laboració de l’especialitat en l’activitat
«Primavera al campus», celebrada durant el mes
de maig, va consistir en el projecte i la construcció
d’una sèrie de jardins efímers situats al llarg del
recorregut entre l’Ajuntament de Castelldefels i el
Campus del Baix Llobregat fins a l’entrada de l’es-
cola. L’objecte de les propostes va ser transformar
el camí de la població al campus d’acord amb els
valors i instruments de les assignatures del grau
agroambiental i del paisatge per donar visibilitat
a l’escola i als estudis de paisatge que s’hi impar-
teixen i fer ressaltar la relació entre l’escola, el
campus i la ciutat. Les propostes es van desen-
volupar al llarg dels mesos de febrer i març a l’as-
signatura de projectes de paisatge. S’hi van
presentar nou propostes, de les quals sis van ser
escollides per al seu muntatge. Per a la construc-
ció i el manteniment d’aquestes i per a la cele-
bració d’un concurs entre elles l’escola va comptar

Figura 5.7. Els membres de la taula rodona «Estratègies 
per al disseny i manteniment d’espais verds sostenibles» integrada 

(de dreta a esquerra) pel conferenciant, Enric Batlle, 
i per João Ferreira Nunes, Antoni Farrero, Xavier Hernandez 

i el professor Xavier Fàbregas, com a moderador.
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amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-
defels, de l’empresa Jarfels S.A. i del gremi de co-
merciants de la ciutat. Les propostes van ser
visitades pel jurat, que presidia el Sr. Manuel
Reyes, alcalde de la ciutat, amb representants de
Jarfels, del CBL, de l’escola, de l’especialitat i un
vot popular en línia gestionat per l’ajuntament.
També es va organitzar una visita entre els assis-
tents a la Festa dels amics de l’ESAB. El jurat va
designar com a guanyadora la proposta Polinitza-
ció de T. Drucker i J. Martínez, situada al pont de
vianants sobre l’autopista. Les propostes van ro-
mandre exposades durant cinc dies i el seu mun-
tatge va comptar amb la col·laboració ocasional
dels veïns de la ciutat que, com l’ajuntament i els
representants de l’escola, van expressar la seva sa-
tisfacció pel resultat i el desig de repetir l’expe-
riència.

Figura 5.8. El professor Luis Maldonado revisa la mostra 
de jardins efímers, com a membre del jurat, el dia 11 de maig del 2012.

Figura 5.9. Un racó d’Arrels, un dels projectes finalistes.

Figura 5.10. El projecte guanyador, Polinització.

5 .  L ’ E s c o l a  Supe r i o r  d ’Ag r i c u l t u ra  de  Ba r c e l ona  en  e l  s eu  c en t ena r i



LES PERSONES DE L’ACTUAL ESAB

La plantilla de professors, en iniciar el curs del
centenari era de 70 persones (taula 5.3): 6 cate-
dràtics d’universitat; 10 titulars d’universitat; 4
agregats «Serra Húnter»; 12 catedràtics d’escola
universitària; 25 professors col·laboradors –corres-
ponen als antics professors del CEIB que no varen
optar a una plaça a la universitat per oposició–; 4
titulars d’escola universitària (amb contracte in-
terí); 2 professors associats; 3 professors lectors i
4 professors ajudants. En acabar el curs, els pro-
fessors interins i 1 professor associat ja no hi són.

És important de destacar que, actualment, el
nombre de professors de l’escola que tenen el doc-
torat és molt important (77% del total), superior,
fins i tot, a la mitjana dels centres de la UPC.

El personal d’administració i de serveis s’e-
numera a la taula 5.2.

Durant el curs 2011-2012 tots els que se sen-
ten propers a l’ESAB han estat colpits per la mort
de dues persones entranyables que encara figu-
ren a les taules que es comenten: la professora
M. Carmen Barco Martí i la conserge Librada Na-
varro Pérez. En una comunitat com la de la nostra
escola, en què les relacions personals han estat i
són tan importants, el sentiment de la seva pèr-
dua perdurarà.

Tècnics de suport a la recerca:

C L A R A A LM A N S A L A G U N A S ,  A R I A D N A G I N É B L A S C O

Tècnics de laboratori:

Cap de laboratoris: MA R Í A C A RM E N RO D R I G O H E R N Á N D E Z

Suport a la docència i a la recerca:

SHE I LA ALCALÁ ,  MAR IA JUL IÀ ,  ENR IC CENTEL LES,  CR IST INA DE CÓZAR,

OLGA GENER, MIRE IA RIBET,  MARÍA RODRÍGUEZ i ANTONIA M. TORRES

Tècnic de laboratori destinat a l’Agròpolis:

MIQU E L MA S I P MA R T Í N E Z

Personal d’administració i serveis del DEAB: 

P I L A R C A S T E L L A N A RO S E L L i MON T S E R R AT MA R I N É V E R G É S

Personal d’administració i serveis de l’ESAB:

E VA MA R T Í N E Z H E R V Á S i S I LV I A S A L I N A S B E R N A L

Personal de consergeria (conjuntament amb tot el campus): 

MAR IA ÀNGELS AZNAR,  ENR IQUETA BEL L I DO,  CARME COMAS,  

MONTSERRAT DAL I T,  JOSÉ LU IS MORAL ,  MAR I A ÀNGELS MOSEGU I ,  

L I BRADA NAVARRO,  CARLOS SERRANO i MONTSERRAT TAMAYO

Taula 5.2. Personal d’administració i serveis de l’ESAB en el 2011

Figura 5.11. El professor Antoni Almirall Malhivern 
continua una tradició familiar que va iniciar el seu avi, 

Antoni Almirall Carbonell, professor i director en els anys quaranta,
va continuar el seu pare, Antoni Almirall Andreu, 

professor des del 1954 fins a la seva jubilació el 1987, 
i ha seguit ell mateix, incorporat a la plantilla de l’escola 

des de l’any 1985. Com tants altres companys seus de l’actual ESAB, 
destina una bona part del seu temps a la recerca.
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Categoria/professor Departament
Catedràtics d’Universitat

RO S A F L O S B A S S O L S DEAB *
XAV I E R F L O TAT S R I P O L L D EAB
J O S É M .  G I L R O I G 1 DEAB
J O A N MA J Ó RO C A DEAB
R AMON PA L L À S A R E N Y DE L L **
T R I N I TA T P R A D E L L C A R A DFEN ***

Titulars d’Universitat
ÓS C A R A L F R A N C A BU R R I E L D EAB
J O R D I C OM A S A N G E L E T 2 DEAB
EM I L I O G I L MO YA DEAB
J O R D I I Z Q U I E R D O F I G A R O L A DEAB
DA N I E L L Ó P E Z C O D I N A DFEN
I G N A C I O M .  P E L AY O ME L E R O DMA3
ME R C È R AV E N T Ó S S A N TAM A R I A 2 DEAB
LO U R D E S R E I G P U I G DEAB
XAV I E R S O R R I B A S RO Y O DEAB
J O A Q U I M VA L L S R I B A S DFEN

Agregats «Serra Húnter»
IS A B E L A C H A E R A N D I O P U E N T E DEAB
C È S A R O R N AT L O G A R Ó N DEAB
E L O I P I N E D A SO L E R DFEN
LY D I A S E R R A N O PO R TA DEAB

Catedràtics d’Escola Universitària
AN T O N I A LM I R A L L MA L H I V E R N DEAB
NÚ R I A C A Ñ AM E R A S R I B A DEAB
MA R TA G I N O VA R T G I S P E R T DMA3****
EU S E B I J A R A U TA B R A G U L AT DMA3
RAMON J O S A MA R C H DEAB
DO L O R E S L Ó P E Z P É R E Z DEAB
M.  T E R E S A MA S S E R R A DEAB
J O A N O C A B A R A D A D DEAB
MON T S E R R AT P U J O L À C U N I L L D EAB
J O S E P S A B AT É R E B O L L D EAB
F R A N C E S C S E P U L C R E S Á N C H E Z DEAB
AN T O N I M .  C L A R E T V E R D Ú GON Z Á L E Z DEAB

Professors Col·laboradors
J O S E P MA R I A A U L E D A AMO R Ó S DEAB
T E R E S A B A L A N Y À MA R T Í D EAB
M.  C A RM E N B A R C O GU I J A R R O DEAB

Categoria/professor Departament
MÒN I C A B L A N C O A B E L L Á N DMA3
ÀNG E L BO S C H BO S C H DEAB
NÚ R I A C A R A Z O GÓM E Z DEAB
RO S A C A R B Ó MO L I N E R DEAB
F R A N C E S C C A S A Ñ A S A R T I G A S DEAB
J O S E P C L A R AMUN T B L A N E S DEAB
MAN E L C O L OM I N A S G A L O B A R D E S DEAB
XAV I E R F À B R E G A S B A R G A L L Ó DEAB
J A UM E FA B R E G AT F I L L E T DMA3
RA Ú L FA N L O G R A S A DEAB
G I L G O R C H S A LTA R R I B A DEAB
E L E N A GO R D Ú N QU Í L E Z DEAB
ANN A G R A S MOR E U DEAB
AG N È S H E R E T E R QU I N TA N A DEAB
ED U A R D H E R N Á N D E Z Y Á Ñ E Z DEAB
F R A N C I S C O I R A N Z O I R A N Z O DEAB
PAT R Í C I A J I M É N E Z D E R I D D E R DEAB
L U I S MA L D O N A D O R I U S DEAB
F R A N C E S C X AV I E R MA R T Í N E Z FA R R É DEAB
J O S E P ME S T R E S L A G A R R I G A DEAB
RO S E R ROM E R O D E L C A S T I L L O S H E L LY DEAB
J O R D I VA L E R O B AYA DMA3

Titulars d’Escola Universitària 
L O R E N Z O Á LVA R E Z D E L C A S T I L L O DEAB
C R I S T I N A C A S A L I TA B E R N E R DEAB
A L E J A N D R O G A S C A Z U B I L L A G A DEAB
J O S E P MA R I A P O N S VA L L S DEAB

Professors Associats
J O A N J O S E P MA R T Í N E Z S A B AT É DEAB
AN D R E U V I L A PA S C U A L DEAB

Professors Lectors
Z E I N K A L L A S DEAB
Í N G R I D MA S A L Ó L L O R À DEAB
C L A R A P R AT S SO L E R DFEN

Professors Ajudants
C A R L E S A L I A U BON E T DE L L
C R I S T I N A GON Z Á L E Z F L O R DEAB
J O R D I L L O R E N S C A LV E R A S DEAB
J O A N S IMÓ C R U A N Y E S DEAB

Taula 5.3. Professors de l’ESAB a l’inici del curs 2011-2012 

* Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia  ** Departament d’Enginyeria Electrònica; ***Departament de Física i Enginyeria Nu-
clear; **** Departament de Matemàtica Aplicada 3
1: catedràtic «Serra Húnter»; 2: Amb data 3 de mar´ç del 2009, ambdós professors optaren pel canvi de CEU a TU. 
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Figura 5.13. Jaume Fabregat Fillet és professor de matemàtiques 
a l’ESAB. Rigorós i d’esperit crític però sempre constructiu, 

és recordat pels alumnes per la seva capacitat d’innovar 
i sorprendre a l’aula. La seva vocació per a la millora de la docència 

i per la formació en valors dels estudiants, l’ha conduït a ocupar 
el càrrec de director de la Càtedra Endesa Red 

de Valors Humans en l’Enginyeria – Victoriano Muñoz Oms. 

Figura 5.12. L’any 2012, Any Internacional de l’Energia Sostenible,
establert per Nacions Unides, l’exprofessora Montserrat Soliva Torrentó
ha rebut el Premi Medi Ambient en la modalitat de reconeixement 
a una trajectòria de protecció i millora del medi ambient, 
per la seva tasca de més de 36 anys dedicada a l’estudi 
del compostatge per a incrementar la productivitat agrària
i preservar el sòl i el medi ambient.
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Manuel Raventós Domènech
Hermenegildo Gorría Royán

Joan Soler Vila
Francesc de P. Nebot Torrents

Francesc Novellas Roig
Pere Joan Girona Trius

Casimir Brugués Escuder 1

Marià Faura Sans
Isidre Pòlit Buixareu

Pere Màrtir Rossell i Vilà
Ignasi Fages de Climent1

August Pi i Sunyer
Francesc Dou Arumí

Manuel Llenas Fernández 
Joan Ángel i Genís

Josep M. Pla Janini 1

Eladi Homs Oller
Francesc Tàrrega Rizo

Josep M. Valls Massana
Rafel Campalans Puig
Josep Poch de Feliu
Carles Pi i Sunyer

Jaume Nonell Comas
Viçens Nubiola Cunill

Albert Hebrard de Castellví 2

Joan de Lasarte Karr
Josep R. Bataller Calatayud

Josep M. Soler Coll
Pere González Juan
Dídac Vilar Masmitjà

Guillem de Benavent Camps
Leandre Cervera Astor 

Francesc García del Cid Arias
Pius Font i Quer

Ramon Capdevila Pons
Josep Cabanas Traserra
Ricardo Ricart Domingo

Daniel Marín Toyos
José Mañas Bonví

Professors de l’escola entre els anys 1912 i 1939
Anys

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

19
39
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Maximino San Miguel de la Cámara
Emilio Fernández Galiano

Gabriel Borrell
Timoteo Botey Mateu
Manuel Naranjo Vega

Benito Fernández Riofrío
Ramon Oliveras Ferrer

Claudio Sala Pons
Claudi Oliveras Massó
Antoni Bertran Oliveras

Josep Lluís Vives Comallonga
Ramon Bardia Bardia
Josep Llovet Mont-ros

August Matons Colomer
Antoni Quixal Prieto

Trinitat Catadesús Catasús
Francesc Xavier Riera Cabrafiga

Eduard Simó Notó
Ramon Rierola Isern

Arnau Margarit Calvet
Anna Judas Artigal

Ramon Paradell Rosich
C. Ramon Danés Casabosch

Joan Pascual Tàpies
Antoni Oriol Anguera
Ramon Rahola Pou
Lluís Guitart Font

Enric Corominas Cortés
Ferran Paladella Folqué

Joan Bergós Massó
Ramon Sala Roqueta

Josep M. Sabadell Camprodon
Lluís Botines Font

Joan Homedes Ranquini
Jaume Àngel Aymerich

Professors de l’escola entre els anys 1912 i 1939 (continuació)
Anys

19
12

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

19
39

1. No es troba a la relació de professors de l’any 1920.
2. No és a l’escola l’any 1924.
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Francesc de Paula Nebot Torre
Pere Joan Girona Trius

Isidre Pòlit Buxareu
Francesc Dou Arumí
Joan Àngel i Genís

Francesc Tàrrega Rizo
Josep Ramon Bataller Calatayud

Guillem de Benavent Camps
Francesc Garcia del Cid i de Arias 1

Josep Cabanes Trasserra 2

Josep Lluís Vives Comallonga
Ramon Bardia Bardia
Josep Llovet Mont-ros

August Matons Colomer
Antoni Quixal Prieto 2

Ramon Rierola Isern
Ramon Rahola Pou
Lluís Guitart Font

Enric Corominas Cortés
Joan Bergós Massó

Ramon Sala Roqueta
Joan Homedes Ranquini
Jaume Àngel Aymerich
Claudi Oliveras Massó
Antoni Bertran Olivella

Ramon Oliveras Ferrer 2

Antoni Almirall Carbonell
Adalber Picasso Vicent

José Cases Queralt
Francisco J. Ripol Noble

Joan Pere Vila-Hors
Sebastià Vegoñós Boix 3

Antoni Villarrúbia Garet
Plàcid Armengol Serra

Josep M. Vidal-Barraquer
J. P. Martínez de Salinas y Viader

Professors de l’escola entre els anys 1939 i 1976

Anys

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

1, L’any 1942 guanyà una càtedra a la UB; 
2. L’any 1966 són presents en el claustre de professors.
3. No tenim constància de quan va plegar.
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Felie Olalla Mariscal
José Valle Arribas

Antoni Almirall i Andreu
Lorenzo Marco Baró

Lluís Parera i Cusí
Francesc Boldú i Tomàs
Valentí Xirinachs i Ubico
Salvador Puigvert i Calaf
Miquel Crespo Morillas

Carmen Díaz Nogué
Francisco J. Véglison Jornet

Miguel Cabezas Serra
Ramon Avellaneda Carbonell

Juan de Torres Profitós
Tomás Santi Muntan

Manuel Vidal Hospital
Joan Lluís Dalmau Rovira
Ángel Morales Domínguez
José Carrillo de Albornoz
Jorge Enrique Lumsden
Víctor Labarga Gastón

Josep Pérez Malla
Marià Vila-Abadal Vilaplana

Miquel Doñate Guau
Pere Giró Catassús

Francesc X. Riera Cabrafiga
Sebastià Duran Torrallardona

Mariano de Pano Defior
Emilio Zany Alós

Germà Ferran Térmens
Jaume Olivar Badosa 4

Roberto Braithwaite
Félix Barrado Vázquez

Mario Aguer Hortal
Jesús Miranda de Larra y Onís

Lluís Costa Ran
Leo James Farrell Brennan

Professors de l’escola entre els anys 1939 i 1976 (continuació)

Anys

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

4. L’any 1966 és present en el claustre de professors.
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Manuel Vidal de Cárcer
Enric Bota Prieto

David Clua Samper
Ramón Zubiri Vidal

Carles Bernat Joanós
Emilio Martínez de Laguardia

Joan Maria Rubiés i Trias
Juan Antonio Cases Méndez

Eugenio Cabrero Sáenz
Lluís Bosch Roure

Octavi Frigola Esteva
Ferran Muñoz Resano
Jordi Romeva Manadé

Professors de l’escola entre els anys 1939 i 1976 (conclusió)

Anys

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Josep Llovet Montrós
Joan Pere Vilà Hors

Josep Maria Vidal-Barraquer
Juan P. Martínez de Salinas Biader

Antoni Almirall Andreu
Salvador Puigverti Calaf

Lluís Parera Cusí
Lorenzo Marco Baró

Valentí Xirinachs Ubico
Carmen Díaz Nogué

Miguel Crespo Morillas
Francisco Javier Véglison Jornet 1

Miguel Cabezas Serra
Joan Lluís Dalmau Rovira
José Carrillo de Albornoz

Miquel Doñate Guau
Marià Vila-Abadal  Vilaplana
Sebastià Duran Torrallardona

Emilio Zanuy Alós
Félix Barrado

Lluís Costa Ran
Leo-James Farrel Brenan

Jesús Miranda de Larra Onís
David Clua Samper

Enric Bota Prieto
Joan Maria Rubies Trias

Emiilio Martínez de Laguardia
Carles Bernat Juanós

Eugenio Cabrero Sáenz
Lluís Bosch Roure

Fernando Muñoz Resano
Jordi Romeva Manadé

Monserrat Soliva Torrentó
Francesc Puchal Mas

Josep Tarragó Colominas
Jaume Fabregat Fillet

Joan Isart Sabi
Francesc Xavier Martínez Farré

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011

Anys

1. Va estar uns anys de bauxa.
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Josep Mestres Lagarriga
Santiago Mínguez Sanz

Miquel Pujol Palol
Alejandro Rodríguez de Torres

Joaquim Rovira Guàrdia
Manuel Sarquella Brugat

Cristina Suñol Esquirol
Félix Fernández Matalonga
Juan Julián Andrés Vitoria
Francesc Casañas Artigas

Alfred Ferret Quesada
Josep Martínez Ros

Francesc Boldú Tomàs
Núria Cañameras Riba
Manuel Bonmatí Pont

Jaume Bech Borràs
Jordi Aguilà Sancho

Joaquim Carbonell Maynou
Ramon Josa March
Josep Saña Vilaseca

Montserrat Pujolà Cunill
Montserrat Batlló Colominas

Manuel Colominas Galobardes
Ignasi Olivella Prat

Antoni Maria Claret Verdú González
Ramon Clotet Ballús
Jordi Comas Angelet
Pere Costa Batllori

Juan José Castro Martín
Josep Maria Roqué Margenat

Josep Sancho Valls
Albert San Gabriel Closas

Jordi Valero Baya
Antoni Almirall Malivern
Francesc Arola Coronas

Rosa Carbó Moliner
Josep Izquierdo Casas

Rosa Flos Bassols

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011 (continuació)

Anys
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Mercè Aloy Lleonart
Enric Batlle Durany
Sílvia Burés Pastor

Nuria Carazo Gómez
Lluís Castañé Tusell
Raúl Fanlo Grasa

Gil Gorchs Altarriba
Anna Gras Moreu

Patrícia Jiménez de Ridder
Santiago Rehecho Murias
Agnès Hereter Quintana

Daniel Lòpez Codina
Pedro Muñoz Gómez

Joan Oca Baradad
Joan Astals Coma
Emilio Gil Moya

Marta Ginovart Gispert
Mercè Raventós Santamaria

Roser Romero del Castillo Shelly
Leopoldo Alfonso Ruiz
Teresa Balanyà Martí

Francesc Xavier Fàbregas Bargalló
Maria Teresa Mas Serra

Francesc Xavier Sorribas Royo
Eliseu Vilaclara Ribas
Joan Bassets Pagès

Josep Claramunt Blanes
Francesc Giró Fontanals

Elena Gordún Quiles
Eduard HernándezYáñez

Dolores López Pérez
Trinitat Pradell Cara
Lourdes Reig Puig

Esther Sánchez Bell
Jordi Torrijos Martí
Àngel Bosch Bosch

Miquel Gispert Briansó
Francisco Iranzo Iranzo

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011 (continuació)

Anys



440

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Antoni Roca Casanova
Josep Villarreal Moreno
Òscar Alfranca Burriel
Antoni Enjuanes Pujol
Lídia Raventós Canet
Josep Sabaté Reboll
Manuel Tió Tauleda

Josep Maria Auleda Amorós
Àngel de la Riva Vegas

M. Montserrat Escolà Mateu
Fernando Guerra Segura

Maria del Mar Guiu Puget
Martí Laplana Pi

David Márquez Carreras
Salvador Matamoros Martínez

Pau Oromí Martí
Pere Puig Casado

Esther Roselló Viñas
Josep Serra Bonvehí
Miquel Viñals Lozano
Pere Alvarado Crosas
Joan Barniol Garriga

Mireia Canals Cabanas
Ramon Fabregat Pons
Luis Maldonado Rius
Eva Poca Casanova

Josep Pratdesaba Fargas
Josep Maria Salleras Marcó

Joan Josep Xifré Griñó
María del Carmen Barco Guijarro

Isabel Marzo Lázaro
Eloi Pineda Soler

Lydia Serrano Porta
Lluís Ferrero Andreu

Ferran Baizán Muñoz
Mònica Blanco Abellán

Artur de Castro Cabanillas
Jordi Izquierdo Figarola

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011 (continuació)

Anys
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Joan Josep Martínez Sabaté
Diego José Pérez San Martín

Cèsar Ornat Longaron
Cristina Pardal March

Enric Riera Valls
Clara Yustes Miranda

Lorenzo Álvarez del Castillo
Israel Carrasco Martín

Anna Martí Castells
Cristina Casali Taberner
Eusebi Jarauta Bragulat
Joaquín Llorente López
Isidre Martínez Badia
Pedro Muñoz Odina
Joaquim Valls Ribas

Antoni Miquel Puigdemasa
Josep Maria Pons Valls

Alejandro Gasca Zubillaga
María Pilar Almajano Pablos

Pedro Pablo Ambrosio Jiménez
Josep Ramon Arderiu Tomàs

José María Gil Roig
Clara Prats Soler

Jordi Saldo Periago
Antoni Giró Roca
Joan Majó Roca

Montserrat Gallart González-Palacio
Montserrat Saladie Forasté

David Cruzate Palomo
Joan Farrús Petit

Maria Teresa Piqué Ferré
Andreu Vila Pascual

Marta Vilardell Panicot
Montserrat Costa Font

Isabel Achaerandio Puente
Jordi Antoni Badiola Alegret
Glòria Bassegoda Villagrasa

Sílvia de Lamo Castellví

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011 (continuació)

Anys
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19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Sonia Duarte Ortega
Jordi Ferrer Savall
Oscar Huerta Pujol

Zein Kallas
Marga López Martínez

Íngrid Masaló Llorà
Maria Reyes Puñet Núñez
Pablo Sánchez Fernández
Pilar Berenguer Minguet
Luis del Valle Mendoza

Cristina Escobar González
Fátima Lambarraa

Jordi Llorens Calveras
Joaquim Maestre Escrivà

Joan Simó Cruanyes
Cristina González Flor
Anna Baqués Almirall

Núria Nart Barba
Domènech Vila Navarra

Xavier Flotats Ripoll
Agustí Solà Mendoza

Professors de l’escola entre els anys 1976 i 2011 (continuació)

Anys
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ENGINYERS AGRÍ COLES

Curs 1915-1916
JOSEP M. DE CUADRAS I FELIU
VICENÇ NUBIOLA I CUNILL
JOAN SALOM I CALAFELL
JOSEP M. SOLER I COLL

Curs 1917-1918
LLORENÇ BADELL I ROIG
ERASME MARIA D’YMBERT I MANERO
IGNASI GRAU I CASELLAS
LLUÍS GUITART I FONT
JOAN A. MARGARIT I DURAN
JOSEP ROSALES I FERNÀNDEZ DE CASTRO

Curs 1918-1919
JOAN ARUMÍ I FARGAS
JOSEP CABANAS I TRASERRA
ALBERT DÀNEO I GENTILE
EPIFANI DE FORTUNY I DE SALAZAR
RICARD RABASSA I PUIG
JOSEP M. SERRA I SERRA

Curs 1919-1920
JOSEP CAMPS I CARNICER
NARCÍS CARITG I CASAPONSA
FRANCESC D’ALÒS I FONTCUBERTA
RAMON SALA I ROQUETA

Curs 1920-1921
ABDÓ BARCELÓ I CIURANA
ANTONI BERGÓS I MASSÓ
ANTONI QUIXAL I PRIETO
JOAN ROCA I SOLDEVILA
EDUARD SIMÓ I NOTÓ
LLUÍS TICÓ I ROIG

Curs 1921-1922
FERRAN BALET I BENAVENT
RAMON CAPDEVILA I PONS
JOSEP PUJOL I CARITG
ANTONI RAVENTÓS I BALDRICH

Curs 1922-1923
VICENTE ALONSO PAGAZARTUNDUA
GUMERSIND ARQUIMBAU I REYES
JOSEP CERDÀ I CRUSELLAS
CARLES DE BATLLE I NABOT
CARLOS R. DE LA TORRE MEDINA
TOMÀS PINYOL I HORTET
FRANCESC X. RIERA I CABRAFIGA
MANUEL F. SAGRISTÀ I BERTRANOL

Curs 1923-1924
MAGÍ ALFONSO I ROCA
RAMON BARDIA I BARDIA
FRANCESC BRESOLÍ I CASTELLS
JOSEP M. CLOTET I VILA
ENRIC COROMINES I CORTÈS
JOSEP FERRER I PALAUS
SALVADOR MAS I ROVIRA
JOAN RAVANALS I FUSTAGUERAS
JOSEP M. RIU I VULART
ISIDRE VILA I BARBERÀ

Curs 1924-1925

Acabada la carrera 
a l’Escola Super ior d’Agricultura

JOSEP BÒRIA I ULLDEMOLINS
NEMESI NAVÈS I MARTÍN
XAVIER PUIG I MIRÓ
ANTONI ROSELL I MATA
ANTONI ROSSELLÓ I ROSSELLÓ
MIQUEL VINTRÓ I SORIANO

Acabada la carrera 
a l’Acadèmia Polytechnicum

JULI ANGLADA I MIR
JOSEP FERRAN I LAMICH
JOSEP MARGENAT I SERRA
RAMON RIEROLA I ISERN
JOSEP RUBIÓ I CABECERAN
LLUÍS VALLÈS I NADAL

Curs 1925-1926
ALEXANDRE CAPDEVILA I CAPELL

Curs 1926-1927
JOSEP LLOVET I MONT-ROS
FRANCESC ROMAGOSA I COMAS
JOSEP VALLE I ARRIBAS

Curs 1927-1928
FERRAN GARCIA DE TEJADA
SANTS DE GAZTAÑONDO I FONRODONA
JOSEP PANÉ I MERCÈ

JOSEP PÉREZ I MALLA

JOAN ROIG I RASPALL

Curs 1928-1029
ANTONI FORTUNY I MADINYÀ

JOAN A. GUITART I CALVA
AUGUST ROMAN I DÍAZ
FELIU SANTIAGO I MARQUINA

Curs 1929-1930
JOAN BAPTISTA BODOY I AULET
JOSEP M. DE SOLÀ-MORALES I DE ROSSELLÓ

Curs 1930-1931
JOSEP M. ALMEDA I FERRER
SALVI CASALS I FERRAN
FRANCESC DE P. ALIER I SAMPERA

Curs 1931-1932
JOSEP MIARNAU I TORRENT

Curs 1932-1933
JOAN AULET I MATARÓ

JOAN CAMA I MARCÓ

RAMON DACHS I DACHS
JOSEP GESA I CAÑELLAS
FERRAN MARIA HERAS I COLL
SANTIAGO LLENSA I DE GELCÉN
JOSEP MACIÑEIRA I LAGE
JOAN A. MAIMÓ I BOLET
FRANCESC MARGENAT I ESTRADA
JOSEP PLANAS I BOADA
FRANCESC PLAYÀ I GIRÓ
FRANCESC XAVIER RIPOL I NOBLE
ENRIC VENTURA I CABALLO
JAUME VIADER I ROGER
MANUEL VIDAL I DE CÀRCER
PELAI VILANOVA I MONTOLIU

FRANCESC X. VILARÓ I PUIGREFAGUT

Curs 1933-1934
JAUME ÀNGEL I AYMERICH
JOSEP PUIGREFAGUT I VILAPLANA
JOSEP VALLS I BOSCH
JOSEP VILARRASA I ROQUER

Curs 1934-1935
MANUEL M. ARAGÓ I CABANYES
JOSEP BARRERA I ARENAS
JERONI PALLISÉ I CAMÍ

Curs 1935-1936
JOSEP GAMBÚS I ARMENGOL
JOAQUIM ROCA I DOU

Any 1939
FRANCESC AROMIR I TORRELLAS
RAMON AVELLANEDA I CARBONELL
MIQUEL DOÑATE I GUAU
JOAN SANCHO I MARTÍNEZ

EDUARD TABERNER I COLLELLMIR

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1916 i 1939
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Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1916 i 1939 (continuació)

445

T ÈCN ICS AGRÍ COLES

Curs 1913-1914
LLUÍS ESCALER I ESPUNYES

Curs 1916-1917
JOAN VILÀ I DALMAU
SALVADOR DELGÉ I BUENO

Curs 1918-1919
EDUARD BUDÓ I GIBERT
FRANCESC PAGÈS I CASELLAS
SEBASTIÀ PLANAS I MARTÍ

RAMON QUERALT I GILI

Curs 1919-20
ANTONI CLIMENT I MARÉS*
MANUEL DE SOJO DEL CASTILLO
LLUÍS PASCUAL I ROCA

Curs 1920-21
PERE CARRERES I BOFILL
TORIBI POBLA I JOU

Curs 1921-22

Cap alumne no aconsegueix el títol

Curs 1922-23
ANTONI MORELLÓ I CASES
JOSEP M. ROVIRA DEL VILLAR I DACHS

Curs 1923-24
MODEST ALDOMÀ I CANUT
JOSEP M. BUCH I CASAMOR
JOAN FREIXAS I MASOLIVER

Curs 1924-25
JOSEP FERRER I RAMON
JAUME FONOLLEDA I MILLET

JAUME GASSÓ I SUBIRACHS
JOAN JOHANSSON I HOFSETH
MIQUEL MOR I TORT
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ENGINYERS AGR ÍCOL ES

Cur s 1939-1940
JOSEP AGUILERA SERRA
ANTONI MARIA COLL MONTAÑÀ

ORIOL SANS MASCARÓ

SEBASTIÀ VERGOÑÓS BOIX
JOSEP MARIA VIÑALS CAPELL

Cur s 1940-1941
FRANCESC ARENAS MADIROLAS

CARLES DECORS BOQUET
MANUEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ
FRANCESC TUSQUETS PADROSA

Cur s 1942-1943
ANTONI MATHEU NOVIALS

Cur s 1943-1944
FERRAN JOSA PONS

El 1942 no hi va haver cap alumne, 
i després del 1944 va quedar supri-
mida la possibilitat d'obtenir l'engin-
yeria agrícola a Barcelona.

PER ITS AGRÍ COLES (PLA
1939)

Cur s 1941-1942
SANTIAGO DE ROBERT ROCAMORA
JOAQUIM GARÍ ROSSI
JOAQUIM IGLESIAS DALMAU
JOSEP MONTANER GIRÓ
LLUÍS OLIVÉ SANS
ANTONI PÉREZ PORTABELLA
LLUÍS PUIG COMA
HERMENEGILD TOLL VILAPLANA
CAMIL TORRAS CASALS

Curs  1942-1943
JOAN ARGELAGUET GONZÁLEZ
MERCÈ BENESEIT CALVET
MIGUEL CRESPO MORILLAS

GERMÀ FERRAN TÉRMENS
OLEGUER GALÍ FIGUERAS
MARIÀ VILA VILAPLANA

Curs  1943-1944
ANTONI ALMIRALL ANDREU
FRANCISCO CATALINA MORALES

LLUÍS ESTRADA GUSÍ
JUAN FRAILE DE BLAS
ALBERT GOMILA SIREROL
PERE MESTRE RAVENTÓS
PERE NOGUER MASSOT

LLUÍS PARERA CUSÍ
JOSEP MARIA PARÉS FERNÁNDEZ
SALVADOR PUIGVERT CALAF
JAUME SALA PADRÓS
PERE SALAS GARAU
JULI VIDAL TALAVERA
JOAN PERE VILÀ HORS

Curs  1944-1945
FRANCESC ANDREU FERRER
GONÇAL BAÑERES CASTELLS
ELEUTERIO JIMÉNEZ ESPARZA
RAMON LAMOTE DE GRIGNON N. 
VICENÇ MASIP VICIANO
ADRIÀ PASSARELL DÍAZ
FRANCESC XAVIER PIÑOL PUIG
RAMON RAVENTÓS ESPONA
VICENÇ SIMÓ FUSTER
JOSEP MIQUEL VIDAL MORA

RAIMON VILACLARA CARON
VICENÇ VILARROIG CASTELL

Curs  1945-1946
LLUÍS BLANCHÉ CANALS
AGUSTÍN BOU TORT
ALBERT CAPELLÀ VIDAL
FRANCISCO J. CLAPAROLS CASAGRÁN
BARTOMEU GRAMONA BATLLE
JOSÉ Mª MENAC SAN CRISTÓBAL
LLUÍS MOLINET CALVEROL
MANUEL MORILLO GARCÍA
LLUÍS SEGARRA MONSONÍS

CARLES SOLER VILARET
CARLOS SUÁREZ CÁRDENAS
JOAQUIM Mª VILÀ TINTORÉ

Curs  1946-1947
PONÇ BERGA BRAU
FERMÍ BOHIGAS CIERVO
PERE COMALAT RODÉS
FÈLIX COMES SOLÉ
JOSEP ESTRADA RODA
MARCEL·LÍ FARRÉS FAYRER
MARIANO GARCÍA BERMÚDEZ
EMILIO GARCÍA DENCHE
JUAN M. GONZÁLEZ HIDALGO REY
JORDI JOVER DE DORDA
RAMON NOGUERA ESPONA
JOAN OLIVELLA FUSTER
LLUÍS Mª QUERALT TEIXIDÓ
JOSEP ROVIRA MESTRE

JOAN Mª RUBIÉS TRIAS
AGUSTÍ SUBIRÓS PUMAROLA

Curs  1947-1948
JOAN ANTONI ÀRIAS SOLER
FRANCISCO ASTIZ LARRAYA
SANTIAGO BELTRÁN FELIPE
AMABLE CERCÓS VILLARROYA
M. BEATRIZ DE MEDRANO FUSTER
LLUÍS ILLA CLAPAROLS
RAMÓN LÓPEZ ALCOVERRO

EMILIO MOLINA RICHARD
JOSEP Mª MUNTANÉ IGLESIAS
RAFAEL NUALART DE MONTAGUT

JUAN ANTONIO OTERO AGRA
JOSÉ PASCUAL LÓPEZ
JOSEP Mª PLA PARCET
JOSEP ROVIRA MERCADÉ

JOSEP SELVA ABARGUES
FELIPE SIERRA MORAGRIEGA

LLUÍS VALLÉS RAFECAS

Cur s  1948-1949
JORDI BALSELLS MOLLA

SENÉN BATLLE SERRANO
FRANCESC BOLDÚ TOMÀS
JOSÉ CORTÉS TORRES
JOSEP M. ELORDUY BUSQUETS
NÉSTOR GARCÍA BERMÚDEZ
RAFAEL JULIÀ PLA
VALENTÍ XIRINACHS UBICO

Cur s  1949-1950
JOSÉ ACHÓN FERRÉ
JOSEP BALL ARMENGOL
FRANCESC X. CARTES SECANELLA
LLUÍS CELIS CARRERAS
M. DEL CARMEN DÍAZ NOGUÉ
CÉSAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

JOSEP LLOPART CASANOVAS
MAGÍ LLORENS BAÑERES
JORDI MONTRÁS MONTELLS

JOAN PIQUÉ PIQUÉ
ESTEVE SALTÓ GRANELL
MANUEL TABUENCA DOSSET
LLORENÇ VILLALONGA QUADRADO

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1939 i 1960
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Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1939 i 1960 (continuació)

Cur s  1950-1951
BARTOMEU ARROM GUAL
RAFAEL CANTÓ VILAPLANA
JOAQUIM CORTADA PÉREZ
JOAQUIM CUATRECASAS COSTA
LEANDRE ESCALA COMAS
JOSEP ESTALELLA ARNABAT
JOAN MONSÓ FILLAT
ABERCI PADRÓ MONTANER

LLUÍS GONZAGA PUIG CALVEROL
JOSEP RAUSELL PÉREZ
FRANCISCO SANLLORENTE BARRAGAN
JOSEP MARIA VILA DE LA HOZ

Cur s  1951-1952
MODESTO ASO ULTRA
CARLES AUDIVERT INDARTE
CARLES BORRÀS VALLINO
GONZALO BOZA DE LORA
ANTONIO CABEZAS MENDAÑA

JESÚS DE FEBRER GIRONELLA
PERE DROU COSTA
JAIME GALMÉS TOUS
AGUSTÍ GRAU VENTURA
ROBERT MARTÍNEZ CUGAT
M. DEL PILAR MORALES DOMÍNGUEZ
CONRAD PUJOL MIRACLE

Cur s  1952-1953
PERE BADRINAS VANCELLS
MANUEL CASAÑÉ PUIG
PERE CLARIMON AGUILERA
MARTÍ CORNUDELLA MIR

MANUEL DE ASPRER CASADO
JULIÁN I. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ DE LA NIETA
JOSÉ MARÍA GAZTELU ECHEBARNE
PERE GIRÓ CATASÚS
JOSEP GRAU HOYOS
MANUEL ALFRED GUITARD CASTILLÓN
FRANCESC X. MON DE FEBRER

ÁNGEL MORALES DOMÍNGUEZ
FRANCESC MULLERAT ESCALÉ
PERE PUNSOLA VILA
JOSEP RECOLONS DE ARQUER
LLUÍS RIU ROVIRA DEL VILLAR
JOSEP SANTACANA CARBONELL
JOAN MARIA SERRES UBACH
SANTIAGO SUÑOL MOLINA

JAUME VALLÉS SANTOMÉ

Curs  1953-1954
JOAN AVIÑÓ SOLER
CARLES BONAFONT FERRER
JOSÉ LUIS CABEZAS MENDAÑA

FRANCESC CUXART OLIVÉ
MÀRIUS DE AYGUAVIVES TUR
CARLES DE MONTOLIU DE CARRASCO
JOSEP FERRER ARGELAGUET
JORDI FLORENSA BONCOMPTE
JOAN GUILERA SOLER
MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI
FEDERICO KEISER RAMOS
PASCUAL MALO LADRERO
PIUS MANUEL PUJOL
MIQUEL MASSANEDA ROVIRA
FRANCESC MATAS SAPERA
FRANCESC MUNDET PERPIÑÁ
MIQUEL PASCUAL REVERTER
DAVID PIÑANA AÑÓ
JOSEP PONS REAL
RAFAEL PUJOLAR MASMITJÀ

DELFÍ REINOSO CASTELLÓ
JOSEP SANTACANA CARBONELL
PERE SOMS PUIG
EDUARD SUBIRÀ ROCAMORA
LEANDRE TEIXIDÓ SERENTILL
RAMON VERDAGUER SOLER
JOSÉ M. VILLANUEVA TOBALINA
JOAQUIM YGLESIAS MASSUET

Curs  1954-1955
JOAN ALBÁ PALAU
LÁZARO AÓS OBISPO
SALVADOR ARQUÉ BERTRAN
VALENTÍN BETRÁN LÓPEZ
LLUÍS COLL ALIER
JOSEP ORIOL COMAS VANCELLS
JOAN CRUSELLS TRUÑÓ
RAFAEL DE TORO MORALES

PERE J. FERRER ZARAGOZA
JOSEP MARIA JOANA TORRES
VICENÇ MASSÓ SEYTRA
ENRIC MASSOT VICENS
JOSEP MARIA MIRALLES VALLÈS
ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ
ENRIC PASCUAL BASSONS
MIQUEL QUEROL ANDRÉS
JOSEP RENOM GAMBÚS
JOAN A. ROCA RIERA
MARIA TERESA SABATER JORDÀ
JOSEP SUBIRATS PALLARÈS
PERE THIÓ DE POL
ANDRÉS TURMO MARTÍNEZ

ANTONI VENTURA FARRÉ
RAMON VILASECA MOLINS

Curs  1955-1956
RAMON ADROER GORGET
JUAN BOSCO ANTON MARTÍN

RAMON CARRERAS ARNAU
MAURICI DE SIVATTE ALGUERÓ
FRANCESC GUMÀ RÀFOLS
VICENÇ MASSÓ SEITRE
JUAN MATZ GÜETO
RAFAEL ORTÍ VIDAL
MANUEL PÉREZ-MELERO RAMOS
RAFAEL PIÉ SOPENA
JOAN PLANAS MONT

JOSEP MARIA PUIG ESTANY
LLUÍS F. SANCHIS LLORCA
FRANCISCO SAN MIGUEL PÉREZ

JOSEP SEGARRA PRIM
ADOLF SEGUÍ MOREY

MANUEL TARAZONA VILA
RICARD TOMÀS ABADAL
JOSEP VIDAL RAMOS

Cur s 1956-1957
JAUME ALTISENT RIBALTA
XAVIER BACH PORTABELLA
RAIMON BORÉS SANS
JOAQUIM CARBONELL MAYNOU

DAVID CLUA SAMPER
JOSEP MARIA CORNELLÀ CLOPÉS
VÍCTOR DELSORS PIÑANA
ALBERTO DOMINGO HERNANDO
MARCEL·LÍ FORCADA DOMINGO
JOSÉ GARANTO ARIÑO
CELSO GARCÍA COUCE
FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
CARLES GIMFERRER BONASTRE
RICARDO GÓMEZ DE LUNA
LLORENÇ GOTSENS SANS
BERNARDO NAVARRO IGLESIAS
JOSEP ORTOLÀ SASTRE
PEDRO PARDO HURTADO
JUAN PÉREZ RECHE
RAMON PIFERRÉ PIFERRÉ
PERE PLANAS MARTÍ

JOAN PUIG CORCOY
MIQUEL ÀNGEL ROS BARALDÉS
JULIÁN RUDILLA GONZÁLEZ
JOSEP MARIA SALTOR TORNÉ
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Cur s 1957-1958
MANUEL AGUSTÍ TURA
JESÚS ALMIRALL ANDREU
MANUEL ASENSI ROLDÓS
JOSEP BARGALLÓ BARRABEIG
FRANCISCO BASTIDA ALONSO
MATEU BENNASSAR VIDAL
PERE CARRERAS LLOVET
JOAN CASTELLS ESCRIVÀ
JOSÉ M. DE LA PEZUELA PINTÓ
LLUÍS ELORDUY BUSQUETS
GABRIEL A. FERRATÉ I PASCUAL
JOAN MANUEL FONT BUSTOS
MANUEL FUSTER BASSAS
JAUME GRIMALT OBRADOR
JOSEP A. JANÉ SANTACANA
MARCEL·LÍ JIMÉNEZ SERRET
LLUÍS LAMOTE DE GRIGNON QUEROL
BERNAT LATORRE VERDAGUER
MIQUEL À. MARTÍNEZ PLANAS
JUANA MORANTA LLOBERA
ANDRÉS PÉREZ PÉREZ
MANUEL PUEYO SALVÓ
JAUME REIG NURI
ANTONI SARDÀ FERRÉ
MANUEL TORRES COMÍN
MIQUEL VALLS PALAU
XAVIER VALLVÉ VILARDELL
JOSEP VIDAL MASCARELL

JORDI VILARRUBÍ MOMBIELA

JOSEP MARIA VIVES DE QUADRAS

Cur s  1958-1959
ÀNGEL BALADA SOLÀ
RAMON BELTRAN CASTELL
ÁNGEL CAMÓN GÓMEZ
MANUEL CAPDEVILA MORET

CRISTÒFOL CERVERA GOVANTES
JOAN LLUÍS DALMAU ROVIRA
FERNANDO-J. DOMÍNGUEZ GARCÍA DE PAREDES
JOSEFINA FIGUEROLA BASSEDES
LLUÍS FISAS BOSCH
RAMON FORCADA PÉREZ
ANDREU FRAMIS BACH
MANUEL FUSTER NAVARRO
ANTONIO GALAN BORQUE
LISARDO GALLEGO FERNÁNDEZ
JAVIER GROS ZUBIAGA
JOSEP JULIAN FIOL
ENRIQUE LAZCORRETA DOMÍNGUEZ DE VIDAURRETA
ALBERT MARJANEDAS GISPERT
FRANCESC MASAGUER CUCH
RAMON MOLNÉ DOMINGO
JESÚS A. MOYA TALENS
LUIS MUNTAN ENGBERG
JOSEP MARIA PAGÈS VIDAL
JOSEP PERETA FIGUERAS
JOAN PONS CUGAT
LLUÍS PONS ROVIRA
JULIO REIGOSA MINGUILLON

RAFAEL RIERA DOMÈNEC
FRANCESC RIVEROLA MARTÍN

FRANCISCO SÁINZ GONZÁLEZ
JOAN MARIA SALA ARNÓ
FRANCESC J. SITJAS PUIG
JORDI MIQUEL TICÓ MALUQUER

Curs  1959-1960

PLA 1939
BENET ARCE MASIÁ

JOAN ARGELÉS MÚNERA

MANUEL BARBA GAVALDÀ
JOSEP M. BARBERO DE CASTELLVÍ
JAUME BORRÀS CAMPOS
PERE CAMPS LLUNELL
JOSEP MARIA CARULLA GRATACÓS
JOAN CERVERA RIERA
JUAN COLOMER PARÉS
JORDI FORT BESORA
JOSEP FORTUÑO BONET
JESÚS LLUÍS GARCÍA BALARI
ANTONI GIMÉNEZ MATHEU

AGUSTÍN GONZÁLEZ RUEDA
JOSEP IZQUIERDO ANDREU
GERARDO LACASA OLIVÁN
MIQUEL LÓPEZ BALAGUER
MIQUEL MAS HOSTENCH
FÈLIX MARIA MILLET TUSELL
RAMON MORERA OLIVERAS
MANUEL PALAU AGUILELLA
JOAN PONS OLIVERAS
JOSÉ PUERTAS RABAL
DOMÈNEC RAMIA ARASA
RAFAEL ROMERO MARTÍNEZ

RAFAEL SÁEZ PUEYO
ANTONIO SÁNCHEZ SASTRE
TOMÀS SOLER LLUSÁ
RAFAEL SUAY ARTAL
ARTUR VÁZQUEZ ORTÍ

PLA 1957
JOAN ALBERT ARGELAGUET OLIVAN
JOSÉ BAILA QUILIS
JOAN BARRIS VAQUERO
ENRIQUE BOTA PRIETO
JOAN CAPDEVILA VIDAL
EUSEBIO DÍAZ DE BUDALLÉS
JOSEP MARIA ESPELTA GUÀRDIA
PAU ESPONA JANSANA
RAMON FONTANELLAS MAESO

FRANCISCO J. GARCÍA ARÉVALO
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ GARCÍA
JOAN ISART SABI
JOSEP JIMÉNEZ BALAGUER
FRANCESC J. MARCÉ ANGLARILL
JOSEPA MARQUÈS TORRES
FRANCESC MASSANAS BURCET
PERE MOLERO MARTÍN

RAFAEL MORÁN MEDIÑÀ

AGUSTÍ MORELLÓ BALADA
JOAN PUIGDEFÁBREGAS TOMÁS
RAMON PUIGDEVALL MATA

VICENÇ RIPOLL PALACIO
EMILI ROCA VALLS
RAMON SANROMÀ NART
LLUÍS SANTOS OLLÉ
JORDI SEGUER VALLEJOS
IGNASI TORRELLA MAS DE XAXÀS

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1939 i 1960 (conclusió)
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Cur s  1960-1961

PLA 1939

JOAN ARGELÉS MÚNERA

ANTONIO CIDONCHA SABATER
JOAN DE ORIOLA CORTADA GUITART
JOSÉ LUIS IRÚN RUBIO
SANTIAGO DE SENTMENAT DE URRUELA

PLA 1957

LLUÍS ANTONIJOAN ROCA
MIQUEL BERENGUER GÓMEZ
MANUEL BLANCO PÉREZ
GREGORIO BORÓN SAURA
SANTIAGO CERDÀ AGUILERA
GONZALO LUIS CHANCHO NEVE
JOAN COLOMER PERPIÑÀ
RICARD DALMAU BARBARROJA
MARCOS DE SAN PEDRO ARESTÉ
SEBASTIÀ DURAN TORRALLARDONA
AMANDO ESTELA BALLESTER
JOSEP M. FONTANALS BONAVENTURA
JOAN M. FORT CLOPÉS-MASFERRER

MIQUEL GARCIA MORATÓ

TOMÀS LOZANO GOMBAU
MARIA MERCÈ MARTÍNEZ ALIER
DIONÍS MESTRES SERRAT
JOSEP MIQUEL VIDAL
JAUME OLIVAR BADOSA
MARIA PERICALL LECHA
ALFRED PERIS BOQUERA
LLUÍS QUINGLES CÀCERES
DARÍO REIGOSA MINGUILLON

JOSEP SALA RIERA
AUGUST SITJÀ PRÍNCIPE
PERE SOLÉS FONT
RAMON SUCARRAT SABATÉ
JAUME VILA ROTELLÀ
EMILIO ZANUY ALÓS

Curs  1961-1962

PLA 1957

CONRADO ABAD BOROVIA
FELIPE ÁLVAREZ-CUEVAS ALIAGA
ANTONI AMORÓS PRAT
MANUEL ARANDES VILELLA
JOSEP ARCARONS ANGLÍ
CONCEPCIÓN ARTEAGA PADILLA
EDUARD BES JAQUES
FRANCESC BOSCH PUJOL
JOAQUIM CAMPS MASICH

MIQUEL CANALS TOMASA
PERE CASASÚS MESTRES

MANUEL J. CID CULOUSCON
FERRAN CORTÈS PLA
LLUÍS COSTA RAN
MANUEL ESTÉVEZ GARCIA
CONCEPCIÓ FIGUEROLA BASSEDAS
JOAQUIM FUSTER BASSAS
ANDREU GRAPÍ VILUMARA
JOAN GUITET TRAMUNT
BERARDO HIDALGO ISLA
LLUÍS MARTÍ BOHIGAS
FRANCESC X. MASCLANS SEGURA
FRANCESC MASOLIVER GARCIA
ANTONI MASSOT MOLINA

JAUME OBIOLS PUY
FRANCESC PONS REAL
JOAN ROS POC
GREGORI SABATER GARCIA
JOSEP MARIA SIRAROLS AMBRÓS
JOAN SOLDEVILA BAÑERES
FREDERIC VIÑOLES CARBONELL

Curs  1962-1963 

PLA 1957

JAUME ABELLA CASTELLÁ
MANUEL AMORÓS CASTAÑER
MIGUEL BERBEL MARTÍNEZ
CARLES BERNAT JUANÓS
JOSEP M. BUSQUÉ DOMÉNECH
JOSÉ MANUEL CANALES RUIZ
SALVADOR CANELA PUJOL
ANTONI CASELLAS MALAGELADA
ALBERT CASTELLVÍ ULLIBARRI
JOSEP CODINA RUIZ
ENRIC DESCALS CALLISEN
ENRIC DUARTE GIL
JOSEP FORNAS DUART
JOSEP MARIA FOSSAS FELIU
ALBERTO FÜRST POLO
JOAN GAMUNDI VILÀ
JOSÉ IGNACIO GARAY ESCODA
JOSEP ANTONI GARCIA FÀBREGAS
ALBERT GIMÉNEZ FERRER
ÁNGEL ALIPIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
ELOY GONZÁLEZ PLANAGUMÀ
JESÚS MARÍA GONZÁLEZ RIVERO
EDUARD GOULA COSTA
JOSEP GRAELLS FORCADA
ARMANDO GUTIÉRREZ SERRANO
ANTONIO HERNÁNDEZ LEGAZ
JOSEP MAJÓ SAURET
JOSEP LLUÍS MARQUÈS TORRES
NARCÍS MAYMÍ COROLEU
JOSEP MITJANA BERDIÉ
EDUARD OLIVÉ BATET
M. DEL CARME PIGEM CIURANA
JOAN PLANA BALIARDA
JOSEP MARIA PORTA FERRÉ
PERE PORTA MONTSERRAT
MARTÍN POVÉS PÉREZ
MIGUEL ANDRÉS PUERTAS PÉREZ
JOSEP MANUEL RIBALTA SECANELL
RAMON RIERA ILLA
JESÚS RIPOLL ESPIAU
FERRAN SABATER GARCÍA

RAMON SALA TAÑÀ
LLUÍS SALORT BATALLA
JOSEP SANTOS MARTÍ
FRANCESC TOMÀS MARTÍ
MARIA TORRAS SOLÉ

Cur s 1963-1964

PLA 1957

JOSEP BARIOS SOLÉ
ARTUR BLASCO GINÉ
JULIO CÉSAR CAMPO YANGUAS
ALFRED CAMPS RIVERA
SEBASTIÀ CARBONELL MONJÓ

PERE COMALRENA DE SOBREGRAU FERNÀNDEZ
CRISTÓBAL COLÓN DE CARVAJAL PÉREZ SANMI-
LLÁNJOSEP CORNET ROSELL
JORDI DE CAMPS SUBIRATS
JOSEP MARIA DE RIBOT MUNDET

LLUÍS DOMÈNECH PARDO
VÍCTOR FERNÁNDEZ MORENO

ALEXANDRE FONT MONNÉ

JOSÉ GARCÍA VELASCO
JOSEP IGNASI GUAL CARRERAS
JORDI GUITART GUITART
MARIÀ HERNÁNDEZ RAVANALS
JUAN A. LOMBARTE SANTAMARÍA
LLORENÇ MANENT ZALDÍVAR
JUANA MARÍA MARCO SÁNCHEZ
JOAN JOSEP MARGENAT BORI
MANUEL MARTÍNEZ VALLS
BARTOMEU MARTÍ PARELLADA
JOAN MASLLOPART BASSOLS
ELISEU MATA GUILLÉN
FLORENCI MATEU MORELLÓ

FRANCESC PANIELLO PEREPONS
SEBASTIÀ PRADO MAS

JUSTA MARIA SOLER REVERTER
RAMON TRIAS TORRENT
NARCÍS VIADER ROVIRA
EDUARD MARIA VIDAL ARDERIU
CLIMENT VIDAL PEDRALS

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1961 i 1976
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PLA 1962

Conreus Extensius

JOAN BOTEY SERRA
JUAN GALLÉS RUIZ
JOAN PUIGORIOL TARRADELLAS

Conreus intensius

MANUEL BADIA SERENTILL
RAMON BAYÓ VILASECA
JOAN BONANY BELLAPART
PERE JOAN BONELL COSTA
TOMÀS CASTELLS MANENT

EUGENIO COBERTERA LAGUNA
JOSEP MARIA COLL GILABERT
EDUARD FARRÉS ROELS
ANTONI FITÓ MORATÓ

LLUÍS GIBERT CLAVÉ
JUAN M. JIMÉNEZ VIÚDEZ
JESÚS J. MARCO GUTIÉRREZ
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA
SANTIAGO POCINO PEÑALBA
PERE PUIGVERT DE ROS
JOSEP REXACHS CIRICI
RAMON ROVIRA REGÁS
JOAN JOSEP ROVIRA RIBA
JOSEP RUBIO VIÑALS
LLUÍS SANFELIU DOMÈNECH
JOAN MANUEL SERRAT TERESA
ANTONI TERRÉ RUBÍES
SALVADOR TOMÀS SABATÉ

Viticultura i Enologia

FRANCESC BLANCH MALET

LLUÍS CARBÓ SAGUER
JOAN COT COMAS
JOAN MILÀ MALLOFRÉ

JOSEP LLUÍS MOLL DE MIGUEL

LLUÍS MORATÓ CORTÈS
JOAN ORTIGA SALVADÓ
JOAN LLUÍS PORTA FERRÉ
PERE VIDAL SARDÓ

Cur s  1964-1965

PLA ANTIC 1957

JOAQUIM BELTRAN MESSEGUER
JOSEP MARIA BOBET ONCINS
LLUÍS BORDAS GIFRÉ
ÁNGEL BUSTOS MATÉ
RAMON CASTELLNOU PALLEJÀ
PERE CLARET ANDREU
MIQUEL DE PUIG VIADER
LLUÍS FERRER ROIG
ANTONIO PABLOS ÁVILA
LLUÍS PARÉS BAUSÀ
JOAQUIM M. ROVIRA GUÀRDIA
FRANCESC SALVADÓ CORTÈS
FREDERIC TORMO PUIGGARÍ

PLA MODERN 1962

Conreus extensius

JOSEP MARIA BOVER TAÑÀ
JOAN ANTONI CALVERA VEHÍ
JOAN GABARRON PUCHAL
ANTONI MONTAÑÀ SALVANS
SANTIAGO MONTFORT GUTIÉRREZ
JESÚS M. PÉREZ FERNÁNDEZ
JUAN QUINTELA PETEIRO
FRANCISCO J. RIVERA PERUGA
JORDI VIDAL MITJANS

Conreus intensius

FRANCESC AIGÉ XAMMAR
HIGINI ARTIGAS SÁNCHEZ
SALVADOR BELTRAN GARCÍA-RUIZ
RAMON BENET SEMENTÉ
MARTÍ BORRELL SERVITJE
FERNANDO BUSTAMANTE ALONSO
JOSEP LLUÍS CALVIS MATA
JOSEP CARBÓ AMETLLER
JOAN CASANOVA GILABERT
RAMON CORTACANS AMAT
RAMON CURRIÀ ROCA
LLIBERAT ESCOLÀ MIQUEL

ALBERT FERRÉ NUNELL
JOSEP MARIA GOULA COSTA
RAFAEL GRAS TARIBÓ
JOAN JOSEP LLOSA FABREGAT
JOSEP LLULL ESTELA
PEDRO FLORIÁN MARTÍNEZ GARCÍA
M. MAGDALENA MARTÍN VEGAS
FRANCESC X. MIARNAU DOMÈNECH
ALBERT MILÀ MALLOFRÉ

ERMENGOL MOLINS NOVAU
RAMON NIUBÒ SANTFELIU
JORDI PEIX MASSIP

XAVIER SEGUR ARBIOL

Explotacions ramaderes

MANUEL ANORO LLAGOSTERA
JOSEP MARIA FERRAN RIBOT
GONZALO IZQUIERDO ESPARZA
VICENÇ LLOVET ROQUÉ
JOSEP M. MALAGELADA HOSTENCH
RAMON MAÑÉ GÜELL
ANDREU PEIX MASSIP

LLUÍS G. PLANAS DE FARNÉS CLOS
FRANCESC PONS GIMIER

Viticultura i  Enologia

MANUEL SANCHO MIR

Curs  1965-1966

PLA 1957

SANTIAGO ESTEBAN ESTEBAN
RAFAEL GONZÁLEZ CANTÓ

PLA 1962

Conreus extensius

JOSÉ LORENTE MIRANDA

SALVI NOFRARIAS BELLVEHÍ
ENRIC QUEROL MURILLO

FRANCESC VILA BAUCELLS
JAUME VILARMAU CABANAS

Conreus intensius

JAVIER ARIÑO LAMBEA
JOAQUIM BATALLA PARERA
ISABEL CALLEJO OLMOS
JOAN CLAVÉ MORELL

JOSEP ANTONI GALIAY VENDRELL
JORDI GOULA GOULA
ENRIQUETA GRALLA SANTANDREU
M. DEL PILAR HERVÁS GARCÍA
MANUEL MACIÀ COTS
MARÍA MARTÍN VEGAS
ANTONI MARTÍ SOLÉ
PEDRO MARZÁBAL MARTÍNEZ

LLUÍS MAURI NOGUERA
ANTONI OBIOLS FRANQUESA
JOAQUIM OLIU CASALS
JOSEP OMELLA CONCHELO
JOSEP LL. PASCUAL VILLAMAZARES
ISABEL PERALES FINA
JOAQUIM PUNSOLA VILA
JOSEP SAGARRA DALMAU
ELEUTERIO SANZ VELLOSILLO
JAUME TOR PIQUÉ
JOSEP TORRA BORDA
JAUME TORRES GUASCH
EULÀLIA VENTAYOLS JORBA

Explotacions ramaderes

PAU ALBÓ VIDAL DE LLOBATERA
FRANCESC X. ARMENGOL BARNIOL
JOAQUIM BELLMUNT ROIG
MIGUEL MARTÍN MATALONGA

LLUÍS MASSANAS BURCET
JOAQUIM MERINO IZQUIERDO
EDUARDO I. MURILLO MORALEDA

JOSEP LLUÍS PLANS CASALS
AMADEU QUINTANA CREUS
ANTONI JOSEP RIVELLES CASAS
ÁNGEL M. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
RAMON SATORRAS BARBONET
MIQUEL SOLANELLAS TORRENS

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1961 i 1976 (continuació)
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Vit icultura i Enologia

JOSEP BELDA CASTELLÓ
ROSSEND CASTELLS ROIG
RAFAEL GARCÍA BOHORQUE
GABRIEL GIRÓ BALTÀ
DIEGO NOGALES ARROYO

Cur s  1966-1967

PLA 1962

Conreus extensius

VÍCTOR CASANOVAS RAMON
JOAN LLUÍS MANGRANÉ ROIG
JOSEP LLUÍS SERRAT CANO
YAMAL YIBRIN YACAMAN
CONREUS INTENSIUS

NÚRIA LLOVET ROQUÉ
ANTONI MARTÍ SOLÉ
FRANCESC X. MASSAGUER DE PLANELL
ANTONI SÁNCHEZ MONTANÉ

Explotacions ramaderes

JOSEP LLUÍS BOLEDA RIBALTA
JOSEP I. HERNÁNDEZ RAVANALS
JOSEP MARIA MARTÍ RUFFO
JOAQUIM MAYMÓ PERXES
LLUÍS MERCADER GRAU
JOSEP MIRÓ ARDÈVOL
JOSEP MUÑOZ LLAMAS
PERE F. PLANAS VERGÉS
JORDI ROMEVA MANADÉ

Vit icultura i Enologia

ALBERTO CARMONA LÓPEZ
MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ

Curs  1967-1968

PLA 1962 

Conreus extensius

IGNASI BELTRAN DUBÓN
JOAN LLUÍS CAMACHO LLITERAS
JOAN CERCÓS GIRAL
FERRAN DOLTRA TAPIOLA
JOAQUÍN JOSÉ GÁÑEZ MARTÍNEZ

LORENZO MARCO SÁNCHEZ
JOAQUÍN MARTÍNEZ ESTÉFANO
JUAN MANUEL MEDINA RUANO
JESÚS OTER RODRÍGUEZ
GUILLEM RUBERT DE VENTÓS
LLUÍS MIQUEL SESÉ BENITO

Conreus intensius

MODEST ALDOMÀ FÀBREGAS
EDUARD BOTEY PUIG
MANUEL CASADEMUNT MARRADES

FERNANDO CASES MÉNDEZ

JOSEP IGNASI CONILLAS CASTELLS
JOSEP MARIA COTS TARRAGÓ
MANUEL DE LA VARGA PESCHKE
ANTONIO FALCÓN BRITO
FRANCESC FERRER FERRAN
MIQUEL FIGUERA PIERA
JOSEP MARIA FORNOS LLOBERA
HERIBERT FORTUNY FIGUERAS
JOAN RAMON GIBERT SABATÉ
JOSEP ISERN COSTA
JOSEP JOVER ARMENGOL
RAMON JOAN JUSTO FARRERES
JOSEP M. MALUQUER OROMÍ
FRANCESC X. MALUQUER SOSTRES
VICENTE MARTÍNEZ ORTUÑO
JOSÉ MARÍA MENÉNDEZ GÓMEZ
ANTONI MIGUEL PUIGDEMASA
JOSÉ MARÍA MIÑAMBRES ABAD
SANTIAGO JOSÉ MÍNGUEZ SANZ

BLAI MOLA MIARNAU

M. LLUÏSA MOLINAS DE FERRER
VICENÇ MONTARDIT ARDIACA
ALFONSO MUÑOZ MÚJICA

JOAN PALET CASAS
JOAN REBÉS CARBONELL
MANUEL REBÉS MOYA

ANNA M. RODRÍGUEZ BENEJAM
JOSEP ROIG MARÍ

JAUME TORGUET SERRA
MIQUEL VILAMAJÓ SOLSONA
JOAN VÁZQUEZ MARRADES

Explotacions ramaderes

JOSEP ARMENGOL BARNIOL
MARIÀ DE NÚRIA BACH PORTABELLA
DOMINGO BARAHONA MIGUEL

LLUÍS BOSCH ROURA
EUGENIO CABRERO SÁENZ
CARLES CAMPRUBÍ BONVEHÍ
JORDI CAYMEL FONT
JOSEP MARIA CLOT PRAT
JAUME GREGORI PUÑET
JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ
EUSEBIO LÓPEZ SÁNCHEZ
JOAQUIM MUNDET DE POL
JOAN MARIA PALOUZIÉ VILALTA
JOAQUIM PLANAS DE BERTRAN
LUIS ANTONIO PUELLO GUERRERO
JAUME RIBÉ CRAYWINKEL
ERNEST SANTAMANS REIXACH
YOCASTA MIRIAN SOTO ROS
NARCÍS TRILLA JUANOLA

Viticultura i  Enologia

JULIÁN APELLANIZ CARAVACA
CARLES M. DOMÍNGUEZ CALVERAS
ANTONI FRANCH CID
AGUSTÍ GUILAMANY PARELLADA
L. F. CARLOS PÉREZ FERNÁNDEZ
AURELIO SÁNCHEZ RAMOS

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

RICARD ALONSO SABATÉ
RAMON BADOSA CASTANY
JOSEP BARTOMEU PLA
JOSEP MARIA FARRERO FERRER
JOSEP SALVADOR FERRÉ PUJOL
JOAN FRANCH BATLLE
JOSEP MARIA LLADÓ CORNADÓ
EMILI XAVIER MANGUES GUÍU
ALEXANDRE MARSOL ABILLÀ
FELICIÀ MARSOL ABILLÀ
JOSÉ ANTONIO MOLINA BENITO
MANUEL MORENO BARRIONUEVO
ANTONI PANÉ RIPOLL
JOAN PARÉS GRAHIT
ANTONI PASCUAL LLULL
SANTIAGO VALL COMBELLES

Hortof ructicultura i  Jardineria

MANUEL COSTA SEGLAR
VICENÇ COSTA SEGLAR
PASCUAL TOMÁS DÍEZ BARBERÁN
ALBERT GARCIA CAMARASA
VÍCTOR MATEO AGUILAR
JOAN ROVIRA MARSAL

JAUME SORT CASARES

Indústr ies agr ícoles

JESÚS MARIA CUTILLER ROIG

Cur s 1968-1969

PLA 1962 

Conreus extensius

OROSIO BARROSO MANRIQUE

ANTONIO BLANCO MAYO

MARTÍ ORÓÑEZ MARTÍ

RAMON VALL-LLOSERA VILAPLANA
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Conreus intensius

JOSÉ CARBONELL CAROL
FRANCISCO J. CARRILLO DE ALBORNOZ FÁBREGAS
JOSÉ LUCIO CUESTA RAMOS
JOSEP DOMÉNECH ALENTÀ
ARTURO HERNANDO ABAL
JOSEP JOVER ARMENGOL
FÉLIX MARTÍNEZ LÓPEZ
RAMON MATAMOROS CERVERA
PAU MITJANS CARBÓ
ISABEL MOLINAS DE FERRER
JOSÉ E. MONFORTE DE LLANÉS
JOSEP MORELL GARCÍA-RUIZ
RAMON PAHÍ SALVADOR
JOAQUIM PASTOR AUDÍ
JOSEP PUIGGRÒS JOVÉ
LLUÍS PUJOL GARCIA
ANTONI PUJOL PEDROL
PERE SALLÉS SERRACANTA
ANTONI SÁNCHEZ MONTANÉ

VÍCTOR SANCHO ESPIGULÉ
JOSEP LLUÍS SARASA GARRETA
JOSEP M. SUGRAÑÉS ALSINA

Explotacions ramaderes

ALBERTO BALLESTER MUÑOZ

EUGENIO CASANOVAS QUER
JORDI FÍGULS JANER
JOSEP ÀNGEL GASSÓ GARRETA
FELIU IZARD I GAVARRÓ
FRANCESC MARULL GOU
JOAN PEY GRAU
JOAN ROQUETA FANLO
MIQUEL SERRA CORNET
ESTEVE TOMÀS TORRENS
F. DE PAULA VAYREDA BERNADAS

Viticultura i Enologia

ENRIQUE BRIZ CARO
VICENÇ MONTANER ESTEVE
AURELIO SÁNCHEZ RAMOS

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

CLIMENT BARTROLI BUYÉ
ÀNGEL BAYONA PUJOL
ALBERT GELABERT GRAU
JOSEP M. GUIXERAS LLAVANERA
JOAN JUNQUÉ CASAJUANA
BENEDICTO MBIA MBIA MBEZELE
ÁNGEL MOZOTA SAINZ
JOAN PLANA DURÁN
EDUARD PUIG MIRALLES
MANUEL RUBIÓ PALLÉ
SALVADOR SANOU CATALÀ
XAVIER VILOSA BOSCH
JOAN VIÑALS MASEGÚ

Hortofructicultura i  Jardiner ia

JOSEP M. ASTUDILLO BENSENY
FRANCESC XAVIER BADA SERVITJE
JORDI BARDIA ALDOMÀ
MANOLO BELLI BIFET
LLUÍS GONZAGA BOSCH PLANAS
JOSEP M. CIURANA PUIGDENGOLAS
ROSA EMILIA DE BUSTINDUY DOMÍNGUEZ
FRANCESC D'ASSÍS GARRIGA SALA
JOSÉ MARÍA GEL CAPILLA
MERCÈ GUILLÓ FONTANILLS
MARÍA JOSEPA MORAGA LLOP
JERÓNIMO MOYA OBES
JOSEP ORIOL OLLÉ MARRUGAT
MERCÈ PAGÈS PALLARÈS
MARTÍ PARÉS FIAT
JOSEP MARIA POCH YMBERT
GUILLEM PUERTAS GELONCH
JOSEP MANUEL QUEROL LLOBET
JOSÉ SALAMERO BAÑOS
SEBASTIÀ VILALTA BERTRAN

Indúst ries agrícoles

CARLES BELLAPART VILÀ
CARLES IGLESIAS RODÉS
LUIS MUÑOZ LOSADA
AGUSTÍ VILLARROYA SERAFINI

Curs  1969-1970

PLA 1962 

Conreus extensius

JOAN ADRIÀ CORBELLA
JORDI CARBONELL SEBARROJA
JOSÉ CUERDA QUINTANA
A. J. CARLOS HERRERO HERRERO
JUAN ANTONIO MILLÁN DOLZ
FRANCESC ROVIRA COROMINAS

Conreus intensius

M. ASSUMPCIÓ CAMA TARRÚS
A. DE PAULA-MARIA GOULA COSTA
JOSÉ M. IGLESIAS DE LA VARGA
IGNACIO MARTÍN MATEO
M. DE LOS ÁNGELES MOVILLA ÁLVAREZ
SANTIAGO OMS ESCOLÀ

Explotacions ramaderes

FRANCISCO CANO CARÍN
ALBERT JUANOLA COLOM
PERE LLOPART CATALÀ
JOSEP MARIA MARTÍ MARTÍ
VITICULTURA I ENOLOGIA
ENRIC FONTDECABA ANTICÓ
JORDI PUJOLRÀS LLOPIS

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

JOSEFINA TOMASA ABELLÁN VOTA
RAMON M. ANTONIJUAN ROCA
JAVIER BERBERANA SIERRA
DELFÍ BIOSCA MEDINA
JOSÉ CÁLIZ BLASCO
JOSEP MARIA CANET GONZALO
JOSEP CORTÈS TURU
JOSÉ FRANCISCO CUESTA GARCÍA
JOSEP MARIA FA CLAVELL
JORGE FONTS ARTÚS
JOAN RAMON GISPERT FOLCH
MIQUEL LUIS COMPTE

RAMON ENRIC MARTÍ MELIÀ
RAMON MONTSERRAT SANGRA
LISARDO MOVILLA ÁLVAREZ
ÀNGEL MURRULL MOLINERO
GALO JULIO PÉREZ FERNÁNDEZ
JUAN ANTONIO PÉREZ ORTIZ
JOAQUIM POU SUÑÉ
IGNASI RÀFOLS BARRUFET
JOAN ROTA CASELLAS
MANUEL ROYO PALOMO
JOSEP SABATÉ CATALÁ
ENRIQUE SÁNCHEZ RAMÍREZ
JESÚS SANCHO LABRADOR
RAMON TORRAS IBORRA
JOSEP TORRENT FILLAT
XAVIER VILOSA BOSCH

Hortofruct icultura i Jardineria

ROSA ANNA ALIER ALDOMÀ
ALBERT ÁLVAREZ CASASNOVAS
MERCÈ ROMAGUERA LLORET
JOSÉ ROSAURO HERNÁNDEZ
RAMON SALAS ROIG
JOAN MARIA SOLER FITÓ

Indústries agrícoles

JOSÉ M. GONZÁLEZ CABEZAS
JOAN M. GUTIÉRREZ MONTSERRAT

ADOLFO MEDRANO GARCÍA
MARCIAL RODRÍGUEZ GÓMEZ
JORDI TARROJA CRIVELLÉ
ENRIC UMBERT MILLET

Curs  1970-1971

PLA 1962 

Conreus intensius

JOSEP BORRELL SALA
ANTONI MARIÀ JIMÉNEZ LLADÓS
JOAN VIÑALS SESPLUGUES
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PLA 1964

Explotacions agropecuàries

CÀNDID AGUSTÍ PELEGRÍ
JOAN AROLA CASAJUANA
JOSÉ MARÍA BAZ SEVILLA
FRANCISCO CUEVAS FERNÁNDEZ
CARLES MARIA DE FONTCUBERTA BALAGUER
JOSEP FARRÉ ROCASPANA
RAMON-SERAFÍ FERRER CASES
ALEIX GUILLÓ MONTERO
JUAN JAVIER LAGUNA DE LA ROCA
RAMON ENRIC MARTÍ MELIÀ
ADOLFO MEDRANO GARCÍA
JOSEP MARIA PAL PAL
JOSEP PALAU COMELLAS
JAUME PLANAS PINA
JOAQUIM POU I SUÑÉ
JOSEP PUJOL ROGER
FRANCESC M. RIERA CORTÈS
JOSEP MARIA ROCALBA BASSAGAÑAS
EDUARDO ROGERO MAYORAL
JOSEP EDUARD ROURA PUJOLRÀS
ENRIQUE SÁNCHEZ RAMÍREZ
JOAN D. SOLÉ FIGUERAS
FÈLIX SOLER CAMPINS
JOSEP M. TARRAGÓ DOMÈNECH
LLUÍS VALLÈS RAFECAS
JESÚS ÒSCAR VILA URIA
JAUME VILARMAU CABANAS

Hortofructicultura i  Jardiner ia

JOAN AGUILAR ORTIZ
JAUME ARDERIU SOLSONA
QUINTÍN ARRIBAS CASTILLO
JOSEP RAMON BELSA LLORT
FRANCESC X. BOSCH BELLVER
JOSEP CARBÓ COLL
ESTEVE DURALL MALLOL
JAVIER FUMANAL PLA
ROMÀ GARRIDO RAHOLA
SALVADOR GISPERT-SAÜCH VIADER

JOSÉ LUIS MATEOS MONTERO
JOSEP RIBES RUBIO
ENRIQUE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Obtingué el títol de Perit Agrícola, 
havent acabat els estudis d'Enginyeria
Agrícola a l'Escola l'any 1922 i no ha-
vent-los convalidat en el seu moment:
FERRAN BALET BENAVENT

Curs  1971-1972

PLA 1962 

Conreus extensius

JOAN BALDRICH CABALLÉ
LUIS MARINO RODRÍGUEZ UBACH

Conreus intensius

HILARIO PASCUAL BENEDÉ PÉREZ
M. ANTÒNIA LLUCH GARMENDIA

Viticultura i  Enologia

MARIÀ BIGORDÀ PUIG

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

CARLES ALSINA CARRERA
AGUSTÍ ARAGONÈS CALLAU
JOSEP BALART SOLÀ
MIQUEL BRAVO MONTANER
JOAQUIM COSTA CORNET
JOAQUIM DALMAU SERRA
JUAN GARCÍA GARCÍA
VÍCTOR MANUEL GIMENO SANZ
FRANCISCO GIMENO SEVILLA
ALFONS GODÓ MASRIERA
GERARD HERNÁNDEZ GUITART
FERNANDO JOSÉ LAGUNA MOLINA
MANUEL MARTÍ MALLORQUÈS
JOSEP FRANCESC MARTÍN BOU
JOAN NADAL FREIXES

JOSEP ALFONS NAVARRO SANS
JOSÉ ANTONIO ONCINOS PASCAU
ELOI ORÓ GALLART
JOSEP MARIA PAGÈS GRAU
JAUME PLANAS PINA
R. DOMÈNEC PORQUERAS OLOMÍ
PERE RAMON PORTA DINARÈS
JOAN PRATS AMENGUAL
RAFAEL PUIG RICART
ANTONI ROCA CASANOVAS
PERE ROSÀS PUJOL
LLUÍS ANTONI ROVIRA MARTÍ
L. GUSTAVO SAINZ FECHTENBURG
EDUARD SANZ RIU
LLORENÇ TEIXÉ RIERA
ANTONI MARIA VILASECA ESCOTÉ

Hortof ruct icultura i Jardineria

JOSEFINA BLASI SIRVENT
FRANCESC CARRERAS ROCA
JOAN FÈLIX CASAS BOSCH
F. DE ASÍS DÍAZ CALLEJO
ESTEVE DURALL MALLOL
JOSEP FAURA BUSQUETS
PERE GUILERA MASANA
ESTEBAN HEREDIA SANCHO
JOSEP MATARÓ CLOPÉS
LLUÍS MOLLA CALLÍS
JOSEP PASCUAL MASSAGUER
CARLES PÉREZ TURELL
R. DOMÈNEC PORQUERAS OLOMÍ
MIQUEL PORTA FALGUERA
MIQUEL JOSEP PUERTAS FARRÀS
JOAQUIM ROS SAQUÉS
JOAN TEIXIDOR ARNAY

Indústries agrícoles

JORDI BOTTA MATAS
ANTONIO HERNÁNDEZ VIVANCOS
EDUARDO RIBERO SALVIA
PERE ROCA ROCA
FÈLIX SABAT GILI
JORDI VENTÓS FONTDECABA

Cur s 1972-1973

PLA 1962 

Explotacions ramaderes

SEBASTIÀ MUNAR MUT

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

JOSEP AGUSTÍ MORERA
PERE ALBERTÍ LASALLE
RAMON ANDREU SOLÉ
MIGUEL APARICIO VALLES
JOAN AYATS TURRENT
ANTONI BALLART CAPDEVILA
M. DEL CARME BARCELÓ VENTAYOL
ANTONI BENTUÉ ANDREU
MARIA DEL CARME BODOY EURAS
LLUÍS BONMATÍ PONT
ANTONIO BORRUEL BAUTISTA
JOAN BOXADÓS ARTIGAS
JAUME CARRERA CORTINA
ANTONIO CASADO CASADO
ALBERT CLAPÉS GATEU
RICARD J. COLOMÉ SERVETÓ
FRANCESC XAVIER CUELLA MORA
SALVADOR FLORIT ORFILA
PERE GAVALDÀ VIÑAS
ANTONI HUGUET MIRÓ
ANTONI MARCÚS ROCA
ANTONIO-MARINO OMEDES PARICIO
RAMON ORTIZ SAGRISTÀ
XAVIER PALAU RAURELL
PERE PARRÉS PALLARÈS
JOAQUÍN Á. PEROPADRE ABAD
ÁNGEL-ENRIQUE PORTUGUÉS FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS PUEYO GALLINAD
RAFAEL RAMOS MARTÍNEZ

LUIS CROSSETTY RINCÓN NÚÑEZ
JOSEP LLUÍS RIPOLL GRAU
ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ALBERTO SERRANO TORO
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CAMIL A. RAMON SOLSONA MESTRE

FRANCESC TEIXIDÓ CAMPS
LLUÍS TORRENTÓ CALMET
AGUSTÍ TORRES ROSSELLÓ
RAFAEL TRIAY MADRID

JAUME YLLA ALIBÉS

Hortofructicultura i  Jardineria

TOMÀS R. ALCOVERRO PEDROLA
XAVIER BOTEY PUIG
ANTONIO CABELLO MELENDO

ANTONIO CASTILLO NADAL
ANTONIO COLOM GORGUES
F DE PAULA CUNILL VALLS
GUILLEM CUSCÓ VALLÈS
CARLES FÀBREGUES SOLÉ
LLUÍS FONT ESTRUCH
PURIFICACIÓ GARCIA REIMAT
JOSEP JUNQUERA FUSELLAS
JOSEP MITJANS NAVAL
JAVIER ANTONIO OBIS ARNAL
BAUDILI ROS PRAT
FRANCESC SOLÉ FORCADA
PERE JOAN TORRES PONS
PERE URGELLÈS PLANAS

Indústr ies agrícoles

MANUEL BOFARULL GUILLEM
CARLOS JAVIER DAZA RUBIO
MIREIA MIÑANA BORDES
JOSEP OLIVELLA ALMIRALL
JOSÉ LUIS RELLÁN BLANCO
CARLES SUMPSI RIERA
PEDRO VALDÉS SANCHIS
JULIÀ XIBERTA COLL

Cur s  1973-1974

PLA 1962 

Vit icultura i Enologia

GUILLEM J. BARCELÓ CASTELLNOU

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

CARLOS AGUILERA POZA
JOSÉ MARÍA ALEGRET BELLMUNT
LUCIANO ALQUÉZAR ARIÑO
ENRIQUETA AYATS PLANAGUMÀ
EMILIO E. BUISÁN CERESUELA
SIMÓN MIGUEL CASAS MATEO

ROBERTO CASTRO RABAL
JAUME CIURANA COLL
BARTOMEU CRESPÍ RIGO
EMILI GODES FAURA
DAMIÀ GUILÀ PEDRERO
JOAN GUILLÉN DALMAU
JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERAS
FRANCESC IBÁÑEZ JUNCOSA
ARTUR JORDI HOMEDES
JOSÉ MANUEL LARRAGA LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO MATEOS GUARDIA
ARMANDO A. MONTERO GRANDA
JOSEP ANTONI MORET LÓPEZ
JOAN NOGUÉS VILALTA
JOSEP MARIA POMAR GOMÀ
JOSEP RAHOLA ESTRADA
CARLOS SANZ SORIA
ALEXANDRE TARRÉS BECH

Hortofructicultura i  Jardiner ia

JOSEP M. PAU ANGLÈS FARRERONS
JOSEP RAMON ARDERIU SABATÉ
J. MANUEL BENDICHO TORRES
JOSEP BLAY COLL
PERE DOMINGO GARCIA-MILÀ

JOSÉ I. ENJUANES CAGIGÓS
ÀNGEL FARINA ESTIVAL

LLUÍS FOLGUERA MARSINYACH

M. DEL CARME LACAMBRA PIFARRÉ
JERÓNIMO LAGUNAS HERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ
XAVIER MASRAMON I FONTANALS
JORDI PÉREZ RÀFOLS
MIGUEL H. PETANAS MANTECA

PERE LLUÍS RAMON MARTORÍ

JAUME ROS FONTANET
LLORENÇ ROSSELLÓ HOMAR
IGNASI ROSSINÉS BAYO
JOAQUIM TARRAGÓ ROQUETA
JOAN BAPTISTA TUDELA PIERA
ALBERT TURNÉ PRIVAT

Indústries agrícoles

JOAN CANALS FONT
LLORENÇ LLOPART DOMINGO
JAVIER LUENGO SANCRISTÓBAL
JOSÉ LUQUE MURIEL

JOSEP MESTRES LAGARRIGA
ANTONI PONS BELTRAN
ANTONI SOLANILLA PASCUAL
JULI FRANCESC TORRALBA LEZANA
JOSEP RAMON VILA RUBIO

Curs  1974-1975

PLA 1964

Explotacions agropecuàries

JESÚS MARIA ABASCAL DÍAZ
JOSÉ MARÍA ARIÑO PURROY
IGNASI BATLLE ESQUERDO
JOAN CARRERA MARSÀ

JUAN B. CHAVARRI MARDONES

JOSEP COLL ARQUÉ
JULIÁN DELGADO ROJAS
MIQUEL DOMÈNECH ROIG
JOSEP ESQUERRÀ GIRALT
MARIÀ GUIM NIUBÒ
JUAN FRANCISCO HERRANZ BOCOS

JOSEP LLOVERA LLORENS
PERE MILL RIBOT
CLAUDI MOLINER RIBA
JOSÉ ANTONIO PAÍS ANTIQUEIRA
FÈLIX PI BARRIONUEVO
FRANCESC PIQUÉ ROSÉS
JOAN RIBAS ROIGÉ
JOSEP RIERA SOBREVIAS
TEÓTIMO ROMERO GAÑÁN
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ

ENRIQUE SÁNCHEZ SÁEZ
PASCUAL SIMÓN CASTAÑER
JOAQUIM VALLESPÍ SOLÉ
JOSÉ IGNACIO YARRITU NIETO

Hortofruct icultura i Jardineria

JAUME ALÒS MIRADA

ANTONIO ÁLVAREZ BERMÚDEZ
JOSÉ ORIOL BENITO ZARAGOZA
M. DEL CARME COMAS VILADOT
RAMON COMPANYS SANFELIU
ENRIC ANTONI CORBERA ABILLAR
FRANCESC X. MARQUÈS TORRES
FRANCESC PRATS RIBOT
JOSEP ROS BALLARÀ
EMILIO VÁZQUEZ CALOMARDE
FRANCISCO VERA TOMASA
JOSEP M. VILA D'ABADAL SERRA
JOAN F. VILARMAU CABANAS

Indústries agrícoles

MARIA DEL CARME ALMIRALL MALIVERN

JOSEP F. BLANQUET CHAVARRIA
ANTONI CARBONELL ROURA
TOMÀS CASADEVALL PUJOL
ESTEVE MIR MARTÍ

RODRIGO PÉREZ CANO
ANTONI M. PONS PRENDES
JORDI RABASCALL CEBRIÁN
RICARD SINGLA VILANOVA
JOAN TARGA AMPOSTA
ÓSCAR VICO ANDRÉS
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Cur s  1975-1976

PLA 1964

Explotacions agropecuàries:

VICENÇ ARNAL JORDÁN
JOAN M. BALLARÀ VILAJOSANA
J. MANUEL BUÑUEL MARGELI

JAUME CABRÉ SOLANELLAS
RAMON CAMPS ROCA
A. M. CLARET CASTELLÓ BURGUÈS
JULIO COBO GONZÁLEZ
JOSÉ COTS REGUANT
RICARDO DUARTE FUSTERO
JOAN FELIP REQUENA
FRANCISCO J. HUESO MOLINOS

LORENZO M. IRIGOYEN GARCÉS
MANUEL ALFONSO JESÚS LOSADA QUIROGA
AGUSTÍ PALOMARES FORN
XAVIER PASCUAL LÓPEZ
IGNASI MARIA PERICÀS PAGÈS
ANTONI PUIG FARRAN
JUAN ROJAS FERNÁNDEZ
FRANCISCO J. SÁNCHEZ ALCITURRI
MARIA DOLORS TORNÉ FELIP
DIONÍS TORRUELLA CASAÑAS

Hortofruct icultura i Jardineria

JAUME ALÒS MIRADA

JAUME BOBET CORTADA
JAUME GERMÀ FERNÁNDEZ TEIXIDÓ
M. TERESA FREIXAS GUINJUAN

DOMÈNEC GUIXÉ PONS
PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO
ALEJANDRO JÚDEZ PASTOR
JOSEP LLAÓ LLUSÀ
JOAN MATA CASTELLVÍ
JOSÉ FÉLIX SÁNCHEZ RAMÍREZ

Indústries agrícoles

JOSEP F. BLANQUET CHAVARRIA
JOAQUIM GALLARDO FERRER
ESTEVE MIR MARTÍ

JOSEP MARIA OLIVA BONSFILLS
JOAN PEÑA LLOBET
JORDI PERAT RIDAURA
ANTONI M. PONS PRENDES
PAU FREDERIC VERA TREMS

PLA 1972

Explotacions agropecuàries

RAMON BALADA BOSOMBA
FERRAN DE MULLER I DE DALMASES
RICARD ESTRADA ARIMON
MANUEL M. GONZÁLEZ CASTRO
RAMON PANÉ NADAL
SANTIAGO PLANAS DE MARTÍ

JOAN PUJALS RIBÓ
JOAN TIBAU FONT

Hortof ructicultura i  Jardineria

JOSEP MANUEL LATORRE GIL
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Cur s 1976-1977

PLA 1969

Explotacions Agropecuàries

ANTONI BORÉ PÉREZ
PERE BOSCH MARCET

CARLES CAMPISTOL BUTIÑÁ
JOAN MANUEL CANES JARQUE
JOSÉ FCO. DE ESPAÑA MORELL

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

JOSEP MARIA ESPAÑOL ARDANUY
JUSTO ÁNGEL MIQUEL CASABAN
ÁNGEL MONGE PÉREZ
BALTASAR J. MORELL COTONER
MIGUEL OLIVA BATLLE
GABRIEL PERELLÓ PERELLÓ
WIFREDO PÉREZ GARCÍA
RICARDO RÀFOLS CABRISSES
FRANCISCO SUÑER PASTOR
JOSÉ Mª VALLES SALA

Hortofructicultura i  Jardineria

JUAN JESÚS BELLA RODRÍGUEZ
PEDRO IBÁÑEZ LARRULL
ESTEVE NIUBÓ MIR

FRANCESC SOLER DE MAGRIÑÀ

Indústr ies agrícoles

MIGUEL ARGELÉS SÁNCHEZ
GUILLEM BURSET CAMPS
MIQUEL ÀNGEL NAVARRO OLIVA
JOSEP MARIA VILA ROMEU

PLA 1972

Explotacions Agropecuàries

ELÍAS ÁLVAREZ VÁZQUEZ
JOSEFA ANDREU PINA
JOSEP ARTIGAS BERENGUER
JOAN BARNIOL GARRIGA
MARTA BELLPUIG MURTRA

MIQUEL BOIX BARCONS
ÁNGEL BUSTOS MATÉ

NÚRIA CAÑAMERAS RIBA
JOSEP CREUS PONS
RICARDO DALMAU BARBARROJA
JORDI DOMÈNECH SARRÓ
JOSEP MARIA ESPELTA GUÀRDIA
RAMON ESPINACH GRAU
JOSEP MARIA FARRÉS MARTÍ

ALFRED FERRET QUESADA
PEDRO GÁLVEZ TRINIDAD
JOSÉ GARCÍA FÁBREGA
MANUELA GONZÁLEZ GRIÑÁN
FRANCESC LLENA BAFALUY
ANTONI LÓPEZ QUEROL
FELIU MADAULA CANADELL
JOSÉ ÁNGEL MARTÍN ROMERO
JOAN MASDEMONT BERGA
ANTONI MASSAGUÉ SOLÉ
PRUDENCIO J. MATEOS GARCÍA
LUIS MUNTÁN ENGBERG
JUST NAVARRO VALLÈS
JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS
PERE ORDIS DALMAU
JOSEP PRAT FORNELL
PERE PUIGBERT MIQUEL

JORDI PUJOLDEVALL VIÑOLAS
RAFAEL I. REDRADO MARÍN

DELFÍN REINOSO CASTELLÓ
CONCEPCIÓ ROYO CALPE
NÚRIA SALA MARTÍ

SANTIAGO SANSALVADOR ARUMÍ
ANTONI SARDÀ FERRÉ
CARLOS FERNANDO SASTRE SASTRE
JOSEP SORT MIRET

NARCISO VIADER ROVIRA
JOSÉ MARÍA VICTORIA BLANCO
MARIÀ VILAJELIU SERRA

Hortofructicultura i  Jardineria

RAFAEL AMAT ORTEU
MANUEL COLOMINAS GOLOBARDES
JUAN NAVARRO ABAD
MILAGROS PIERA GALLEGO
JOAN RIUS NOGUÉS
JOSEP MARIA SAU BERTRAN

Indúst ries agrícoles

JOSEP RIBAS BELTRAN

Cur s 1977-1978

PLA 1969

Explotacions Agropecuàries

JOAQUÍN ADILLÓN JAÉN
MIGUEL ÁNGEL ARRANZ MUÑOZ

JAUME BORBON OLIVER
AGUSTÍN BUENO RODRÍGUEZ
LUIS ANTONIO CARIELLO GUIRAL
JOSÉ LUIS CONTRERAS ALCUBIERRE
ALBERT GONZÁLEZ MASIP

IGNASI JOVER ANDREU
ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ
CARLOS A. NAVARRO Y MUNAIZ

SEBASTIÀ PONS CAPDEVILA
PAU RAMIS FIOL
JOAN SUCARRATS MUNS

J. FAUSTINO VILLAMARÍN MENÉNDEZ

PLA 1972

Explotacions Agropecuàries

RAMON MARIA ALBÓ VILA
M. ENGRÀCIA ANTONÍN RAVENTÓS
MARIO BAYÁN SÁNCHEZ
LUIS C. CABAÑEROS ARANTEGUI
ENRIC CANUT BARTRA
LLUÍS CASTELLÓ SEGARRA
JUAN IGNACIO COLINA TORRALVA
ADOLF FÀBREGAS TARRIDA

ENRIC FERRATÉ MARTÍNEZ

DOMÈNEC FORNS CANALS
LUIS GARCÍA VILLAR
JESÚS F. GÓMEZ Y CARRILLO
JOSÉ LUIS LANCINA MURILLO

JOSEP MARTÍNEZ ROS
GUILLEM MAS SANSÓ
CARLES A. MONTAGUT PEDROLA
CARLOS C. MONTORI LAFUENTE
JOSEP RAMON MORELL COTONER
MAGDALENA MORELL VILLALONGA
LUIS ANTONIO NAVARRO FÉLEZ
JOSÉ LUIS PINA GARCÍA
XAVIER PONS DOMÈNECH
SALVADOR PUIG RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS REGUILÓN BARRIENTOS
RAMON M. RIERA CORTÈS
FRANCISCO J. SÁNCHEZ-CAÑETE
ISMAEL E. SANTONJA IVORRA
ANTONI SEGARRA DALMASES
MARIA ROSA TREPAT PIJUAN
JOAN VALLS PRATS
MARTÍ VALLS SARRÓ
JOSEP ENRIC VELASCO BATLLE
RAMON VILAHUR FORNÉS
JOAN VILANOVA COMAMALA
JOSÉ ANTONIO VILLALBA GÓMEZ

Hortofructicultura i  Jardineria

LUIS M. AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA
ANTONINA M. BOONACKER SITNIKOWA
ISABEL BOVET PLA
MARTÍ COLOMER RAIMÍ
MARTA DOMINGO FELIUBADALÓ
IGNACIO JAVIER LARRAÑAGA URAIN
JOSEP MARIA PIQUÉ RIUS
MARIA JOSEPA ROSELLÓ TOLOSA
FERRAN SABATER TORRENT
RAMON SÀLVIA ARDERIU
ESTEVE SANTANACH LLAGOSTERA
PERE VENTURA PALET

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012
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C ur s  1978-1979

PLA 1969

Explotacions Agropecuàries

RAFAEL BERGAS CARBONELL
JOSEP BRUFAU BELLVER
JOSEP CALL PRUNÉS
DOROTEA CASAS TUBERT
MONTSERRAT GRIFÉ HONTORIA
JOSEP MARIA PÉREZ MARGELI

Hortofructicultura i  Jardiner ia

FRANCISCO CARCOLÉ BARGALLÓ
FRANCISCO DOMINGO CASAMAJÓ

Indúst ries agrícoles

JUAN AGUSTÍN GUERRERO BRAVO

PLA 1972

Explotacions Agropecuàries

JOAQUIM ALCALDE BALLELL
JUDIT ARGANY COMAS
SANTIAGO BÁGUENA SERRANO
LLUÍS BALAGUER JIMÉNEZ
ERNEST BOTEY GIFREU
PERE CASABLANCAS GARCIA
SIMÓN MIGUEL CASAS MATEO

PEDRO COBO GONZÁLEZ
ALFRED COHÍ RAMON
BUENAVENTURA J. CRISTÓBAL MACHO

MARÍA BLANCA FERNÁNDEZ DÍAZ
ARTUR FOLCH YÁÑEZ
JOAN FORN MARSOL

MARIA DEL PILAR GÁLLEGO GARCÍA
JOSÉ MARÍA GARCÍA DRIÉGUEZ
JOSÉ LUIS GARCÍA GALLEGO
MANUEL GONZÁLEZ AMIGÓ
RAFAEL IRURETAGOYENA ORTEGA
ESTEVE JULIÀ ROCA
ULRIKE H. KUKLINSKI KÖPPL

LUIS F. LÓPEZ LONDOÑO
JUAN MANRUBIA COMENGE
FRANCISCO J. MARCO SÁNCHEZ
M. DEL PURÍSSIM COR MARINÉ BASTÉ
JOSÉ M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

JESÚS MARTÍNEZ REMACHA
JOSEP MARIA MIR ORFILA
JOSEP M. NOGUERA MUNTADAS

MARÍA TERESA PALACÍN BUIL
PERE PÉREZ BASTARDAS
JOAQUIM PLA-GIRIBERT CASADEMUNT
ENRIC PORTA CASTEJÓN
ALBERTO PUEYO CUESTA
JOAN PUJOL SOLER
JOSÉ QUILES LAJARÍN
JOSEP ORIOL RAFEL GUARRO
JOSEP RAMON RIBA
MARTÍ ROSAS PUJOL
JOSEP ORIOL SANTOS CLARAMUNT
JAUME TEIXIDOR BIGAS
JULI TORRUELLA LLOPART
FRANCESC X. TRULLÀS CABANAS
JAUME VALMAÑA SERIÑÀ
VICENÇ YLLA COROMINA

Hortofructicultura i  Jardineria

FRANCESC X. BARRACHINA VILAPLANA
M. DEL CARME COCA GONZÁLEZ
JOSEP MARIA ESTELLER MONLLAU

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ BLASCO
M. DE LAS VIRTUDES MARTÍN ORTEGA
M. MONTSERRAT PASCUAL SUCARRAT
GONÇAL TOMÀS BERTOMEU

Indústr ies agrícoles

FCO. JOAQUÍN COBERTERA LAGUNA
JAUME GUASCH PAGÈS
FRANCISCO LÓPEZ ROMERO
M. FRANCISCA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Curs  1979-1980

PLA 1957
VÍCTOR COMPTE SOLÉ
M. JOSEPA MASFERRER COROMINAS
GUILLERMO ROSAL BERTRAND

PLA 1969

Explotacions Agropecuàries

JOSEP LLUÍS BATLLORI OBIOLS
JULIO BERGE ARMENGOL
DOMINGO CANUT ESTEVA
PEDRO CLAVERÍA SEGÚ
JESÚS DE JUANA BRUGADA
JUAN D. LASO DE LA VEGA ARTAL
PEDRO MONER TOMÁS
LUISA ORDÁS LAFUENTE
JOSÉ REBORDOSA ORTEU
MIGUEL ROS BLASCO
SALVADOR SANTASUSANA TORRES
FERRAN TREPAT FELIP

Hortof ruct icultura i Jardineria

JOAN DEDEU BARGALLÓ
JORDI ENRICH PARELLADA
JACINTO GUERGUE IZQUIERDO
ANTONIO MARTÍNEZ PAREDES
JOSEP MONTASELL DORDA
JOAN O'CALLAGHAN CASAS
JOAN PUIG RODES
IGNACIA TURRÓ CALVET
JORDI VERGÉS FERNÁNDEZ

Indústries Agràries i  Al imentàries

JOSEP ARMENGOL CAMPS
RAMON GARRIGA PARÉS
ALBERT GRAU MORROS

FRANCISCA LUMBRERAS GONZALO
JOSEP MARIA PUIG DURAN
FRANCESC ROSELLÓ FA
JOSEP SERRA BONVEHÍ

PLA 1972

Explotacions Agropecuàr ies

JOSEP ALBOQUERS BOSCH
JOSÉ ALONSO GARGALLO
JOSEP MARIA BORBÓN RIBERA
CARLOS CANTERO MARTÍNEZ

JOSEP CASANOVA GASCÓN
JORDI DE GRIÑÓ SAYROL
ÁNGEL DE LA RIVA VEGAS
DIONISIO DE NOVA GARCÍA
FLORENTINA M. FÀBREGAS CANALES
MIGUEL ÁNGEL FANLO GRACIA
PERE FARELL BATLLE
FRANCESC X. FERRER ABIZANDA
JAUME FIGUERAS CARBÓ
ÒSCAR MANUEL GARCIA VALERA
JORDI GRAU GALCERÁN
ARACELI LACASA CEBOLLERO
MANUEL MARIA MARTÍ GONZÁLEZJOAN
EUSEBI NOMEN CALVET
JOAQUIM PALAU SANMARTÍ
PAU PARÉS BOVÉ
DANIEL PI NOYA
FRANCISCO RINCÓN SOLÁ
DIEGO RODRÍGUEZ BÉJAR
MIQUEL SADURNÍ DORCA
TOMÀS EMILI URGEL ESPUNY
Mª ÁNGELES VILASECA LLUCH
JUAN Mª VIVES TEIXIDÓ

Hortofructicultura i Jardineria 

MONTSERRAT ARAGALL TORRES
JAUME BANCHS LÓPEZ
NEUS COLS HORTA
CARLES DEULOFEU PARÉS
M. DEL CARME FERRER ESCODA
MARIA DOLORS GARCIA TURU
JORDI GINÉ RIBÓ
AURELI HUGUET SELL
MIGUEL MIGUEL PUENTE
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FRANCISCO NAVARRO PÉREZ
AGUSTÍ PECH VICENTE
M. MONTSERRAT SAMARANCH GALLART
MANUEL TIÓ SAULEDA
DOLORS TORRENTÓ VILAGELIU

Indústr ies agrícoles

M. LOURDES CAPLLONCH BUJOSA
SERGI CONSOL FARRERAS
MANUEL MONTSERRAT CODORNIU
CARLES PUJADAS AZUARA
JOAN TABERNER MUNDET

Cur s 1980-1981

Explotacions Agropecuàries

MARIA MERCÈ ALOY LLEONART
MANUEL ARAGAY BENERIA
XAVIER BARULLS BOSOM
E. GUSTAVO BERCOFF MITRE

ALFONSO BUISAN GÓMEZ DEL MORAL

ROMÀ CATALÁ SABATÉ
ALBERTO CLAVERO RAMÍREZ
FRANCESCA EXPÓSITO ROCH
PERE FARRÁN LLORACH
PLÁCIDO FERNÁNDEZ PADILLA
ROSA GELI ANGLADA
JOAN GENÉ ALBESA
FEDERICO GÓMEZ CARDELLÁ
EDUARD HERNÁNDEZ YÁÑEZ
M. DEL CARMEN HERRERO ISERN
MODESTA IGLESIAS PÉREZ
MARÍA LEONOR LORENTE SALVAT
JESÚS Mª MARTÍN CASADO
ANTONIO MIRETE GUERRERO
GUILLERMO MORO OJEDA
FRANCISCO R. RAMOS RAMOS
JAUME ROSELLÓ PERRAMÓN
ÁNGEL RUEDA MUNICH

JUAN SAUS ARÚS

Hortof ruct icultura i Jardineria

M. DE LA ASUNCIÓN ANTÓN VALLEJO
ÀSTRID BALLESTA REMY
MONTSERRAT BATLLÓ COLOMINAS
MONTSERRAT COLÀS ORRIES
JORDI COMAS ANGELET
RICARD GALCERAN GARCIA
SALVADOR LLADÓ ANDRÉS
AGUSTÍN LÓPEZ CRUZ
JULIA MARÍA MAESO RUIZ
GERARDO MARTÍNEZ FEIJOO
JOSEP MURTRA VILARDEBÓ
JOAN OCA BARADAD
RICARD PASANAU PAIRÓ
FRANCESC XAVIER PIÉ EGURZA
JOAN PLANAS GÜELL
JAUME PONT LLOBET
RAMON RIBOT MUSOLL

JOANA SUBIRATS SEGARRA

Indústries agrícoles

MESSOD EDERY SERFATY
MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR PERDICES
MARIA TERESA ESTRADA SEGURA
JOSEP FACUNDO CANALS
JUAN GALIANO BALDOMÁ
MONTSERRAT MASCARÓ ALEMANY
AGUSTÍ PERDIGUER BRUN
ANTONI RIBAS COSTA
LENÍN AUGUSTO SOLANO VARGAS
JORGE TEJEDOR ALABAU

Curs  1981-1982

Explotacions Agropecuàries

JOSÉ IGNACIO ALCALDE HERRERO
JOSÉ LUIS ARAUS ORTEGA
MANUEL BARRÁS BORREGO
JACINT CANALS SENDRA
BARTOMEU CAÑELLAS VICH
XAVIER CANUT ESTEVA

GUILLERMO CÁRDENAS ALBAÑIL
PERE CASTELLVELL ISERN
MONTSERRAT CUENCA MOROS

ALBERT DOMINGO MARÍN

ANTONIO DUARTE MORAIS

ENRIC FARRÉS NOMEN
JAUME FONT CUQUET
ANDREU FUSTÉ ROIG
SANTOS E. GARCÍA HERRERAS
JORDI GARRIGOSA MASSANA

MANUEL GISBERT LAHOSA
GIL GORCHS ALTARRIBA
JOSÉ A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ANTONI GÜELL MOLINS

CARLOS HERBERA RÚA
VICENÇ HERNÁNDEZ FERRAZ
FRANCISCO JOSÉ IRANZO IRANZO
EMILIO E. IZQUIERDO SORIANO
ENRIC LLUMÀ DOMÈNECH
CELIA MAÑAS JIMÉNEZ
JUAN MOLAS BOY
JOAN MORERA CULÍ
JOSEP ORIOL NAVARRO OLIVA
LLUÍS NIETO ORTÍN
MANUEL NURI ESPONA
F. ALFONSO OGANDO PENELA
FERNANDO PABÓN NARANJO
JORDI PARDOS CAMPRUBÍ
XAVIER PLANAS PAGÉS
CASIMIRO PORTABELLA FERNÁNDEZ
JOAN QUERALT ALVAREZ
JOAN QUÍLEZ GRAU
JORDI RIART VENDRELL
M. LAURENTINA SAENZ GUALLAR
JOAN CARLES SERRA VALL
RAMON SORRIBAS SORO
CHRÍSTIAN TERRIBAS SALA
JORDI TORRIJOS SALA
PABLO VALLES BOTEY
LUIS RAMÓN VILLAS LARDIES

Hortofructicultura i  Jardineria

ROSER ALSIUS DALMAU
ELEUTERIO BALADRÓN ANDRÉS
FERNANDO BALLESTEROS SAGARRA
RAIMON CASTELLVÍ VIGUÉS
MAGÍ CLARASÓ RAVENTÓS
JOAN COSTA TURA
SALVADOR DURAN DURAN
CRISTÒFOL JORDÀ SANUY
FREDERIC MALLOL MULLER

BLAI POCH FARRÉ
MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
FRANCESC XAVIER SOLER SANZ
JOAN TORRENTS DURAN
M. DOLORES TORRES CASTRO
TERESA VIVES VALLCORBA

Indúst ries agrícoles

ALBERT FIGUERAS MARTÍ

JOSEP M. PUJOL-BUSQUETS CAMPS
MARÍA CARMEN SERENA SENDER
MARGARIDA SUQUÉ BARÓ

Cur s  1982-1983

Explotacions Agropecuàries

PERE PAU ALBÓ VILA
JOSÉ ANTONIO ALLOZA MILLÁN

AMADEU ARBONÉS FLORENSA
MIQUEL BASSAS MUNTANER

JOAN JOSEP BAYGUAL LLOPART
M. JESÚS BONILLA ESCOBAR
FRANCESC XAVIER ENRECH JULIÀ
J. MIGUEL ESPINOSA LÓPEZ DE DAVALILLO
JAIME ESTÉVEZ GARCÍA
RAÚL JOAQUÍN FANLO GRASA
RICARD FERRER ARTOLA
JOSEP NICOLAU FORNS POCH
JOSEP IGNASI IZQUIERDO CASAS
ÓSCAR LANZACO PUIG
JORDI MALLOL SOLER

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)
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ISIDRE MARTÍNEZ BADIA
LUIS MARTÍNEZ UJALDÓN
EMILI MILLAN MORÉ

GUILLEM MIR CASANOVAS
JOAN CARLES MORÉ RAMOS
TERESITA MARÍA MUÑIZ SOLER
FRANCISCO JAVIER NIEVA BENITO
JUAN NOLLA DOMEMJÓ
CATALINA PADILLA TRUEBA
JERÓNIMO PÉREZ GONZÁLEZ
CARLES PONS SARRET
JOAN PROUS MARTÍ

ROSER ROMERO DEL CASTILLO SHELLY
JORDI ROQUETA VILA
JOSÉ ANTONIO ROSELL RAFECAS
GEMMA SABATÉS SEGARRA
MIQUEL SACREST LLOSAS
HILARIO SAERA CASO
ANA SALAMERO PRAT
EDUARDO SANDALINAS LINARES
CLARA SANTAMARIA SALUDES
ESTEVE SEBASTIÀ DUNYÓ
JOSEFA REYES SERRANO MARTÍN

SALVADOR SERRAT COMERMA
M. AUXILIADORA SORIANO JIMÉNEZ
SILVIA MATILDE ULONOVSKY SACK
VICENTE J. VANDELLÓS DOMÉNECH
JOSEP M. VIDAL BARRAQUER COT
ENRIQUE VIDAL MARTÍNEZ

JOAQUÍN ZAPATER LILLA

Hortofructicultura i  Jardiner ia

NÚRIA ABELLÓ SALA
MARIA TERESA BALANYÀ MARTÍ

MIGUEL BALDI COLL
OLEGUER BURÉS PASTOR
SÍLVIA BURÉS PASTOR
FERNANDO CABRÉ VILARAGUT
MARIA JOANA CALAF RULL
RAMON CALVERA GRAMUNT
FRANCISCO CANO IBÁÑEZ

MIGUEL Á. CARREÑO HERNÁNDEZ
FRANCISCO M. CHINCHÓN GARCÍA
ESTEVE COMAS BERGUA
JAUME ESTEVE CULLA
ROSA MARIA FERRER ARÍS
CARLES FOLCH CASTELL
VÍCTOR GARCÍA BECHER
FEDERICO GIRÁLDEZ PUVILL
ANA MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
RICARDO GONZÁLEZ SIMÓN
JORDI GUÀRDIA CARRILLO
ANA MARÍA LLANSÓ BENITO
MARÍA PILAR MARTIALAY VALLE
PASCUAL RAMÓN NAVIA OSORIO
EDUARD NEBOT HERRANDO
ROSA MARIA POCH CLARET
MARTA RABELLA MIRALLES

ROSALIA ROVIRA GUAL
JUAN RUIZ FERNÁNDEZ
ASCENSIÓN SAGARRA CARBÓ
JOSÉ FRANCISCO TOBAJAS GALLEGO
AGUSTÍ TORRENTS BARRACHINA
LUIS VENTO MOTOS

Indústries agrícoles

JOSEP ARAGALL TORRES
FRANÇOISE CLABECQ
SALVADOR GIBERT BADIA
MONTSERRAT MOLLET CRUXENT
LLUÍS PIELLA FERRÉS
CARLES PUIGVERT MOLAS

PERE SABORIT COLON
JORDI SIMÓ DOMÈNECH
ISABEL SOLER ESCUDER
BENJAMÍ ZARAGOZA FONOLLOSA

Curs  1983-1984

Explotacions Agropecuàries

MONTSERRAT ALCÁZAR FRANCIA
ALBERTO ALCÓN LLORET
XAVIER ALEGRE CLOTET
XAVIER ANGLÈS TRASERRA
JAUME ARBOIX DE LA TORRE
JOAQUIM ARTIGOT GARCIA
SOFIA BAJO DE LA FUENTE
FERNANDO BASTIDA MILIÁN

JUAN JOSÉ BAUTISTA FIDALGO
JAUME BERTRAN SOLÉ
JAUME BOSACOMA CORTADA
ENRIC CAMPÍ SAMPERE
ESTEVE CANYAMERAS RAMONEDA
JOSEP COMA CANELLAS
RAMON COMA MARTORELL

PABLO DE LA SOTILLA CLARASÓ
JUAN CARLOS DUEÑAS SANCHO
LLUÍS ELIAS VILA
ÀNGELS FERRANDO VILAS
RAUL FUMADÓ PÉREZ
JOSEP MARIA GARCIA-BORÉS ESPÍ
EMILIO GIL MOYA

JOSEFINA GONELL GALINDO
JAVIER GUASCH RIBAS
MARCEL·LA LLABOT FARRÉ
GUILLERMO LLOMBART PALLARÉS
JOAN MANAUT CLARET
MARIA PILAR MARTIALAY VALLE
ALFONSO MARÍA MASNOU MURO

FERNANDO MOTA ORTIZ
JORGE MUÑIZ GARCIA
NÚRIA NUET CASO
FRANCISCO J. PEDREIRA ÁLVAREZ
ROSER PELLICÉ VILALTA
MARÍA PAZ PÉREZ IZCO
ÓSCAR PERUCHO PUYOL
JOAQUIM PONS RIBAS
ANTONIO PORTA BARRABÉS

CÉSAR PRADO GARCÍA
ALBERT PUERTO COROMINAS
JOSÉ ANTONIO PUERTO ORONA
MARÍA PUIG NART
IGNACIO PUJOL-XICOY BARBA
PABLO RAVENTÓS SÁEZ
JUAN ROMERO SERRA
LUIS MANUEL RUIZ BELLO
FERNANDO SEGURA ZARIQUIEY
JESÚS SOLER SALA
MIQUEL SUCARRATS ROMERO
ANNA TODA NAVARRO
LLUÍS VELASCO BATLLE
FRANCISCO JAVIER VERDE LÓPEZ
FRANCESC XAVIER VIADER ANFRONS
RICARD VIVER BARRI

Hortof ructicultura i  Jardineria

ANTONIO ABAD LLUSÁ
CRISTÓBAL ABRIL GÁZQUEZ
MARIA NEUS ANDREU CIVIT
JOSEP ARDÈVOL GIRONÉS
EUGÈNIA ARENAS YLLA
JUDIT ARNÓ PUJOL
MARIA ROSA AUGÉ LIDON
LLUÍS ÀVILA MAGRIÑÀ

ENRIC BARTRA SEBASTIÁN
JORDI BRU SARDÀ
LUÍSA BUADES FELIU
NURIA CARAZO GÓMEZ
FRANCISCO JAVIER CASTRO DORIA
JOAN CATAFAL ROCA
JOAN CHAVARRIA ARAGONÈS
LLUÍS XAVIER COLL MESTRES

JAUME COLL VILLARET
JAUME COLOMINAS NOLLA
JOAQUIM COMAS ESTANY
GUILLEM COSTA TADEO
CONRAD CUNILL PRADO
JORDI DURAN BADA
JOSEP FARRENY GIL

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PÉREZ
PILAR FLORENSA PORTA
ANDRÉS GARCÍA HERNANDO
ANNA MARIA GRAS MOREU

JOSEP MARIA GRAU CAMPRUBÍ
JAUME GUÀRDIA CASSÀ
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ

JOSEP JIMÉNEZ ROSET
SEBASTIÀ JÒDAR QUESADA
MARIA CRISTINA LLETI DRAGÓ
PILAR MARÍ SERRA
MONTSERRAT MARTÍ MAS

TEODORO MARTÍNEZ COLOMER
XAVIER MARTÍNEZ DE CASTILLA COLOMER
IGNACIO MARTÍNEZ GOMARA
MARCEL MIRÓ SIMÓN
AHMAD MOBASHERI

JORDI MONÉS GRESELY
MARC MONTAÑÀ PONSA
PAU MUNDÓ ELIAS
XAVIER NICOLAU COSTA
CARLES NUALART BARBA
HÈCTOR NÚÑEZ RABASCALL
JOAQUIM ORENGA TERRICABRAS
ANTONIO ORTIGOSA REPISO
JUAN RAFAEL PAULO LLOPIS
JOAN MIQUEL PEÑA RUIZ
JOSEFA PERELLÓN LÓPEZ
LAURA PERRAMON LLADÓ
ANNA MARIA PLANAS FORT
JULIÁN PONCE SERRANO
IGNASI PONS BADRINAS
LLUÍS PRIETO TUR
JOSEP QUERALT MITJANS

JORDI QUEROL MASSÓ

JOAN RÀFOLS CASAMADA
ANTONIO RODRÍGUEZ BEJARANO
MANUEL ROS CALSINA
ÁNGELA SEIRA SANMARTÍN
LYDIA SERRANO PORTA
DAVID SOLER SAGRERA

JORDI SOLER TRENCHS
GLÒRIA TORRAS TUTUSAUS
ANTONI TRIAS TRUETA
SANTIAGO VALLÉS CERDÁ DE PALAU
SÒNIA VERGER ARCE
NEUS VIÑALS GRAU

Indúst ries agrícoles

MERCEDES BARCELÓ CASALS
INÉS BARTRINA ROSSELL
MARIA DOLORS BUSQUETS TARRATS
MIQUEL CARRERAS COMAS
CONCEPCIÓ CURET SANTISTEBAN
MARINA FONT PAGÈS
MARGARIDA FURRÓ FORCADES
JOSÉ IGNACIO GARCÍA MORA

RICARD GIMÉNEZ CAMINS
FERNANDO LAFUENTE MORENO

SANTOS S. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

JOSEP MARIA MITJANS ARQUÉS
IGNASI MOR OLLÉ
MONTSERRAT NADAL ROQUET-JALMA
MARC OLIVA PASCUET
XAVIER OLIVÉ SORITA
JESÚS LLUÍS RUBIO PÉREZ
MANUEL TEJEDOR BERGA

Cur s  1984-1985

Explotacions Agropecuàries

MARIA ÀLVAREZ MARSAL

JORDI ARIÑO ARMENGOL
JOSÉ M. ARRANZ CORTES
M. JESÚS ARTES DE ARCOS RAVENTÓS
CARLOS AYALA CASAFONT
JAIME BROSSA ARLUBINS
JAVIER BRUGAROLAS CONDE
JOAN CAPDEVILA SOLÀ
MIREIA COMELLAS DACHS
ROSA MARÍA COYO NADAL
GERARDO DURALL DORADO
MIQUEL FABRÓ RÀFOLS

XAVIER FERNÁNDEZ DEJUAN
JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ
BERNAT FERRER FISAS
MARGARIDA FRANCH GALLÉS
JORDI FRAXANET NADAL
SERGI GÀMIZ RIBELLES
ROSA GREGORIO RODRIGO
JOAQUÍN GUAL BALMANYA
JOSEP MARIA JULIÀ SANAHUJA
JAVIER LÓPEZ BOTELLA
JUAN CARLOS MADRID LABARTA
ALFONS MILLAN LÓPEZ
CATERINA N. MONTSERRAT MARTÍ

FERMÍ PALLARÉS HUMBERT
CARLES PAPIOL GILI
JORDI PORTELL FÀBREGA
FERNANDO PRIETO MIGUEL

ESPERANÇA PUIGDOLLERS FARGAS
JOSÉ ORIOL RIPOLL FONT
MANUEL RODRÍGUEZ REYES
MANUEL ROMERO MAYMÓ

ÀNGEL ROSELL BARNIOL
JOSEP SALTOR GUINJOAN
JAUME SOLÀ PUJOLS
FRANCISCO TEIXIDÓ PONT
MARC TOR NAUDI
MARTA TORRAS MAVI

RAMON TROYA MÁRQUEZ

Hortofructicultura i Jardineria

M. ANTONIA ALBARDIAZ SEGADOR
JOAN ARGEMÍ RELAT
ELISABETH ARÚS ALEMANY
JORDI BUCH LLORACH
AMELIA CARCI CERVERA
CARLES CORDÓN MUÑOZ

GEMMA EITO SUST
CRISTINA FERRER ÁLVAREZ
CÉSAR FINCIAS RECIO
JOSÉ FONT SOLDEVILA
ISABEL GALOFRÉ FERRATER
JUAN FRANCISCO GARRIGA ÁLVAREZ

ANNA GIBERT ANTER
JOAN HUGUET CUSÍ
JOSEP ANTON JACAS MIRET

GERARD JANÉ TORRES
MARIA LLUÏSA JARNE SÁNCHEZ
LUIS FERNANDO LÓPEZ LONDOÑO
MERCÈ MARTÍNEZ LÓPEZ
JAVIER MARTÍNEZ SAGARRA
NÚRIA MARTÍ ROVIRA
JORDI MARZÀ BRILLAS
LLUÍS MASVIDAL CALPE
ROSA M. MERCADÉ MARIMON

ANTONIO MORILLAS VELASCO
MARIA BETLEM MUTLLÓ PÀMIES
NÚRIA PALLERÈS FERRER
FRANCISCO J. PAVÓN MUÑIZ

MIGUEL ÁNGEL PIQUER SIRERA
LÍDIA PONS LÓPEZ
JORDI ROIG REVERTÉ
ESTHER ROSELLÓ VIÑAS
MONTSERRAT SAGALÉS TORRA
JOSEP SALA JULIÀ
JOAN SAMSÓ DURAN
RAMON SANFELIU RUBINATFRANCESC SERRET
BERNIZ
EDUARD SUBIRÀ BERINI
MAGDALENA SUNYER VIVES
VÍCTOR MANUEL VICENTE SELVAS
GEMMA ZAMORA MESTRE

Indústries agrícoles

ISABEL ALTEMIR BESTUÉ
MARÍA CARMEN BACA AIXA
ISABEL BESTUÉ BESTUÉ
NÚRIA BORRELL RUIZ
FRANCESC XAVIER BULLICH SARRÓ
TERESA COSTA FRANCITORRA
LUIS DE CAPUA GARCÍA
JUAN JOSÉ DE LA MATTA SASTRE
JORGE DE LA TORRE FORNELL
VÍCTOR GONZÁLEZ PEIX

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCALÁ
SANTIAGO IBÁÑEZ SANTÁGUEDA
ROLAND JAUMÀ CLASSEN
JOSÉ ANTONIO MAZA MONLEÓN

ALBERT QUEROL BOIRA
MANUEL ROSELL ELEXALDE
ALBERT SABATER FUENTES
ANTONIO JOSÉ SALINAS SANDOVAL
JAUME SEGALÉS SERRA
JOSEP SOLÉ TUTUSAUS
JOSÉ LUIS VICENTE PASCUAL

C ur s  1985-1986

Explotacions Agropecuàries

LEOPOLDO ALFONSO RUIZ
XAVIER ARQUERONS ARTIGOT
JOSEP RAMON ASENS MASDEU

JUAN JOSÉ BURGES GARCÍA
SILVIA CAÑAS LLORIA
MARIA DOLORES CATALÁN HABAS
ENRIQUE CHICOTE BLANCO
ENRIQUE COMA-CROS DUALDE
JOSÉ LUIS CUADRADO PASTOR
ADJUTORI CUNILL CANAL
FRANCISCO DE POUPLANA HUSSE
GERARDO EMILIO EKAME IYANGA
JOSEP MARIA ESCURSELL MASSAGUÉ

ALEJANDRO ESPINOSA ROSIQUE
EZEQUIEL ESTEVE ESCRICH
EUGENIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
JESÚS FRÍAS ROMERO
JORDI GASIÓN ALCÁZAR
JAUME GISPERT ALSINA
JUAN JAVIER GRACIA FRANQUET
IGNACIO D. GUBIANAS MONGE

NICOLÁS HERNANDO MORENO

PILAR HERRERA LATORRE
MONTSERRAT JANSÀ LÓPEZ DEL VALLADO
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ PUIG
MARIA JOVER SAGALÉS

YOLANDA LATORRE VIÑOLA
M. JESÚS LLÁCER MUÑOZ

LLUÍS LLAURADÓ SALVAT
VÍCTOR LLOBERA ORÓ
ESTEVE LLONCH CALAFELL
FRANCESC LLORT JUNCADELLA
ERIC LÓPEZ CONTINI
FRANCISCO MARTÍN BARBERÁN
MARIA MIRALPEIX CASAS
SALVADOR OLIVÉ ADRADOS
XAVIER OLIVELLA NELLO
JOAQUIM OLLER AGRAMUNT
ANDRÉS ORTÍN CABALLÉ
SIXTO PERS RAMOS
TAMARA RAMOS AGABABA
VICTORIA MARÍA RAMOS PIZARRO
MARC REICHARDT ROS
JOAN MARIA RELATS CASAS
JORGE SEDÓ GOLAY
CATALINA TORLA PUGA
RAMON VILASECA RIBALTA
JORDI VILLALTA DUBLE
MARTÍ VIURE RIBAS

Hortofruct icultura i Jardineria

M. CARME ALTAYÓ MARTÍ

DELFÍN ÁLVAREZ BLANCO
M. NIEVES ARAMBURU CLEMENTE
NÚRIA ARMENGOL CARRASCO
DANIEL ARTASU MARTÍNEZ

RAFEL BAIXAS GUILLEM
JOSEP ORIOL BELIL BOLADERAS
CRISTINA CABRÉ PLA
MARTA CAMPS ARBESTAIN
M. CARMEN CAÑIVANO GIMÉNEZ
JOSEP CARRERAS BIGORDÀ
JUAN A. CASTEJÓN FERNÁNDEZ
MANEL COMAS CARLES
MARTA DE BELZA VALLÉS
JOAN ESTRADA ALIBERAS
RAFAEL FERNÁNDEZ BELLIDO

FRANCISCO FERRARI FERNÁNDEZ
LLUÍS FUENTES TORRA
JOSÉ LUIS GARCÍA VÁZQUEZ
FEDERICO GUINDULAIN HERNÁNDEZ
JORDI IZQUIERDO FIGAROLA
MARTA PIA JUAN CASTRO
TERESA LLUCH CASANOVAS
JOSEP M. MADORELL RAVENTÓ
JOAN MAS FORNELLS
XAVIER MAS MONTANÉ

MARIA BLANCA MASVIDAL CALPE
MARTA MAYNOU SEÑÉ
BENJAMÍ MERCADER MERCADER

JUAN ANTONIO MILLÁN GUISADO
JUAN CARLOS MILLET GÓMEZ
JOSEP MARIA MOMPÍN VALERI
JOAN MONTSERRAT LOPE
MANUEL NAVARRO CASAS
HERMÍNIA NUBIOLA MUCK

SADURNÍ OLIVER SOLÀ
VÍCTOR OMEDES SAVAL
MARÍA PILAR PÉREZ ABRIL
MERCEDES PÉREZ ROYO
MARCEL PLANAS ASBERT
CRISTINA POLO SANGÜESA
JOAN DE DÉU REYES AYBAR
RAMON RIBALTA ROIG
XAVIER RIUS GARCIA
JORDI SELLA MARCET

LAURA SOLER FORNT
MONTSERRAT TORRES RIBAS
JAVIER VIDAL DE PUIG

Indústries agrícoles

ARMANDO AMSELEM TAPIERO
MARÍA JOSEFA BALL PAPIOL
RAMON CONESA BÀGUENA
MANUEL JOSÉ DELGADO GONZÁLEZ
ENRIC GIL TABIOS
XAVIER LLOMBART PALLARÈS
ANNA MARISTANY CARRERAS

MARIA PILAR MASIP APARICIO
ANTONIO MERINO GONZÁLEZ
MARÍA DOLORES NAVARRO GARCÍA
LUIS PLAJA DE ARQUER
JUAN SINTES SANZ
JOAQUÍN SOLANA MONLEÓN

MARIA TERESA SOLEY ZAPATA
JORDI TÀPIAS OLLER
NARCÍS VALLS CASANOVES
RICARD VILADOMIU MARNET

Cur s 1986-1987

Explotacions Agropecuàries

ESTHER ALDOMÀ SANFELIU
RAMON ALEU SOLÉ
CARLES ALÒS SÁNCHEZ
XAVIER AMENÓS GARCIA
ROGER BACH LLORENS
PEDRO JOSÉ BASCONES CERVERA
JAIME BRASÓ CAMPDERRÓS
JORGE CALAF CLEMENTE
ROSA MARIA CANALS TRESSERRAS
DOLORS CASACUBERTA CAMPS
ORIOL CESARI DALMAU
RAMON COMELLAS ARMENGOL
JOSÉ CUBÍ VILARRASA
ALBERT DE CÓRDOBA FONOLLÀ
M. ÁNGELES DE FEBRER DE OLIVES
JORDI DE HARO LEÓN
ERNEST ESPINÀS PINYOL
EMILI ESTEVE PUNTÍ
ANTONI ESTEVE VERDES
BARTOMEU FIOL VIRGILI
MARÍA ÁNGELES FLORIA MINGO

JOSÉ MIGUEL GARCÍA VEIGAS
JOAN GIRBAU JUNYENT
ROMÀ LLAGOSTERA PUJOL
FRANCESC XAVIER LÓPEZ FONT
LUIS ALBERTO MARCO SORIANO
ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)
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MONTSERRAT MIRALLES FERRER
JORDI MIRANDA RIUS
RICARD OLLER VILARDELL
CARLOS PALOMARES BUENO
ANTONIO PÉREZ MOLINA

JOAQUÍN PUIG SEIJO
JOSÉ M. ROCA GASSOL
JUAN C. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
M. JESÚS ROSELLÓ CEBOLLERO
JORDI ROVIRA PRAT
MARIO SÁNCHEZ VELASCO
JOSÉ MARÍA SAURÍ ABELLA
JAIME SORS OLIVÉ
JOAN TOMÀS BILBENY
MIGUEL TORRENTS CASTAÑÉ
CARLES TRAVER RIUDECAÑES
TOMÀS VALLS BORRÀS
M. JOSÉ VIDAL MURUGÓ

Hortofructicultura i  Jardineria

ALBERTO ABRIL RIGAU
JOAN BAPTISTA ASTALS COMA
MARTA BELLAPART RUBIO
CARME BIEL LOSCOS
XAVIER BISBE VIVES
M. GRÀCIA BUSQUÉ BONAMUSA
IGNASI CALVO VERGES
FRANCESC CANALS DURAN
MARIA TERESA CAÑET ESCRICHE
XAVIER CARBONELL CASADESÚS
GENÍS CARMONA PICOS
ROSARIO CASASAYAS BESTARD
FRANCESC CASAS MIQUEL

JOSEP CLARASÓ RAVENTÓS
ELISABET CLAVERIA CAPAUL
ROSER CRISTÓBAL CABAU
ÓSCAR J. DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
ALBERTO DURAN PÉREZ
ANA ESTEVE CRUELLA
FRANCESC X. FÀBREGAS BARGALLÓ
ERNEST FERRER BATLLE

MARTA FONTANALS FERRER
M. EULÀLIA FORNAGUERA NADAL
IGNASI GARCÍA REIG
LLUÍS GIRALT VIDAL
FRANCESC GIRÓ FONTANALS
M. DEL CARMEN GONZÁLEZ BAELO
JANEZ GOSTINCAR TURON
MARIA ROSA GRASES MIRET

MARGARITA HEREU NUS
TERESA LLORENS GELABERT
ADORACIÓN LORENTE ORIO
LLUÍS MARTÍN CLOSAS
JOSÉ LUIS MODREGO SARRABLO
ROSA MORAGAS MORENO

ÀNGELS ORIOL GIRÓ
FRANCESC XAVIER PABLO SALVAT
MANUEL PÉREZ GARCÍA
JUAN MARIANO PÉREZ MATEO

PERE RAVENTÓS PAGÈS
RAMON REDOLAD SARDAÑONS
DANIEL ROIG CAMPS
ÀNGELS ROSAL SAGALÉS
ANNA SANT MASOLIVER

ANTONIO SERRANO RUIZ
ANTONI SUNYER MARTÍN

ELENA TORRENS FERRER
J. RAMON TORRENTÓ MARSELLÈS

JOAN ANDREU VERDAGUER VIZCARRA
CARLOS VICIÉN ALCARAZ
CARMEN VIDAL GIL

Indúst ries agrícoles

ANTONI ALIGUER SALA
MARIA LLUÏSA BEL LATORRE
YVONNE COLOMER XENA
SÍLVIA FREIXEDAS CUSINÉ
ELENA GÜELL UBILLOS
MÍRIAM LAMPREAVE FIGUERAS
ESTEVE MANEJA TEIXIDÓ
PEDRO MUÑOZ GÓMEZ
LEANDRE MUNTADA BLANCAFORT

LÍDIA RAVENTÓS CANET
CAROLINA REGNARD KERBOUL
PILAR SECANELL COBOS
JOSÉ TRALLERO CASAÑAS
ANA VELÁZQUEZ PEÑARROCHA
JOSEP MARIA VILA BOSCH

Curs  1987-1988

Explotacions Agropecuàries

ANA ISABEL AGUILAR TORRUBIANO
MÓNICA ARRIOLA MADORELL

IGNACIO BÉJAR CASTÁN
CARLOS-EDUARDO BERDÚN LUCAS
ENRIC BERGOÑO SÁNCHEZ
JORGE-ALFREDO CANALS RAMONEDA
LUIS CAPDEVILA FORNELL
ALEJANDRO JOSÉ CATALÁN DONATO
FRANCESC COTS JUVÉ
CARLOS EMILIO DEL PESO TARANCO
JUAN M. EGURCEGUI ARNAIZ
RICARD ESCAYOLA HERNÁNDEZ
VIRGINIA FARRANDO MIGUEL

SUSANA FERNÁNDEZ LILLO
Mª ANTONIA FERRER SOLÉ
FRANCISCO FIGUERAS SERRAT
JAIME FUERTES ROYO
MONTSERRAT FUSTÉ FONT
MARGARITA GARCÍA BOSCH
IÑIGO GARCÍA-DIE SÁNCHEZ-GUARDAMINO
FERNANDO GARCÍA-PATOS BRIONES
ALFONS ISART GRAU
JUAN PEDRO MARTÍNEZ ESCUDERO
ISABEL MARZO LÁZARO
ALFREDO-JOSÉ MONTEJO MAESTRE

M. LUCÍA MUÑOZ MARTÍNEZ

CONSOL NAUDI BAIXENCH
JAIME OLIVELLA ECHEVARNE
M. NURIA ORTEGA MARGARIT

SANTIAGO POLO MIRALLES

JOSÉ PUIG OROBITG

JUAN RAFECAS COLLET
RICARD RAMOS ILLA
MIQUEL RIBERA VALETTE
ALBERTO SAINZ VARELA
GERARDO SALVADOR CIVIL
DAMIÁN SÁNCHEZ GÓMEZ
DAVID SANS MARTÍNEZ

XAVIER SERRA JUBANY
PERE TORRES MATUTE

JAVIER VILALTA ISANTA

Hortofruct icultura i Jardineria

MANUEL-JUAN ACERO SALVADÓ
JOSÉ MARÍA BELLO ÁLVAREZ
PIER CARLOS LUIS BERGLUND VILADEVALL
FRANCESC BLANCA MOLLÓ

JORDI BOLAO SILVESTRE
JOSÉ MARÍA CALLÍS SOL
MARIA SALUT CAMPS RUSSINÉS
NÚRIA CORNUDELLA FELIP
EDUARD COSTA CASADESÚS
MATEU ESCALAS TRAMULLAS
JOSEP MARIA FARRENY AGRAS
ISIDRE GELABERT SAULÓ
MARIA MERCÈ GODALL VIUDEZ
ANA ISABEL GUILLÉN CRUZ
ANNA ISERN PARRAMON
JOAQUÍN LLORENTE LÓPEZ
MIREIA MARTORELL SABATÉ
CARLES MONTAÑA FORT
ALEJANDRO A. OCHOA CLEMENTE
VICENÇ OLMOS BLANCH
MIREYA-ISABEL PARICIO RALLO
ARTURO PEREIRA FERNÁNDEZ
ORIOL PÉREZ-PORTABELLA PUIG
PERE PUJOL FERRUSOLA
PEDRO SANZ CASANY
CARLES SAUQUÉ ZABALA
FRANCISCO J. SERRANO SEBASTIÁN
MONTSERRAT SIMÓ GIL
MARIA PALMA SIMÓ ORTIZ
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JESÚS TEJADA DOMÍNGUEZ
JORDI TENA PUIGBARRACA
ISABEL TRIAS TRABAL
MÓNICA VELA PÉREZ
MARÍA MERCEDES VIDAL BARROT
MARC VIDAL PERICAS
FRANCESC XAVIER VIGIL RENTERO
MARÍA ISABEL VILLALBÍ FORCADELL
MARÍA PAZ YUSTE PÉREZ

Indúst ries agrícoles

ROSER BOLDÚ GIMÉNEZ
CARLES CANUDAS USTRELL
MARIA LLUÏSA CASAS TOLOSANA
NURIA FRANQUÉS DOMÈNECH
PEDRO JAVIER GARCÉS GARCÉS
JAUME GARCIA ESCUDER
IGNASI GUIX HUGUET
ALBERTO IBARZ RIBAS
MIGUEL ÁNGEL QUÍLEZ DIESTRE
DAVID SAMARRA DE LA PEÑA
MARIA CARME SEGALÉS ARQUÉ
JORDI SENDRA VIVES
ANTONI SOLER PLAYA
FRANCISCO TRIBALDO SÁNCHEZ
JOSEP ISIDRE VENDRELL ARAGONÉS

C ur s  1988-1989

Explotacions Agropecuàries

ANTONIO ALLÉS DE OLIVES
MANUEL JESÚS AZAÑÓN DONOSO
GUILLERMO BARRAYCOA MARTÍNEZ

JAUME BATLLÓ COLOMINAS
FRANCISCO X. BONADA SANJAUME
JOSÉ CALVO FERNÁNDEZ
JOSÉ R. CARRETERO DE OLEZA
JOSEP M. CASANOVAS TORRENTBÒ
JOSEP Mª CERDÀ SUBIRACHS
ALBERT CIURÓ TORRAS
JOAN CIVIL ESPONA

JOAN RAMON CLUA CLUA
JOSEP CORTÈS LLAÓ
JORDI COSTA ISERN
JOSÉ M. COUSILLAS PÉREZ
JUAN DE QUADRAS GALOFRÉ
CARLOS DE RIBA SOLDEVILA
MARIA LLUÏSA DÍAZ ROSELL
LUIS M. DOMINGO CASTELBLANQUE
JOAQUIM ESPONA JUSTO
IGNASI ESTANY SERRA
ANNA FERRÉ MAÑÉ

ÒSCAR FLORES GARCIA
MIGUEL ÁNGEL GALLEGO PRIETO
DAVID GÁMIZ RIBELLES
ANTONIO GARCÍA MORENO

JOAN GIL MAS

MANUEL GRANDES GARCÍA
MIQUEL IGLESIAS MATAS

PEDRO LEÓN BARROSO
MARCEL LLECHA PERARNAU
JORDI LONGÁS MAYAYO

CARLOS MARÍN SÁEZ
FRANCESC MARTÍ OLIVÉ
MIQUEL MASIP MARTÍNEZ

ALBERT MASÓ PORTABELLA
SALVADOR MAURA RAYO
PATRÍCIA MIRALLES LLONCH
EMILIO MONTERO VALLE
JORDI PAÑELLA MARCÉ

ERNESTO PEÑA PEÑA
CARLOS JUAN PIZÁ ALABERN
EDUARDO PUIG GARCÍA
ÀNGEL RALLO BELLÉS
MARGARITA RIBAS ALEJANDRO
ANTONIO M. ROMERA CASTILLA
JOSÉ MARÍA RUBIO PÉREZ
JOAQUÍN RUIZ GARCIA
FRANCESC SALVÀ CATARINEU
TERESA SOLER FARGAS
JUAN VALLHONRAT MATALONGA

XAVIER VALL-LLOSSERA FERRAN

IGNACIO VILASECA LLUCH
JORDI VIVES XIOL
JORDI VOLTAS VELASCO

Hortof ruct icultura i Jardineria

ANA ALTARRIBA VILLA
JAVIER ARMENGOL SUÁREZ
SERGI BAÑON ZURRIAGA
JAIME BOADA AGUADÉ
XAVIER BOLTO ROCA
JAIME CABRÉ ALCOVERRO
JORDI CARBONELL DALMASES
ALBERT CARULLA RIERA
SANTIAGO CERDÀ VALLÈS
NÚRIA CEREROLS MACIÀ

JOSÉ Mª CERVERA NICOLAU
ROSER COSTA BUSQUETS
DAVID DONAT BALCELLS
JORGE FORNAGUERA MORATÓ

ANA FORTO FONTHIER
JORGE JUAN FULLANA SIRVENT
M. DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA
GEMMA GIL GIL
ELISABET GIMENO GELABERT
CARLOS GRACIA GÓMEZ
JAIME GRAU FUSTÉ
EVA GUERRERO CASTELLS
M. ÁNGELES GUTIÉRREZ GARRIGA
ROSA HINOJOSA PENA
MARTA LAPARRA NUEZ
FRANCISCO J. MALLOFRÉ MASSANA

JORGE MARSAL VILA
ISABEL MARTÍN NEIRA
SALVADOR MARTÍ RUBÍ
ANDREU MASSONI TERRÉ
M. DE LOS ÁNGELES MESTRE GRAS
MARÍA NAVARRO HERNÁNDEZ
ENRIC NAVARRO ROSELL
FRANCISCO R. OLIVELLA PASTALLÉ
CARLOS ALDO OLMOS DE BONILLA
PAU OROMÍ MARTÍ

LOURDES ORTIZ JUAN
SILVIA PELLICER GUILLO
NURIA PÉREZ FABREGAT
JORGE PIZÁ GARRIGA
JOSÉ RAMÓN SERRA
JOSÉ F. RODRÍGUEZ LÓPEZ
JORDI ROIG MATEU

MARTA SALA BOLADO
JOSÉ ALBERTO SALAS MARTÍ

ESTHER SÁNCHEZ BELL
JOSÉ ANTONIO TAPADA BERTELI
MARÍA LUISA TRIAY DARDER
CARLOS VÁZQUEZ GONZÁLEZ-ROMÁN
JORDI VILARÓ ARESTÉ
GEMMA VILARÓ MENDIOLA

JULIA VINENT RAMÍREZ DE ARELLANO

Indústr ies agr ícoles

ANNA ABRIL JANER
JAVIER BARJAU ELDRACHER
M. DEL CARMEN BARRIO FERNÁNDEZ
JERÓNIMO BARBÓN JUAN
JOSÉ COSTA MASSANA

ESTHER CUCURELLA VILALTA
J. ESTEBAN DE LA TORRE JIMÉNEZ
MARÍA LUISA DÍAZ ROSELL
LUIS M. DOMINGO CASTELBLANQUE
ELISA ERRUZ SEALL
JUAN G. FARRERAS FERRANDO
RAMON M. FERRAN DOMÈNECH
CELIA GUADAÑAS BUIGUES
LUIS GUERRERO ASOREY
VERÓNICA KUCHINOW TUDURY
Mª CLARA LLADÓ TERÉS
PABLO JOSÉ LÓPEZ MORATALLA

MIGUEL MARÍN ESTELLA
MARÍA ELISABET MEDINA CLARÁ
EUGENIO R. MOYA SONEIRA
MARIA DOLORS PERARNAU SABÉS
MICHAEL PREUSS ROSEN
M. IMMACULADA RÀFOLS RIUS

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)



LAURA RÀFOLS TRUKE
MARIA DEL CARME RIART CASAL
DAVID ROIGÉ PUCHOL
ROSER ROMERO DEL CASTILLO SHELLY
RAMÓN ROVIRA GINESTET
MIGUEL SANCHO ANADÓN
SILVIA SILVESTRE GALLARDO
YOLANDA SORIANO ROURA
Mª MERCEDES TALLÓ MAMPEL

FRANCISCO VENTURA COLL
JOSÉ ORIOL VILADEVALL PALAUS

Cur s 1989-1990

Explotacions Agropecuàries

MANUEL ABARCA GARCIA
JAUME ALSINA RULL
JAVIER ANGULO LAPEÑA
MIGUEL-GENARO BERGES BUISAC
ANA CASAS CABA
GLÒRIA COLOM PUIGBÒ
JOSEP COMAS SANTAMARIA
JAVIER CUESTA RECIO
ÁLVARO FERNÁNDEZ-MATAMOROS MAS-SARDÀ
JORGE FRANCO SALA
JOSÉ MARÍA GIL ALBERO
FERNANDO GIL CALVET
MARÍA JOSÉ ILLÁN GARCÍA-PRIETO
PEDRO MANUEL LED LÓPEZ
MOISÉS LÓPEZ VIZUETE
MIGUEL ÁNGEL MARÍN GÓMEZ
GERMÁN MARTÍNEZ FERRERES
JORGE MARTÍN URQUIZU
ÓSCAR JOSÉ MEJIA CÉSPEDES
XAVIER MERCADAL RAMENTOL
JOSÉ OLIVELLA BUSQUETS
FERNANDO PEÑA MORALES

JOSÉ PÉREZ TRIGO
MARÍA MONTSERRAT PIÑOT SANT
JUAN PONS SINGLA
IGNACIO LUIS PRATS ROSELL

JOAN SOLÉ GUITART
MOISÉS TOMÁS RUBIO
FRANCISCO J. TORRENTS BERTRAN
SERGI VALERO RIFÀ

Hortofructicultura i  Jardiner ia

JUANA Mª AMADOR MORENO

MARÍA LUISA ARNAU VALLS
MARTA ARROYO URSUA
IGNACIO BARNADAS MOLINS

VICTORIA BARNÉS GARCÍA
M. DEL CARMEN BARRIOS CANALES
MÓNICA BEDÓS BALSACH
ALBERT BESTARD ESCUDÉ
HUMBERTO BLANCO MATA

RAFAELA CÁCERES REYES
JUAN CASANOVA ROCA
CARLOS CASAS MOR

MARÍA JOSÉ CHESA MARRO

JAVIER CLAVELL CORBERA
FRANCESC D'ASSÍS COLOM MARTÍ

JOSEFA DURÁN TORRENS
JORGE ESTEVE RÀFOLS
MARTA ESTRADA LLÀCER
JOSEP FAMADAS CABRESPINA
RICARD FARRIOL ALMIRALL
JOAN RAMON FIBLA QUERALT
MARÍA REMEDIOS FONT ARTIGAS
MARÍA DEL PILAR FUENTES PÁRRAGA
JAVIER GARCÍA SANZ
VICENTE GIRALT PUJOLAR
MARTA GRANÉS BAYONA
SAGRARIO GUILLÉN JULIÁN
PEDRO GUIM BONDIA
XAVIER HERNÁNDEZ MARCET

RUBÉN IBARGÜENGOITIA SERRANO
PERE LLOPART LLOPART
JOAQUÍN LLOVERA LLORENS
FRANCISCA MARGARIT VIDAL
JUAN MARTÍ GIBERT
FERNANDO MATEOS LAPENA

CARLOS MIRANDA ESTRAMPES
VICENTE MIR ESTRADES
MARIA MAR MITJANS ROSSELLÓ
RICARDO MULÀ BURGUERA
ROSA MARÍA NOGUERA ESPÍN
JORGE NÚÑEZ DE ARENAS CASTELLS
AGUSTÍ PANISELLO CARLES
JOSÉ LUIS PARRA SOLÁ
MARÍA DEL PINO PÉREZ GARCÍA
MIGUEL PLANA MATEO

ÓSCAR PÓRCEL SÁNCHEZ
M. TERESA PUÉRTOLAS LÓPEZ
SILVIA QUINTANILLA GIMÉNEZ
ALBERTO RUBIOL VILALTA
JOSÉ LUIS RUIZ DE GAUNA TORRES
ERNESTO SALOMÓ FARGAS
LUIS M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
M. DE LOS ÁNGELES SARDÀ RICO
ÓSCAR JOSÉ SERRA PIFARRÉ
AGUSTÍN SOLER SERRATOSA
NÚRIA TARDIU SALA
ROSA VILLA CASANOVAS
MIQUEL VIÑALS LOZANO

Indústries agrícoles

JUAN LUIS ANDREU LÓPEZ
SANTIAGO BELLMUNT MOLINS

ÓSCAR CABODEVILA PILLADO
JOSEFA CANALS CAMPRUBÍ
AGUSTÍN CODINA ESTÉVEZ
M. LOURDES COLL MESTRE

LUIS DALMAU GUTSENS
JOAQUÍN ESCUDERO CANO
LUIS JAVIER GARCÍA BARBARÁ
RICARDO GIL MASAGUÉ

JOSÉ IGNACIO HUBERTI PUIG
MARIO VICENTE LARANGA ESTÉVEZ
JOSÉ MAJEM MARIMON

CÉSAR MORENO SÁNCHEZ
MARC NOGUÉS CUXART
ROSA MARÍA PERÁN SALA

RAÚL POLO CAMPOS
ANNA M. RIBAS VILARRASA
ROSER ROMERO DEL CASTILLO SHELLY
LEONARDO SALGADO ÁLVAREZ
MARÍA SEGARRA PÉREZ
IGNACIO SEGURA PLIUS
XAVIER SENTÍS BORRÀS
LLUÍS UBACH MAS

Curs  1990-1991

Explotacions Agropecuàries

JOSEP ADILLON MASGRAU

SERGIO TOMÁS ALÓS ANGUERA
AMAIA ARANA ABARRATEGUI
CRISTINA BABOT GUARDIA
NURIA BARTOMEU MARIGÓ

JAUME BRUSTENGA BORT
PEDRO JORGE CAHUÉ ESCUDER
JOSEP CARDEÑA FRANQUET
SILVIA COMPTE ANGUELA
CARLOS LUIS FERRERES SEBASTIÁ
JORDI GARCIA OLIVÉ
JAIME GARRIGA PUJOL
JORGE GIMENO MONCAYOLA

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ ROSICH
M. YOLANDA JIMÉNEZ CAMINO
JOSÉ RAMÓN LEZANA LES
ANA LUNA CASTILLO
MANUEL MORENO MARTÍNEZ

RICARDO MOREU GUIX
RAMÓN ORTEGA QUINTANA
FERNANDO PAUNÉ FABRÉ
JUAN ANTONIO PÉREZ DÍEZ
ENRIQUE PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA
FRANCISCO J. ROCA SOLERGIBERT
MARÍA ISABEL ROVIRA CIURÓ
ARTURO SANZ SIMÓN
MARÍA JOSEFA SIMÓ DOMÈNECH
ESPERANZA TOMÁS SANTAMARÍA
JUAN ANTONIO TORNÉ SANROMÀ
MARÍA ELENA VELASCO MASÓ
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Hortofructicultura i  Jardiner ia

ESTER ABAD CANTERO
ROSA MARÍA AGUADO AMO
SANTIAGO ALCARAZ SÁNCHEZ
JESÚS ALEGRE CASTELLVÍ
MONTSERRAT ARBIOL MORAN

JUAN BALLESTER ALABAU
ORIOL BOSCH FARRÀS
ADORACIÓN BUIL CAMPO
MARGARITA CARCELLER MARTÍN

MONTSERRAT CASALS FERNÁNDEZ
ESTER CASTELLÓ CERVANTES
FRANCESC XAVIER CASTELLS PÉREZ
SANTIAGO CAVALLER GALÍ
LUIS CRESPO MOLINA

NÚRIA CUCH ARGUIMBAU
FRANCISCO ESTORACH FATSINI
EDUARDO FARRÉ GAUDIER
JUANA F. FERNÁNDEZ SALMERÓN
JOSÉ MIGUEL FIBLA QUERALT
MARTA FIGUERAS ROCA
RAFAEL GARAU ESPINÓS
FRANCESC GARRIGA PUJOL
SONIA GURI BAIGET
MARÍA SOLEDAD HARO GARCÍA
AGUSTÍN MARÍA HUERTA MOLINA

JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ GARCIA
ROSA JULVÉ BRAÑAS
MARTÍ DE PORRES LAPLANA PI
ANA MARÍA LLEIXÁ BURRIEL
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GALVÁN
MARÍA LUISA LUNA TROYA
JOAQUÍN MONTMANY MALAGELADA

CONCEPCIÓN NOMDEDEU MAS

JACINTO PLA LÓPEZ
MIREIA POLLS FABREGAT
FRANCISCO PUJOL CASALS
MONTSERRAT RAMÍREZ FAIDELLA
JOSÉ ENRIQUE RIBAS BOLDÚ
FRANCISCO J. ROMERA CASTILLA
JORGE RUIZ FLORENCIANO

DANIEL SALA FAU
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GARRIDO
ALBERTO SEGURA GARCÍA
JUAN TOLDRÁ PERRAMÓN
MONTSERRAT TORRES VIÑALS
JOSEFA TRUJILLO JIMÉNEZ
JOSEP MARIA VALLÈS CASANOVA
JUAN VERGES CABRUJA
MARÍA DEL PILAR VIDELLET MESTRES

PATRICIA VIDIELLA PARRIEGO
JUAN VIÑAS PUIG
JORGE JUAN VITALLÉ LOBERA
XAVIER VONA CASANELLA

Indústries agrícoles

MARÍA JOSÉ AYEN PEREO
MIQUEL BADIA TOBELLA
ALFREDO BENAVENT VALLES
JORDI BONMATÍ BLASI
MÓNICA CASTILLO CARBONELL
MARÍA ÁNGELES CATALÁN GUEROLA
MONTSERRAT FREIXA ROFASTES
ELENA GORDÚN QUILES
ANTONIO HERNÁNDEZ ALCALDE
EDUARD MAS MARTÍNEZ

JORDI MORERA FORTUNY
XAVIER MORRAJA SPITZ
M. CONCEPCIÓN NAVIA-OSORIO PASCUAL
DIANA ROIG VILA
IÑIGO RUIZ DE LA TORRE GUEREÑO
JORDI SABATÉ MARTÍ

JORDI SERENA SARRIÁ
NATALIA SERRANO ROSUA
ALBERT SOLÀ ROVIRA
LLUÍS VENANCIO CASTELLS
ORIOL VILADOMIU MARNET

Curs  1991-1992

Explotacions Agropecuàries

JUAN CARLOS AGUILAR MEDIAVILLA

MANEL ARIAS MAYORAL

GUILLEM ARRIBAS QUINTANA
MIGUEL ÁNGEL ARRUFAT ÁVILA
JUAN RAMÓN BALLESTEROS ENÉRIZ
JORDI BALUST LÓPEZ
MARTA BLANCH PÀMIES
XAVIER BONET VIURA
MARIA TERESA BÓVEDA PASTOR
PELAYO CASANOVAS INFIESTA
CARLES COMORERA MAS

JOAN RAMON FITÓ GUIX
JORDÍ GABARRÓ I SUST
JOSÉ ANTONIO GARRIDO LUNA
SEBASTIÁN GÓMEZ MARTÍNEZ

MIGUEL GONZÁLEZ BODEGUERO
IGNASI GORINA VILLANOVA
MARTA IGLESIS FARRERO
JAIME JAUME SUREDA
JOSÉ A. LANCHARRO DELGADO
FRANCESC MAS LÓPEZ
JOSÉ MAS MARTÍ

MARTA MASALLES RIVERA
JOAN RICARD MERCIER MESTRE

LAUREANO NOMEN TORRES
JOAN PARDO I SABARTÉS
JORDI PARELLO IZQUIERDO
JULIO FRANCISCO PÉREZ CATALÁN
PERE PÉREZ OMEDES
MÒNICA PLANAS CASVINER
MIQUEL PUJOLS PARRAMON
JAVIER RETANA ALUMBREROS
JOSEP LLUÍS ROSSELL PUJOL
JORDI SALVADOR LAFUENTE
JORDI SOLER GORCHS
JOSEP TORRENTSGENERÓS VILA
MARIA ENGRÀCIA VALLS RIBAS
BERNAT VILARASAU ALSINA
DANIEL VILLALBA MATA

Hortof ructicultura i  Jardineria

CRISTINA ALBA SABATÉ
EDUARD ALCAÑIZ BALDELLOU
PERE ALVARADO CROSAS
JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
ORIOL AMORÓS MARCH

XAVIER ARGIMON DE VILARDAGA
TOMÁS ANTONIO ASTORGA PÉREZ
ANNA BASSOLS RHEINFELDER
RAÚL JOSÉ BERNÚS SIURANA
MIGUEL JUAN BETORET GIL
JORDI BOADAS I MIR

ANNA BONATERRA CARRERAS
ESTER BULLICH VILLA
JORDI CABALLERIA TRESERRA
ANTONIO CABRERO VERGE
JUAN CAMBRAS RIU
JUDIT CATALÀ ROIG
CAROLINA CHINCHILLA SÁNCHEZ
JORDI DÍAZ CALLEJO
SANTIAGO ESCODA RUIZ
ANDRÉS FERNÁNDEZ LÓPEZ
EDUARDO FERRER ROYO
EDUARD FITÓ BAUCELLS
TERESA EULÀLIA GALÍ IZARD
FRANCESC GARRIGA I CALDERÉ
SÍLVIA GILABERT FONTANALS
ALBERTO GINFERRER I BAS
ANNA M. GONZÁLEZ TÉRMENS
MONTSERRAT GUIU PUGET
ELENA JIMÉNEZ COLOMA
CLAUDIO LIJALAD SZERMAN
JUAN ANTONIO LOPERA CRIADO
JUAN LÓPEZ IPIÑA
MARC MALLOL TOMÀS
VALENTÍN MARCO SANZ
JAUME MAS RUÉ
ANTONIO MERCADAL LÓPEZ
M. ISABEL MONCUNILL GENIZ
JOSEP FRANCESC MORAGREGA FONT
CONCEPCIÓN MORAGREGA GARCIA
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MARIA ELENA MUÑOZ CALVO
MARI PAZ NAVARRO HORMIGO
JORDI PEDROL MARTÍNEZ

MONTSERRAT PLADELLORENS CAMPS
JAUME PLA ROS
RAMON POCH I CLARET
COLOMA RULL I SABATÉ
KÍLIAN SAMPOL ALIGUÉ
VÍCTOR SANCHO GARRIGA
ÁNGEL LUIS SAN JOSÉ PÉREZ
JULI SCHMID RASET
CLARA VIGO ANGLADA
JOAN VILAMÚ I VIÑAS
JUAN JOSÉ VILCHES BOVER
ROSARIO VIVES DE DELÁS

Indústr ies agrícoles

ISABEL ABAD GARCIA
MANUEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ
JOAN CARLES ASENSIO MARTÍNEZ

LOURDES BLASCO CARRAU
AUGUST BONMATÍ BLASI
JOSEP LLUÍS BURGUERA BLAY
JUAN RAMÓN CARBÓ GUITART
JOSEP COMAPOSADA BERINGUES
M. DEL MAR CONDE ESCUDERO
HÈCTOR DAUSSA PASTOR
MARTA DE LA PEÑA KRUTTER
NÚRIA DÍAZ SANTAMARIA
XAVIER FERRANDO CUADRADAS
CECILIA GARICANO MUÑOZ

M. LUISA GONZÁLEZ TARDIU
PAULINO LERONES ALARCÓN
INMACULADA MAÑAS HUETO
MIREIA MARTÍ BOVER
MAGDA MARIA MINGUELL GIRIBET
MARÍA LUISA MOURE PEÑA
ANTONIO OLIVA QUESADA
ALFRED PALLARÈS MASAGUÉ

GERARD JOSEP POMADA ANTICH
MARIA ÀNGELS PORTA SABI

JAUME PUIG BARGUÉS
ALBA PUNTÍ I GALÍ
JORDI REDONDO BRUNET
SUSANNA RIBA CARLOS
M. ELENA RODRÍGUEZ VALL-LLOVERA
JOAN MARIA ROVIRA GRAU
LUIS SALINAS IZQUIERDO
M. DE LES NEUS SALLENT DAMIAN
ROSER TEIXIDÓ SOLSONA
SONSOLES TORT LECUONA
DAVID VICENTE PASCUAL
AURELIO VIÑALS DOMÈNECH

Cur s  1992-1993

Explotacions Agropecuàries:

MAJID ALAEE NASAB
JAUME BERENGUER BOIX
MIQUEL CANALS SABATÉ
JOSEP MARIA CASAS MASSAGUER

JORDI CISCAR MIRET

JOSÉ DE GRACIA LAFUENTE
MARÍA PILAR DÍAZ MARTÍNEZ

JOSÉ FERNÁNDEZ VIOLA
MARGARIDA FOLCH PONS
JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ
JORGE GONZÁLEZ RIDAO
JAVIER IRANZO PASCUAL
JOSÉ ENRIQUE LAGARDA BARRAT
M. ISABEL LLEDÓ CANELO
SERAFÍN MANZANO CASTRO
ALFONS MARTÍNEZ ROSELLÓ
JOAQUIM MASCORT BOLTAS
NATALIA MOLINA PÉREZ
MARIA MORELLA JORBA
JESÚS MORENO CERVILLA
ALBERT ORTI LÓPEZ
RAIMON RODA NOYA
NÚRIA ROMERO ESPADAMALA
JUAN CARLOS VÁZQUEZ VÁZQUEZ
FRANCESC XAVIER VILA MIRAVET

Hortofructicultura i Jardineria

JORGE ABAD MOREJÓN DE GIRÓN
DANIEL ARRUFAT BERNAL
ANNA MARIA BALCELLS VALLS
MARTA BAS CASAS
FRANCISCO BELLAFONT ÁLVARO
CRISTINA BROQUETAS MADUELL

JOSEP ORIOL BUSQUETS I RELATS
OLGA CRISTINA CALVO ALEGRE
FRANSCESC X. CANDELA CAMPOS
FRANCESCA CARO SERRANO
ANNA M. CASAMITJANA SERRACLARA
JOAN CASTAN ESCOLANO
FRANCESC FAUS AGULLÓ
CAROLINA FERNÁNDEZ CASTILLO
M. DELS ÀNGELS FERNÁNDEZ SOLE
MIREIA FERNÁNDEZ TERRICABRAS
MÓNICA GALIAY GONZÁLEZ
ELISEU GUILLAMON VILLALBA
FRANCESC XAVIER HARDER RELAT
MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
ANNA MARGENAT ARXÉ
ISABEL MILLÁN GUISADO
MIQUEL MONTMANY FAURA
ÁNGEL MORENO DURÁN
FRANCESC XAVIER PIÑERO ROVIRA
ELISABET PRATDESABA PRAT
JOSEP RABADÀ CASABONA
M. TERESA REDOLAD SARDAÑONS
JOSÉ ANTONIO REINA RUBIO
RAMÓN RIVERA GARCÍA
JOSÉ MANUEL RUIZ CAPILLA
CRISTÓBAL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

AURORA MARILIA SANZ FERREIRA
MARIA PILAR SOLANS PUJOL
JOSEP MARIA SOLÉ VILAJOSANA
SALVADOR TORRALLARDONA DURAN

Indústries agrícoles

SILVIA ÁLVAREZ LÓPEZ
M. ROSA ARMENGOL PUIGORIOL
CARLES BADIA I SANCHO
CÁSTOR BAYO AMORES
XAVIER BECH DE CAREDA PERXAS
ELISENDA BLASCO DÍAZ
ARTHUR W. BRUMWELL GUILERA
M. ÁNGEL CABEZUDO RODRÍGUEZ
JAIME CEJUDO SANZ
CAROLINA CORMA GARCIA
IGNASI CUGAT I FITER
M. CARMEN DE FRANCISCO GARCÉS
GERMÁN ESTEBAN IBERNÓN
FRANCISCO J. ESTRADA SABADELL
JORGE GARCÍA VELASCO
JAUME GILI PUIG
JOSEP ORIOL GUEVARA I SENDRA
OLGA HERNANZ TEJEDOR
ISABEL IRIBERRI DÍAZ
GERARD JANÉ ÚBEDA
DAVID MAHAMUD HERAS
JUAN JOSÉ MARTÍN FURONES
ISABEL MARZA I SALLÉS
JOAQUIM MASSANA VALLÈS
GLÒRIA MOLINA GIRALT
FRANCISCO JAVIER MOLINER AZNAR
NÚRIA PEDROLA FREIXINET
JOSÉ LUIS PEIRÓ SANTOS
JOSEP MARIA PINEDA PLANELLA
MIREIA RIPOLL I MARTÍNEZ

GEMMA SAFONT TORT
DANIEL SÁNCHEZ LLADÓ
ANTONIA SANZ HERRERO
IMMACULADA SERRALLONGA GASCH
EDUARDO SOLANES FOZ
MANUEL SOLSONA OLIVEROS
ELVIRA SUAU COMAS
RAMON TARRAGÓ BALCELLS
SUSANA TORAL CABAU
JUAN C. URÉNDEZ VALDERRAMA

466

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)



ROSER VENDRELL ANTENTAS
NÚRIA VILALTA MOROS

JOAN JOSEP XIFRÉ GRIÑÓ
JORDI XUMETRA GURRI
MARÍA JOSÉ YÉBENES REYES

C ur s  1993-1994

PERIT AGRÍCOLA

Indúst ries

EDUARD PUIG VAYREDA

ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES

Explotacions Agropecuàries

EDUARDO ALONSO ESTEBAN
PABLO JORGE ANTOLÍN GAMA
CÉSAR APESTEGUIA NADAL
ROGER BALLESTEROS VENTURA
PERE BARGALLÓ ROSELL
JOSEP ORIOL BASSA I VILA
ALBERT BUSCATÓ COSTA
RICARDO CARBÓ BACAICOA
MERCEDES CLAVERO SÁNCHEZ
GEMMA COMELLA I PUJOL
JOSÉ COSCULLUELA MILLÁS

PATRICI CROS I GARCIA
VÍCTOR DOBAÑO LÁZARO
FRANCISCO FLORES ORTEGA
IGNACIO GARCÍA LÓPEZ
MÓNICA GARCÍA TOMÁS
CONCEPCIÓN MALAVIA SAMPEDRO
JORDI MARFULL SALAS
IGNACIO JOSÉ MELERO PÉREZ
DAVID MEYA NOS
FRANCESC XAVIER MUSACH PI
JOSEP RAMON RAMIS MOREY

PERE RAMONEDA SALAS
JORDI RIUS NOGUERA
ANTONI ROCA MARTÍNEZ

MARGARIDA RODRÍGUEZ ROSIQUE

JOAN ROVIRA CIURÓ
NÚRIA SANTAMARIA SORRIBAS
FRANCESC X. VENTURA I VINYALS

Hortofruct icultura i Jardineria

CÈSAR ALCÀCER SANTOS
ALBERT ANGLÈS MINGUELL

LLUÍS ARENAS SOLÉ
XAVIER BALDI COLL
PILAR BARCELÓ CATALAN
ESTER BARRAYCOA MARTÍNEZ

NÚRIA BATET MIRACLE

RICARD BOU NOVENSÀ
MARIA DOLORS CABALLERO POZO
ISABEL CABRERA BARBERO
SUSANA CASINO LÓPEZ
MARC CASTELLNOU RIBAU
MARC COMAS SILVESTRE
LAURA CUENCA MONTERO

ROMÁN CUEVAS AROMÍ
LAURA DALMAU POL
GLORIA DOMÍNGUEZ TORRES
JOSEP ESTRUCH GUIX
MARTÍ FRANCH BATLLORI
IRIS FRIGOLÉ VILARÓ
JOSÉ CARLOS GARCÍA JIMÉNEZ
JOSEP MARIA GEL BRUGAT
CARLES GIL I CATALAN
MARIA CARME GIRABAL I GUIU
BEATRIZ GÓMEZ GIMÉNEZ
RAQUEL GONZÁLEZ VELA
PERE HERRERA I PEIRÓ
ALBERT IBARS RUBIO
JOSEP LLOVERAS I LLAVINA
DAVID MAJÓ PRATS
YOLANDA MUÑOZ GARCÍA
ALEJANDRO MUÑOZ SOL
ANNA NADAL LORENZO
FERRAN PÀMIES RIUDOR
MARIA ÀNGELS PAREJA AGUILERA
PERE LLUÍS PIÉ RECASENS

NICOLAU PINEDA ROEGG
JAUME PIÑOL ANGUERA
EDUARD PLANA BACH
PERE PUIGDOMÈNECH PUGES
MANUEL RACIONERO ZAMEL
LAURA REÑAGA TERRADAS
JORDI RIERA MORA

ARACELI RODRÍGUEZ MARTÍN

PERE RODRÍGUEZ PAPIOL
JOSEP ROSERA SIMÓ
XAVIER SAFONT-TRIA RAMON
SÒNIA SAMPIETRO COLOM
JAUME MARIA TORT ESTEFANELL
MARTA VÁZQUEZ ÁLVAREZ
SERGIO ZARAGOZA CASTELLS

Indústries agrícoles

CRISTÓBAL ABRIL MARTÍN

JOAN ANGLADA GUAJARDO
PILAR ANGLADA GUAJARDO
FRANCESC X. ARNAU PARRAMON
MARTA BELLAPART RUBIO
ROSA M. BERTOMEU BERTOMEU
MARTA BOZA HERNÁNDEZ
XAVIER CARDONA VIDAL
CRISTINA CASANOVA GIL
MONTSERRAT CATÀ ROBLES
MARTA CONDE CHIJEB
SERGI COSTA DURAN
EVA CRUELLS SOLANO
FELIU CUSIDÓ USTRELL
JORDI DOLTRA BREGON
JORDI DUCH TORNÉ
JOSÉ ANTONIO ESCUDERO RIBAS
ALFRED ESTALELLA GUIJARRO
MARTA GALLEGO MORELL

JUAN JOSÉ GARRE LÓPEZ
MIQUEL GOMÀ CARMONA
JOSÉ GRIFOLL RUIZ
JOSÉ JIMÉNEZ CARRERA
XAVIER LLEAL TOST

OLGA LLORENSI PASCUAL
ROSA MARÍA LORENTE BLANCO
JOSÉ ANTONIO MARCELO DELGADO
ALBERTO MARTÍN LÓPEZ
MONTSERRAT MATAS ALCÓN
GEMMA MERCADAL CASTELL
DANIEL MILAN CABRÉ
ANNA MOR GARCIA
JUAN ALEJANDRO MUÑOZ IGLESIAS
CAROLINA PADULA GUERRA
HUMBERTO PAGÈS VAN GEFFEN
MARIA CARME PARDOS SERRA
MATEU POU WITTY

CARLOS PUJALTE VIZCAÍNO
JOSÉ LUIS QUIRÓS CARRERO
NURIA RECAJ GUTIÉRREZ
MÒNICA ROS BATLLE
RAMON SALVADÓ SOLERVICENS
ÀLVAR SAURA VENDRELL
ENRIC SINTES SANZ
JOAN SOLER MORET

JOAN SOLER PLAYÀ
JOSÉ MARÍA SOUTO MARTÍNEZ

ÒSCAR TOLSÀ SALA
JAVIER TOMÁS PÉREZ
TRINO JOSÉ TORRE-MARÍN GONZÁLEZ-LONGORIA
ALEXANDRE TORRES COSTA
BALTASAR VALLÈS PÀMIES
LAURA VANRELL GIMÉNEZ
JOSEP VENTURA PLANAS
MÒNICA VISENT JUANATI
GUILLEM VIVÓ PÀMIES
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Cur s 1994-1995

Explotacions Agropecuàries

JOSEP ÀNGEL ALERT RAFEL
MARC ANTILLACH TARAFA
DESIDERIO BAGASE HERRERO
MARIA TERESA BAIGES ZAPATER
YOLANDA BALASCH GARCIA
ALBERT BASTIDA ARMADA
PERE BOIX MARCOS

ANTONI BONET RIBAUDI
ALÍCIA CASART HUALDE
CRISTINA CASASAYAS MAS

RICARD CASTRO GIL
XAVI CAUBET BUSQUET
JAUME COLL SÁNCHEZ
LLUÍS COLOMER ARTIGAS
FRANCISCO J. CRESPO MONTERO

ALBERT ESCRICH BLAU
JOSÉ MIGUEL ESPADA AVENTÍN
ROSA ESTANY ILLA
FRANCISCO FERNÁNDEZ CARRASCO
MARC FÍGULS SOLER
DANIEL GÓMEZ-OLIVÉ I CASAS
ESTEVE GRAU PRAT
TOMÁS BECKET GUERRA JULIÀ
ELISABET HERNÁNDEZ LLORT
ELENA ISLA GIL
MANUEL LARA PÉREZ
JOSEP MANEL LLEDÓ MUELA

CARLES MARTORELL GENDRA
FERNANDO MEINHARDT CASANOVAS
PERE MONTON JIMÉNEZ
PABLO MORAGAS BOUYAT
QUERALT MORERA ROVIRA
ALEJANDRO MOYA MORENO

NÚRIA PIDELASERRA RODA
MARCOS PRADAS ONCINOS
GERARD PUJOL CAMACHO
MERCÈ PUYAL ORTUÑO
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ

JOSEP SABATÉ MORENO

ALBERT SALVADÓ MOREU

JORDI SOLDEVILA CARRERA
NÚRIA TOMÀS SANZ
JULIA TORRES GREGORIO

Hortofructicultura i  Jardiner ia

PINEDA ADSERIAS SANS
ÉTEL ARILLA ALPÍN
FRANCESC BLANCH BATISTE
SARA CABELLO OCHOA
SÒNIA CALLAU BERENGUER
RAFAEL CARRASCO MARTORELL

YOLANDA CASANOVA FORNER
MONTSERRAT CATALAN PICAS
DOLORS CRESPO SALAZAR
ELISABET DALMAU LLUÍS
JOSEP M. DE FÀBREGUES-BOIXAR I VILA
FRANCESCA ESTRADA ORTEGA
ANA FELICES GÓMEZ DEL MORAL

MIQUEL FERRET BERTRAN
JOAQUIM FLORES TOST
XAVIER FONTANET ROIG
ROSER FORNELL GUASCH
MARÍA VISITACIÓN GARCÍA CIDAD
JORDI GARCIA FERRER
BARTOLOMÉ GAYA SUÑER
RAMÓN GÁZQUEZ GÓMEZ
DAVID GINOVART VALLS
MARIA ELENA GORDILLO PERERA
RAÚL HERNÁNDEZ PLAZA
PILAR JANER I ARASA
AGNÈS LLADÓS SOLDEVILA
CONSTANCIA LÓPEZ MARTÍNEZ

MANUELA MANZANARES MARTÍNEZ

ALICIA MARTÍN CALVENTE
DOLORES MARTÍNEZ GINÉS
JOSEP MAS ASTURIAS
ESTELA MAS TALENS
M. ÀNGELS MERCADER MONFORTE

GEMMA MUNS CLOSAS

MARÍA ROSARIO MUÑOZ SERRANO
M. DOLORES PADILLA MERCADER

JORDI PAGA BERTOMEU
MARIA DOLORS PAGÈS PONS
IMMACULADA PEDEMONTE I VIVES
DANIEL QUERALT CREUS
CAMIL RAHOLA SALLERAS
ANA ISABEL RUBIO MENA

MARC SALLENT PALLÀS
EUDALD SALVAT MESTRE

RAFAEL CARLES SERRA MARIMON

XAVIER TROS DE ILARDUYA SAU
BELÉN MARÍA URIZ LÓPEZ
CARLOS MARÍA VICIENT SÁNCHEZ
LLUC VIDAL GAVILAN

Indústries agrícoles

RAQUEL ACRICH ISRAEL
ESTER AGRAMUNT MEDINA

SABAS ALEGRE ALEGRE
MARIA CRISTINA BLABIA GARCIA
ANDRÉS BLANCO AGUILA
ANA BELÉN BOTAÑA BUDIÑO
FRANCISCO JAVIER BURRIEL PÉREZ
JOSEP BUSQUET SOLÉ
JOSÉ ANTONIO CALABUIG GARCÍA
XAVIER CAMBREDÓ MIALET

FERNANDO CASTÁN SÁENZ
ANNA CLOS QUINTANA
JAVIER COLOMA LARA
DAVID CRUZATE PALOMO
JAVIER DALMAU LLUCH
ADRIÁN DE BLOIS FIGUEREDO
EVA DURAN CRISTÓBAL
LAUREANO ECHABURU SOLER
SALVADOR ESCODA ROCA
ELENA ESPADA AVENTÍN
ANTONI ESTER PIQUÉ
JAUME FARRÉ BREGOLAT
ÓSCAR FERNÁNDEZ ALONSO
JUAN E. FERNÁNDEZ GAJATE

JUDITH FERNÁNDEZ ROCA
MAGALÍ FERRUSOLA LEOZ
JORDI FLAVIÀ ESPLANDIU
MARIA DOLORS FOLCH CASTELL
DANIEL FUENTES RIBAS
CLAUDIA GARCÍA OLIVAS
MIREIA GARCIA ROCA
OLGA GÓMEZ DOMÍNGUEZ
FRANCISCO GÓMEZ MONTENEGRO

MARÍA ESTHER GONZÁLEZ ALCÁCER
CÉSAR GONZÁLEZ DÍAZ
ALEJANDRO GRACIA TARRAGONA
RAÜL GRIÑÓ MARTÍNEZ

YOLANDA GUTIÉRREZ LÁZARO
MANUEL HERNÁNDEZ RODÓN
MARÍA VICTORIA IBÁÑEZ HERRERA
ESTER IRIMIA BOU
SÍLVIA JANÉ PERALTA
DARÍO JODAR CASTELL
M. DEL CARME JULIÁN LAGUNAS
SERGIO LACASA MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ LIS CUPEIRO
RAÚL LÓPEZ SANTARROMANA
LIDIA LUQUE GONZÁLEZ
LAURA MAGEM MAS

LUIS MARCO VALLESPÍN
MARÍA BEGOÑA MARCOS MUNTAL

FERNANDO MARTÍN CARMONA
DAVID MARTÍNEZ VALLEJO
SILVIA MATEOS CARREÑO
SALVADOR MEYÀ RODELLA
MARCO A. MORILLO PELEATO
ALEJANDRO PAÑELLA AMATLLER
EVA PARDINILLA RODRÍGUEZ
PEDRO LUIS PARRALEJO ARROYO
MERCEDES PÉREZ RIGAU
MERITXELL PIJOAN PARELLADA
JAUME PINTÓ UBACH
VICENÇ PLANAS HERRERO
EVA PLANAS MUELA

CARMEN BEATRIZ PLANET PÉREZ
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JORDI PORTA CIVIT
LEONARDO PRUNA LÓPEZ
HÈCTOR RIU SAVALL
CINTIA RODRÍGUEZ CÓRDOBA
GUILLEM ROIG JOSA
ÓSCAR A. ROMERO MONTERO

M. ANTÒNIA ROSELLÓ CALZADA
FRANCESC SABATÉ CAMPS
MÒNICA SABATER VILAR
MIQUEL SALARICH ESTRUCH
RAFAEL SAN JUAN SAN ANDRÉS PORCAR
IGNACIO VICENTE SEGURA GARCÍA
NÚRIA SERRA FERNÁNDEZ
MÓNICA SERRANO ABAD
JOSEP MARIA TORRES BORI
XAVIER TORRES BORI
SONIA VAQUERO MARTÍNEZ

EDUARD VENDRELL BAQUÉS
ANNA VERDAGUER RUBINAT

C ur s  1995-1996

Explotacions Agropecuàries

DANIEL ALONSO CERDÁN
ANTONI ALONSO PERMANYER
MERITXELL CATALÁN I GARCIA
ÀLEX ESCOLÀ I GARRIGA
JESÚS GONZÁLEZ HERRANZ
OLGA LAO ROS
NOELIA M. LUMBRERAS LORENZO
JUAN FERNANDO MARTÍNEZ GIRÓN
HELENA MILÀ JÜRGENS
NÚRIA MIQUEL I PLANAS
MIQUEL MONTSERRAT TARÍN
MANUEL NAVARRO CARRILLO
JOSÉ LUIS OLIVA LÓPEZ
AGNÈS OLIVES JUANOLA
DAVID ORTIZ GARCÍA
ANDREU PALACIOS I MEGIAS

RICARD PLANAS VILARDAGA
RUBÉN PONCELA MAESO

JAUME RACÓ I CURTO
SERGI ROMEU VALLÈS
JORDI SANTANACH SUÑOL
ROSA MARIA SENSADA SALLENT
JOSÉ MANUEL TELLO PULIDO
JOSEP MARIA TUSELL I ARMENGOL
SERGIO VALLEJO MARDOMINGO

Hortofruct icultura i Jardineria

MARGARITA ALMANSA ESTEBAN
ALBERT ALMAR LLOVET
JOSEP MARIA ALSINA TORRES
ENRIC ARMENGOL ESPLUGAS
CRISTINA BEREZO ESPINOSA
JOSEP LLUÍS BOSQUE PUY
ALBERT BOTEY ALIER
ROC CARULLA BATALLÉ
MARTA CULLELL BOIX
ALBERT DE LA FUENTE PLANA
SARA ECHEVERRIA CABEZUELO
SÍLVIA FIGUERAS PEREGRÍN
MARI CARMEN GAGO ANTÓN
SALVADORA GIMENO MIRAVALLS

MARTA GÓMEZ PONS
GREGORIO HERNÁNDEZ GRACIA
ROSALÍA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
ANA M. MALDONADO GONZÁLEZ
NÚRIA MILÀ JÜRGENS
OLGA MORALES MOLINA

MARIA RODRÍGUEZ CURTO
JOSEFA SANGLAS BATLLES
NEUS SEPÓ VERDURA
ALICIA ZAYAS ARCEDIANO

Indústries Agràries i Al imentàries

M. MANUELA ALONSO MOREIRA

ÁLVARO ÁLVAREZ ZARABOZO
JORDI ANTONI BADIOLA ALEGRET
ABEL BAÑULS CLARAMUNT
JONATHAN BARCELÓ LÓPEZ
DOLORES LEONOR BLEDA CANTERO

EVA BOIX PUIGGAL
ANNA BOLAÑO CID
ÀNGEL CARLES CALLEJA JAYO
JUAN MANUEL CÁRDENAS LÓPEZ
ISRAEL CARRASCO MARTÍN

MATEU COMALRENA DE SOBREGRAU ESTEVE
CARLOS LORENZO CORCHETE LUNA
FRANCESC ESQUIUS RAFAT
INMACULADA FERNÁNDEZ SILVA
DAVID FONOLLOSA DUCH
XAVIER GARCIA GAY
DANIEL GARCIA LABORDA
JUDIT GARCIA REVERTER
XÈNIA GASCÓN TOMÀS
CÉSAR GREGORIO BALLESTEROS
ELENA HERAS GOMIS
MIQUEL IRIBARREN I TORRES
ALBERT LLOPART PUJADÓ
MARIA LLORDELLA PUIG
MARCOS LÓPEZ FRANCIA
CATALINA MARTÍN RODRÍGUEZ
ARNAU MONETTI BARCELÓ
ANA MARÍA PATIÑO PATIÑO
MODEST POU I SERÓ
ORIOL PRADO BARRABÉS
MÒNICA SALA LANAU
DAVID SANAHUJA GÓMEZ
SUSANA SEGOVIA PÉREZ
LAURA SERRA DUCH
DAVID TOMÁS JÓDAR

Curs  1996-1997

Explotacions Agropecuàries 

ÓSCAR ALCAY MONREAL

BLANCA ALGUÉ CABRÉ
ELISA ALONSO BELTRAN
ZULEMA ARAGONÉS MONJAS

CRISTINA BALLARÍN GARCIA
GLÒRIA BATLLÓ FÍGOLS
JORDI BUSSÉ ARTIGAS

OLGA CABALLOL MARFANY

AGNÈS CENTELLAS CAPSADA
ELENA CIRERA NAVARRO
PERE CLOTET PALOMAS
ALBERT COMAS GRANELL
JORDI ESTEVE PEDROCCHI
ALFONS FONT VILA
MIREIA GALIMANY VIVES
ALFREDO JIMENO VARONA
MARÍA DEL MAR JOAQUÍN DEL RÍO
DIRK MADRILES HELM
JOSEP MANENT VIVAS
PATRICIA MARTÍN GASCÓN
JOAN MUNTANÉ RAICH
JESÚS OLMOS CLAVO
MÓNICA PESO MANSO

ORIOL RODRÍGUEZ TOHÀ
JOSEP SEGUÍ MATA

PAULINA MARIA SOLER LLORENS
CAMIL SOLER QUESADA
JORDI TIÑENA RODRÍGUEZ
SARA VELASCO ABELLÁN
CARLES VIÑOLAS INSA

Hortof ructicultura i  Jardineria

MIQUEL ANGLÈS MARÍN

JORDI ARAGONÈS OSÁCAR
LAURA AZNAR MARÍN

SANDRA BAREA DELGADO
JORDI BARRI SEGON
ÒSCAR BARTOMEU OROZCO
DAVID BUSQUIEL DELTELL
MARÍA LUZ CABODEVILLA PILLADO
JESÚS CAMPOS VERDUGO
LIDIA CONTRERAS IBÁÑEZ
JOSÉ A. DEL MORAL DEL VALLE
FRANCESCA FAMADAS CABRESPINA
JOSEP FARRÉ ROS
ABEL FERRERES I LABÈRNIA
JORDI FORTUNY BADUELL
CRISTINA GASET POCIELLO
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DAVID MARIA GÓMEZ LLORIA
MARÍA ANTÒNIA GÓMEZ SANS
EDUARDO HERNÁNDEZ CIVIT
JAVIER HERNÁNDEZ RODÓN
MARGARIDA JAUME MARTÍNEZ

RAMON LLADÓ TORRENTS
NARCÍS LLONGARRIU PUJOL
POL LÓPEZ TORRUBIANO
EVA MARÍA MACHUCA SÁNCHEZ
IZASKUN MARTÍ CARRAL
RAÜL MARTÍNEZ I SAYAS
MARTA MIRALLES BOVER
RICARD MOLINA CASTELLÀ
JAVIER MOLINA CHAVIGNE
MARIA ISABEL MORAGAS BENÍTEZ
MARIA PILAR MORENO RUBÍ
ORIOL MUNNÉ CABALLERO
FRANCESC XAVIER NISA CANET
MARTA NOÈ BOBA
GLÒRIA NOGUERA PUJOL-XICOY
MARC PALAHÍ LOZANO
ANNA PARISI TURATI
CONCEPCIÓN PARRA LECINA
RICARD PERARNAU VILLARONGA
IRENE PÉREZ ROVIRA
FRANCESC X. RECASENS GRACIA
NÚRIA RIERA FLORIT
M. CARMEN RODRIGO HERNÁNDEZ
CLARA ROIG VALLS
JUSTO SAMPAYO GARCÍA
CARLES SANCHO JORDAN
VICTÒRIA PATRÍCIA SATUÉ GRÀCIA
XAVIER TORRENTS LUDEWIG
ANTONI TRASOBARES RODRÍGUEZ
SÍLVIA VENTURA RIBAL
SUSANA VICENTE SEGURA
ANDREU VILA PASCUAL
GLÒRIA VILLALBA MATA

Indúst ries Agràries i A limentàr ies

FRANCISCO ÁNGEL CLEMENÇON
ANNA ARRECIADO ESCUDERO
JORDI ASENSIO JIMÉNEZ
FRANCESC BALAGUERÓ ANDREU
FERRAN BOLADERAS FERRER
ANTONI BOSQUE MIÑANA

MARKUS BUCHHOLZ
ANTONI CANTOS LLOPART
SARA CARRERA I JAUMOT
ISABEL CASTAÑO NAVAS
EUDALD CRIVILLÉS PUIG
SONIA DUARTE ORTEGA
LOURDES ESCARRÉ GARCIA
ALBERT FACI MACIAS

LLUÍS FARRÚS CASSANY
ERNESTO GIRÓN LASERNA
MÒNICA GONZÁLEZ ARQUÉ
DAVID GONZÁLEZ FERREIRO
CRISTINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

JOSEP GUILERA BARBA
ESTHER HUERTAS HIDALGO
LAURA IBÁÑEZ RAMÓN
CARLOS IGLESIAS ZALOÑA
PERE JORDI LÓPEZ BALAGUER
SUSANA LÓPEZ BIGAS
MARTA MACIAS CLARACO
MÍRIAM MARÉS GALLEGO
GLÒRIA MARTÍ DE LA LLAVE
CARME MAS MARCO

RUBÈN MATEU SOLER
ÒSCAR MILLÀS CETINA
JOAQUIM MIQUEL PORRAS
ADRIANA MURTRA GUTIÉRREZ
ELENA OLAYA BOUZAS
DANIEL ORTEGA LÓPEZ
ESTRELLA PACHÓN SÁNCHEZ
ALICIA PASTOR GARCÍA
ANTONIO JACOBO PAZ LOSTES
BEATRIZ PÉREZ RUESCAS
MARIA EVA PORTELLA PADRÓ

FERRAN PRATGINESTÓS I BLASCO
MARIA ELISA PROL FERREÑO
GIANNINA QUEVEDO ROJAS
ALBERT RIERA MONTANÉ

EDUARD ROCA MORATÓ

NÚRIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
AINHOA ROSALES DE LA TORRE
MERITXELL SALAMERO I FRIGOLA
DANIEL SÁNCHEZ ORTEGA
SÍLVIA TORNER BERNARDÓ
MARIA CARME TORRAS LLOVET
CRISTINA VAREA HIDALGO
ELENA VÁZQUEZ ESCRIBANO

Curs  1997-1998

Explotacions Agropecuàries

MÒNICA ÁLVAREZ SOLÉ
MIGUEL ÁNGEL ARIAS CARPINTERO
ORIOL ARMET UNZETA
RUBÉN ARROYO SERVÁN
DAVID BRAGULAT LÓPEZ
ORIOL BUSTOS PUIGDEMONT
JACOBO CABAÑAS CASTELLANOS
ANDREU CAMPS PÉREZ
MARIA IRMA CANTÓN PRADO
RAFAEL CORTÉS SÁNCHEZ
EULÀLIA DE LAS CUEVAS I GARCIA
ÈDGAR FARRAN BALAGUÉ
BERNAT FARRIOL DOMÈNECH
MARC ALBERT FERNÁNDEZ BOU
JOAN FONTANET PARIS
JORGE GALLARDO ARELLANO
EULALIA GARCÍA DOMINGO
ESTELA GARCÍA PONCE
XAVIER GIOL CASANOVA
ORIOL GONZÁLEZ PERELLÓ
MARTA HERNÁNDEZ GERVILLA
ÓSCAR HUERTA PUJOL
JUAN CARLOS HURTADO MERINO

MARGA LÓPEZ MARTÍNEZ

LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ÍNGRID MASALÓ LLORÀ
JORDI MASDEU SARRET
JORDI MAYNEGRE SANTAULARIA
MARIA TERESA MORA FERRER
MARCOS MORAGUES CANELA
ALBERTO MORENO GIMENO
JOAN PARERA POUS
XAVIER PUJOLÀS ARDÈVOL
MÒNICA RODRÍGUEZ NOGUEIRAS
NÚRIA SÁNCHEZ GIL
XAVIER SOLANES TAULER
XÈNIA TORRAS MARTÍ

ESTER TRULLOLS SÁNCHEZ
VIRGÍNIA VALLS SENTIES

Hortofruct icultura i Jardineria

SERGIO ABELLÁN SANFÉLIX
GERARD ALCARAZ TREDUNLO
MARTA ALMIRALL AIXALÀ
ALEJANDRO ARISTONDO ARVIDSSON
BEATRIZ BERGUA CELAYA
MARTÍ CABRÉ-VERDIELL AMICH
MONTSERRAT CLUET GARCIA
FÉLIX CONTRERAS SÁNCHEZ
MARISA CUNILL CANAL
ANDRÉS ESPADA GARCÍA
ROSER ESPAÑOL BADA
ENRIC FLAQUER POUS
DAVID GIL SORIANO
MARCOS GIMÉNEZ AGUT
SILVIA GIMÉNEZ GUIJARRO
LAURA GÓMEZ GALLEGO
ANA ISABEL GÓMEZ MEGIAS

FRANCISCO J. GONZÁLEZ CABALLERO
GLORIA GUIJARRO CORRAL
JOSEP M. GUINOVART SOLDADO
ALICIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
CARMEN MÓNICA LAJE ANDRÉS
MIREIA LECINA VECIANA
MARCEL LLEONART SITJAR
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NIEVES LÓPEZ VILLENA
ANA MARÍA MARTÍN MARTÍN

MARIA ROSER MELERO VILELLA
MONTSERRAT MIRET NAVARRA
SUSANA NORIEGA IGLESIAS
JORDI OLIVERAS PAJARES
ALMODIS PARDO VALLS
EVA PASCUAL CASTELLS
ALBERT PELEGRÍN LÓPEZ
JORDI RODRÍGUEZ MARTÍN

JOSÉ LUIS SAINZ BOTELLA
ANNA SALA USUA
MARTA SARSANEDAS VIDIELLA
JAVIER SERENTILL MOYA

JOSÉ ANTONIO TERUEL VICENTE
OLGA TORRAS SEGURA
JOSEP MARIA VENTURA PIÑOL
TOMÀS VILLAVERDE PASTOR
KRISTOF WILLEMSEN MARIJNISSEN

Indúst ries Agràr ies i A limentàr ies

JOSÉ MANUEL ABELLÁN MARTÍNEZ

SÒNIA ALBET FIGUERAS
ARANZAZU ALONSO MISTOU

INÉS ÁLVAREZ LÓPEZ
XAVIER AMAT MESTRES

KARINA AMIGO ÁLVAREZ
DIGNO ANDIÓN MAZOY

FRANCISCO JAVIER AVILÉS VICO
ROSA BARDIA FARRÀS
DANIEL BENEDÍ MURILLO

M. CARMEN BLANCO FERNÁNDEZ
ALEJANDRO BLASCO DÍAZ
GLÒRIA BOSCH ANIENTO
SUSANA CABEZUELO ESTEBAN
NATÀLIA E. CAMPISTANY TRUPITA
DIANA CANO VILLANUEVA
SARAI CARBONELL CORBELLA
MARTA CARRERAS VALLDEPERAS
SANDRA CASTILLO CAMÍ
RAQUEL CRESPO SALAZAR

MERITXELL DOMINGO COSP
MARIA DOMINKOVICS COLL
MARTA ESTEBAN MUÑOZ

JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MERITXELL FÍGOLS PASTOR
ALBERT FLO FORNER
ALBERTO GASA RODRIGO
JOSÉ GONZÁLEZ ESPUÑA
ANNA GOUTAN ROURA
SANDRA GUTIÉRREZ ALONSO
FERRAN HUGUET BOIX
SANDRA JUNCOSA PALOMEQUE
JORGE LORENZO MARFIL

ANA BELÉN MARTÍN REQUENA
M. ISABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NURIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MONTSERRAT MIRA PADILLA
JOSEP RAMON MONSERRAT SOL
LORDA MONTANÉ BORRÀS
NÚRIA MORENO ANELL
VICTORIA MORENO DOMINGO
PEDRO NUÑO SERRA
PILAR ORIHUELA CASARRAMONA
CARLOS PALOM RICO
GONZALO PAR VIVÓ
RICARD PÉREZ GIMÉNEZ
SILVIA PÉREZ OCAÑA
MARÍA JESÚS PÉREZ PASTOR
SÒNIA PÉREZ SALA
JORDI PICON MARÍN

DAVID PIQUÉ ROSICH
CARME RAYO LÓPEZ
ISAAC RIGAU ESPIELL
ÁNGELES RIGUERA PUMARIÑO
ELISABET RODRÍGUEZ BARRUFET
DOLORS RULL SABATÉ
JOSEP MARIA SALAS PRAT
JESÚS SALVADOR MARTÍNEZ

CARME SÁNCHEZ MARCO

JOSEP SANTMARTÍ SOLER
MARIA DOLORS SANTOS GARCIA

ESTER SOLÉ SUBARROCA
BÀRBARA SOLER FUENTES
LAURA TOLEDANO FELIPE
MARTA TORRENTSGENERÓS DALMAU
MARTA TORROBA ALMEDINA
BEGOÑA VARELA FOLGUEIRAS
ALEJANDRO VEGA BLESA
JOSÉ ANTONIO YÉLAMOS MORALES

Curs  1998-1999

Explotacions Agropecuàries

MÍRIAM ALCOLEA BELLOSO
HORACIO ÁLVAREZ ALONSO
JORGE ARES GARCÍA
JOSÉ MANUEL ARIAS ÁLVAREZ
LLORENÇ ARNAU GUITART
JOSÉ MARÍA BARANDA HORTIGUELA
EMPAR BARCONS PUIGDOMÈNECH
MONTSERRAT BEL VILARNAU
JORDI BLANC ROQUER
CRISTINA CAMPMANY PEÑA
EMMA CAMPS DESCÀRREGA
JOSÉ MIGUEL CASQUET GRIMA
ORIOL CASTRO GIRÓ
ALBERTO CENDRÓS CORTÉS
MARC CERRADA GIMÉNEZ
ELISABET CLOTA SALA
MARIA CARME CLUA MASCARELL

RICARD COTS TORRELLES
MERCÈ DE LAS HERAS ÁLVAREZ
ALBERTO DÍAZ PERPIÑÁ
CRISTINA ESCOBAR GONZÁLEZ
SANDRA FERNÁNDEZ CLIVILLÉ
LUIS A. FERNÁNDEZ REGIDOR
JOAN GEL ARNÓ
ANA I. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
EDUARDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
IKER L. GUIMARÃES MAZPULE

JULIÁN HERRERO PASAMÓN
NÚRIA JUAN SERRAHIMA

MARIA JULIÀ MOLI

LUIS MELCHOR LÓPEZ ALADRO
JOSÉ LUIS MORÓN PEIRÓ
LAURA MUÑOZ UZQUIANO
JOSÉ ANDRÉS NAVARRO ARNÉS
SÒNIA PAULET SEBASTIÀ
BERNAT RIERA SANT
M. DEL MAR RODRÍGUEZ ALONSO
MONTSERRAT ROMERO CAROL
EMILIO SOLANA CAMPAÑA
JORDI TURRÓ GARCIA
FRANCISCO M. VÍLCHEZ ÁLVAREZ

Hortof ructicultura i  Jardineria 

ALICIA ALONSO PEDREGOSA
IRIA CABALEIRO MARTÍNEZ DE LA RIVA
ANTONIO CAMACHO CARDOSO
MONTSERRAT CARBONELL SANZ
BÁRBARA M. CHILLÓN MARTÍNEZ

RAFAEL DE ARAOZ IÑIESTA
MARIA DE MAGRIÑÀ CALAF
FRANCESC DOMINGO CÒDOL
PATRÍCIA ESTELRICH FRESQUET
ALBERT FONTANALS SÁEZ
NURIA GALINDO TUCA
PATRICIA GAYOSO NOVAS
ANA MARÍA GIL GALLEGO
DANIEL GIL MARÍN

LAIA GRIFELL TRULLA
JOAN GUAL MARTÍ

SILVIA HINAREJOS ÁLVAREZ
TOMÁS LÓPEZ SANCHÍS
LAURA LORENZO DE GRACIA
ROSALINA MARÍ RIBAS
SERGIO MARÍN IPAS
JUAN ANTONIO MENA GIL
SERGI MOLES GRUESO
ALEJANDRA MOLINA URESTE
JOSEP OLLER NAVARRO
GEMMA PEIDRÓ SAPERAS
JOSEP ROIG GARRIGA

471

Alumnes titulats a l’escola entre els anys 1977 i 2012 (continuació)



MONTSERRAT SABATER FERRET
JORDI SANTANDREU ESTEVE
LINA SEGURÓ MENDLEWICZ

ALBERT TORREDEMER TOMÀS
MARÍA CARMEN URDILLO RUIZ
JORGE ZARAGOZA MALLÓN

Indústr ies Agràries i  A limentàries

JOSEP LLUÍS AGUILAR FOZ
JUDITH AISA GARBAYO
ANTONIO JOSÉ ALONSO PÉREZ
MÓNICA BAYONA DOMÍNGUEZ
ANNA BERENGUER BADIA
SANDRA BOY ROURA
SEGIMON BURON MORENO

VANESSA CALVO LUIS
JOSÉ ÁNGEL CALVO RODRÍGUEZ
MARÍA PILAR CALVO UREÑA
ELISENDA CANALS I GUIMERÀ
JORDI CANET CASABAYÓ
XAVIER CANTÓN RIERA
MANUEL J. CAPDEVILA REYES
MARTA CASANOVAS CARRERAS
MARIA CASANOVAS GIRÓ
MÓNICA CASERO MARTÍNEZ

ANA CASTRO BARRÓN
M. DE LAS MERCEDES CORREA MARTÍNEZ

MARÇAL DENCÀS RIGOL
JORGE DOLADER HERNÁNDEZ
MONTSERRAT ESPONA JUSTO
JOAN FELIP IBARS
JORDI FERNÁNDEZ DAVÍ
SILVIA FERNÁNDEZ LÓPEZ
DAVID FINCIAS MARÍN

NÓRMAN FRANCIA GUIL
JOSEFINA FREIXEDAS CUSINÉ
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
OLGA GARCÍA IRANZO
CLARA GARCÍA JORDÁN
JOSÉ A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
MONTSERRAT GUERRERO PÉREZ

XAVIER GUILERA XIMENIS
ALFONSO GUTIÉRREZ BAÑOS
LAURA HERREROS DOMINGO
ESTHER HURTADO ESTRADA
TATIANA JIMÉNEZ GARCÍA
CARLES LEDDA LLINÀS
FRANCESC LLEONART DEL CAMPO
JUAN LÓPEZ PEÑA
CARLOS LÓPEZ SORIANO
CRISTINA MADRILLEY PASTOR
ESTEBAN MARTÍN HILLER
JORDI MATOSES DURAN
ESTHER MEDINA FERNÁNDEZ
JAVIER MEZQUÍRIZ AOIZ
VÍCTOR MIGUEL PÉREZ
SERGI MOLINA RAYA
MIREIA MOLINS FOLCH
MARIA MONTSERRAT TARÍN
MARTA MORERA FARRÉ
PATRICIO MORILLO FRONTÁN
SANTIAGO MOROS DE LA RUBIERA
MARINA NAVARRO MIRAVET

LUCÍA NIETO BURGOS
RAMÓN NOMEN MARTÍNEZ

EDUARDO ORDÓÑEZ CHICOTE
ALEXANDRE PADRÓ RUIZ
YOLANDA PEDRO TUDÓ
ESTHER PÉREZ LÁZARO
CATALINA PÉREZ REY
CARLOS PÉREZ SEGURA
ALBERT PINEDA RODÓ
RUBÉN POZA ANTÓN
ANIOL RAFEL BORRELL
ANNA RÀFOLS FORNELL
CRISTINA RÍOS SALIDO
MONTSERRAT RISCO RISCO
ANTONI RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
JORDI ROIG MARTÍ

ANNA RUBIÓ PERELLÓ
RUBÉN SALOBRAL ALGUACIL
VICENÇ SEGALÉS MINGUELLA

JAUME SINGLA FONT
JAUME SOLER CASTANYER
ANNA TARRADO CASTELLARNAU
LAIA TARRÉS MANCHO

ALBERT TOLDRÀ VOLART
DANIEL TOVAR LAPUENTE
NÚRIA VELA AULESA

Curs  1999-2000

Explotacions Agropecuàries

XAVIER ALABERN CODINA
CRISTINA ALCAIDE ALJAMA
JORGE ÁLVARO FUENTES
POL AMELL ESPLUGAS
SARA BARCELÓ SUÑER
DANIEL CASADO GONZÁLEZ
ELISABETH CONTRERAS QUESADA
JOAN COSÍN CARDONA
JOSÉ ANTONIO DE ROSA MUÑOZ

MARÍA DEL MAR EGEA NAVARRO
JOAN ESCUDERO MESA

MÓNICA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CLARA FERRANDO QUER
MARINA GARCÍA LARREY
ALBERT GARCIA RUIZ
SANTIAGO GARCIA RUIZ
PATRICIA GIMÉNEZ FOS
MÍRIAM GÓMEZ HERRERO
ADAM GUTIÉRREZ VICENTE
EVA HERRAIZ MURCIANO

FELIPE MARCOS JEREZ AYUSO
MÓNICA JIMÉNEZ DELGADO
ALBERT JORDÀ VINARDELL
MIQUEL JULIÁN LUQUE
JOSEP JUNYENT GONZALO
NÚRIA LLOP CASAMADA
OLGA MALLAFRÈ I CAMPOS
IVÁN MARTÍNEZ LÓPEZ
LOURDES MARTÍNEZ SORIANO
ARNALD MONT DE PALOL

MARÍA DE LA PAZ MONTORO PÉREZ
CAROLINA MORENO PEÑA
LAURA NARRO DIEGO
GEMMA NAVIDAD NAVARRO
ELENA NUALART MASSAGUÉ

DIEGO OLIVER BULTO
NARCÍS OLLER MARCÉ

JORDI PELLICER CORTINA
MARÍA CARMEN PERALTA LAMELA
SANTIAGO PETEIRA GESTO
JAVIER PINTO GIL
JOSEP RIBALTA BURGUÈS
ÓSCAR ROBLES MIGUEL

JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ BRAÑA
SERGI SANS TERUEL
BÀRBARA SERRA VIVÉ
LLUÍS SERRES MARIMON

FRANCESC TURU GÓMEZ
JOSÉ MARÍA VAQUERO MARTÍNEZ

ÓSCAR VÁZQUEZ MILLA

ALBERT VIDAL JUBERT
MARINA VILLÀ MARTINEL

PAU VIRTUDES RODRÍGUEZ

Hortofruct icultura i Jardineria

ARNAU AGUADO OLIVELLA
EVA AGUADO ROCA
SÍLVIA AGUILAR PUIG
MARC ARBÓS MAYORDOMO

LAURA ARDIACA CALONGE
MARTA AYUSO PÉREZ
SARA BATALLA FORTUNY
JAIME BERGADÀ ESCOBAR
FRANCESC BLANCH TORRENTS
JOSEP BOFARULL MASIP

CLARA BONAVIA MARTÍNEZ

BERNAT BUSQUETS MARCA

CARLES CABIDO MARTÍNEZ

RICARD CANELLAS MARCOS

EULÀLIA CAPDEVILA ENRÍQUEZ
JOSEP GABRIEL CID PUIG
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IVET FERRER MARTÍ

MONTSERRAT GALLART GONZÁLEZ-PALACIO
LAURA GIMÉNEZ SANGRÀ
ANDRÉS GONZÁLEZ MORENO

PATRICIO HERAS LÁZARO
ROGER JUNQUERAS VIES
MARÍA GRANDOLA MARÍN DE AHUMADA
ALEXANDRE MARCH RAURELL
JANA ÀSTRID MIRÓ SAMSOT
GEMMA MURGADES RUBÍ
ALBERT NAVARRO ALFONSO
JOSEP ORIOL NOÈ BOBA
ESTEL·LA PAGANS MIRÓ

MARC PICAS RIVERA
AINA PLAZA DURAN
MARTA PRAT CODINA
LORENA RUIZ MEJÍAS

SANDRA SANTOS BATISTA
JOSEP SEGUER MILLÀS

ANTONI SERRA CHINCHILLA
MIQUEL SERRA SANSÓ
XAVIER SUBIRÓS SERRA
GERMÁN TORRADO MEDINA

INÉS VILLAVERDE PASTOR

Indúst ries Agràr ies i A limentàr ies

BEATRIZ ALEGRE RAMOS
NOÈLIA F. ALTABELLA CABRERA
GEMMA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
SUSANA ANDRÉS ANADÓN
MARGARITA ARANDA MOLINOS

MARÍA DOLORES ASENSIO PÉREZ
MARC AYALA MAYORGA

MONTSERRAT BAS OBRADORS
ELENA BAYOD TEJEDOR
VÍCTOR CALEYA CASAS
PILAR CARBONELL PALLEJÀ
EVA CASALS GONZÁLEZ
VANESA CINTA ALCARAZ
SÍLVIA COFAN CARBÓ
JESÚS COLOMA CONDE

VERÒNICA DEL ÁGUILA VERGE
ORIOL DE MANUEL LEÓN
M. ROSARIO DOMINGO GARCÍA
GERARD ESCUDÉ DURAN
MÒNICA FABIÁN MARTÍ

RAMON FARRÉ MARTÍ

VICENÇ GALBANY CASALS
MARÍA ISABEL GALDEANO LÓPEZ
JAVIER GARCÍA DEL RIO
MARIO GARCÍA YESTE
LAIA GAY CASES
YOLANDA GIMÉNEZ GARCÍA
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ
MARÍA ESTHER GONZÁLEZ SALGADO
ÒSCAR GRAU COSTA
CIPRIANO HERNÁNDEZ ALCALÁ
MARGARITA IGLESIAS VALIÑO
JUAN FRANCISCO JUÁREZ GARCÍA
EDUARD JUNCÀ FERRER
BLANCA LAGUNA ESPAÑOL
CRISTINA LAPLAZA FAIDELLA
ÓSCAR LÓPEZ TORNEIRO
MARC MAGRANS I PLANAS
ESTHER MARTÍ IGLESIS
JUDIT MATA MEDINA

MÍRIAM MEDINA TENA
ANA MARÍA MERCADO CASTRO
MARÍA CARMEN MORALES ORTEGA
MYRIAM MORATÓ RIERA
MERITXELL OMS ARIAS
YOLANDA PALMA FERNÁNDEZ
ALEXANDRA PALOU TRUILHÓ
CARLOS PÉREZ DÍAZ
ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ
DAVID SALAMÓ CASALS
JOAN FRANCESC SÀRRIAS FORNÉS
ANNA TORRENT CASELLAS
MARC VALLESPÍ CONTRERAS
LOURDES VILLAESCUSA HERNÁNDEZ
MARC VIVES LLOVET
LLUÍS YUGUEROS TARRASÓN

Curs  2000-2001

Explotacions Agropecuàries

NÚRIA ALIANA COLOMER
DAVID ANDÚJAR FABÓN
MARTA BATLLORI PRESAS
OLGA BETRIÁN SOLANO
LAIA BLASCO BOFARULL
MIQUEL BORRÀS CASAS
XAVIER CALBET CID
JORDI CALVO LLOPART
DAVID CASADEVALL NADAL
MARC COMALRENA DE SOBREGRAU ESTEVE
JORDI CROS FORNS
JOSEP DACHS SABATA
MARTA DALMAU AYATS
ENRIC DE CARALT BOSCH
AURORA ERIKA ESTÉVEZ BERNAL
MARTA FARRÉ OCHOA
ALBERTO FERNÁNDEZ ROYO
GISELA ANAÍS GIL MENDOZA

YOLANDA GINÉ DEL RÍO
MARIA GINER GÓMEZ
JORDI GÓMEZ CASANOVAS
JOANA MARIA GOMILA FERRANDO
MARIA PILAR GRAU CLEMENTE
JAUME JORDANA FENOSA
JAVIER LASECA GÓMEZ
JUDITH LLOPIS HERRERO
SONIA LÓPEZ LEÓN
JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ

JOSÉ A. LORENZO PALMERÍN
ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ
JOAN MAYANS WILLOCQUET

CAM MESTRES RÀFOLS
ÀXEL MOLAS FONT
JOSEP MOLL SÁNCHEZ
MALLKU JÚLIA NEGRE ROSSIGNOLI
MONTSERRAT PIULATS EGEA
MIREIA PUENTE DE LA VEGA COSTA
MARINA PUIGDELLÍVOL CRIADO

ESTHER RIBAS FITÓ
JOB ROIG SIMON
LLUÍS ROVIRA VIÑETA
JUAN ANTONIO SANZ FRESNO
ÍNGRID TENA SÁNCHEZ
MARTA TORRES SÁNCHEZ
LAIA VIÑAS CANALS
FERNANDO ZAERA GARCÍA

Hortof ructicultura i  Jardineria

MARIA TERESA ALARI GIL
MONTSERRAT ALTIMIRA SOLÉ
TERESA AMAYA AGUILAR
QUINTÍN ARRIBAS DEL PERAL
JOANA ASTALS PIZÀ
BEATRIZ BADORREY CASTÁN
GISELA BALANYÀ PÉREZ
KATERIN BALLESTEROS LARRALDE
JORDI RAMON BARBANY FREIXA
RAQUEL BARRADO MARTÍN

ALEJANDRO BELLA VIVANCOS
NÚRIA CABA CALBET
RAMON LLULL CARBONELL LÓPEZ
ROGER CLAVAGUERA IGLESIAS
IRENE CORONAS DOMÍNGUEZ
ORIOL DOMÈNECH AGENJO
ÁLVARO ELORZA LUQUERO
FERNANDO ESCALANTE SANTILLANA
ENRIC ESCORSA O'CALLAGHAN
MARTA FERNÁNDEZ OVEJA
CRISTINA FONTÀS VIDAL
LAIA FORASTER PULIDO
TAMARA GALERA HEREDIA
SERGIO ADRIÁN GARCÍA GARCÍA
FERNANDO GARCÍA GIL
MÀXIM GONZÀLEZ LLAVANERA
ANNA GUITART JIMÉNEZ
MONTSERRAT HERNÁNDEZ TORTAJADA
MIGUEL HIGUERAS PUÉRTOLAS
GUILLERMO LACOMA HUERVA
JAUME LARREULA PORTA
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MERCÈ LLUCH BERENGUERES
SANDRA LÓPEZ ACOSTA
JUDITH MARQUÈS MONTASELL

EVA MARTÍNEZ MONTESINOS

ISABEL MARTÍNEZ SORIA
ELISABET MASIP MIQUEL

ÓSCAR MATEOS FERNÁNDEZ
ELENA MIRÓ VENTÓ
MARC MONT BOU
EDUARDO MORÁN ANDREU
ELENA MOSTAZO ROMEO
LAURA MOYA ALCOVER
MARIA NEUS OBRADOR ROSSELLÓ
EVA OSUNA RUIZ
JAUME PALAU TORRAS
SERGI PLA IBÁÑEZ
JOAN PORTA FERRÉ
MARTA PUJADES GINÉ
CAROLINA SÁNCHEZ MORENO

MONTSERRAT SÁNCHEZ ROCA
MAGDALENA SERRA NAVARRO
ANDREU SUÑÉ CALDERA
VIRGINIA TEICHMAN DE CASANOVA
MARTA TERRASSA VIVERN
REBECA TUDELA RAMOS
AGUSTÍ TUTO BANCELLS
M. CARMEN YÉBENES BENÍTEZ
M. JOSÉ CONSOLACIÓN ZALOÑA SAINZ

Indústr ies Agràries i  A limentàries

RAQUEL ALARCÓN HERNÁNDEZ
ELISABETH ARROYO FERNÁNDEZ
ELISABETH BADIA NIETO
TERESA BALLESTEROS SASTRE
IVÁN BOLÍVAR MUÑOZ

INMACULADA BORREGO GARCÍA
RAÚL CANO ROMERO
CÉSAR CAPARRÓS LARA
ALBERT CASANELLES SABATER
DAVID CASTILLO DE LA CRUZ
ALBERTO CAVERO CALLES

PILAR CLAU LÓPEZ
MARTA CONDE PUIGMAL
NOELIA CUADROS FERNÁNDEZ
NURIA CUBERO ESQUINAS
JULIO DE LA CÁMARA DE DELÁS
MANUEL DUARTE DOMINGO
ANNA FARRÉ DOT
RAQUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JESÚS GÁLVEZ ROMERO
AINA GARAU TABERNER
CARME GARAU TABERNER
MARTA GARRÓN GÓMEZ
MARTA GEMES GONZÁLEZ
ASUNCIÓN GIL ZAPATA
ÒSCAR GINER LÓPEZ
ESTHER GONZÁLEZ MENÉNDEZ

MAIRA GÜELL MEDINA

EVA GUTIÉRREZ ROMÁN
RAUL HERRAIZ HERRAIZ
M. DEL CARMEN HERRERA GONZÁLEZ
ALFREDO HURTADO SALAMANCA
YOLANDA JIMÉNEZ DEL RÍO
MARC JOSA ERITJA
RUTH JUNCOS PEREIRA
JOSÉ ANTONIO LECINA LÓPEZ
ORIOL LLARGUÉS BONCOMPTE
CECÍLIA MARTÍ CAÑADELL
LUCÍA MARTÍN CABELLO
ROBERTO MARTÍNEZ DEL MORAL

PATRICIA MARTÍNEZ GIL
MARÍA ELENA MARTÍNEZ SERRA
MONTSERRAT MAS SANZ
JOAQUIM MAURI MORERA

DAVID MIRÓ AMORES
ANDREU MIROSA URQUIZU
MIGUEL NAVARRO ARRIBAS
JÉSSICA NOVA FERNÁNDEZ
EVA ORTIZ JÚLVEZ
ESTHER PAZ MARCHENA

ELENA PÉREZ PARDO
CARMEN PIFARRÉ FABREGAT

IRENE PINILLA PUIG
PILAR PRIETO VILLUENDAS
NÚRIA ROIG SABATÉS
SANDRA ROMERO RUIZ
RAMON ROQUETA SEGALÉS
SÍLVIA RUBIO SANTIAGO
SÍLVIA SALAS PRIEGO
VIRGINIA SAN ANTONIO BENITO
OLGA SÁNCHEZ MARTÍN

ROCÍO SÁNCHEZ MUÑOZ

SÍLVIA SANCHO BERGADÀ
ANTONIO SANZ PÉREZ
EULÀLIA SERRA DOMINGO
JAIME SIERRA HERNÁNDEZ
MÒNICA SORRIBAS AMELA
JOSEP TÀRRAGA GIL
SUSANA TENA REÑONES
RUBÈN TORREGROSSA GARCIA
CARME TORT CREUS
DAVID VALENTÍN BERNAL
JOSEP MARIA VALLÈS PETIT
NÚRIA VALLÈS PETIT
LAURA VALVERDE PELLICER
JORGE ZURRÓN ALONSO

Curs  2001-2002

Explotacions Agropecuàries

EVA ALLOZA ANGUIANO
ROSER ARMADÀS PARÉS
PERE ARTIGAS VIDAL
M. ESTHER BERNARDINO HERREZUELO
ORIOL BONILLA VENDRELL
ELISABET BORDA CASAS
ANA BRIÑAS GOLDEROS
LLUÍS BUSOM PÉREZ
ALBERT CABANAS TORNER
MANUEL CAMA MINGOT

JOAN CASTELLÓ MONCANUT

YOLANDA DÍEZ GALERA
NICOLÁS ESPINÓS GOMIS

CRISTINA ESPINOSA MOLINA

RICARD ESTAPÉ FIGUERAS
RAUL FREIRE HERNÁNDEZ
JOSEP MARIA FREIXA MOLIST

DANIEL GABARRÓ VALIENTE
LLUÍS GARCIA MESTRES

ANA MARÍA GUTIÉRREZ PORTUGAL
M. INMACULADA JIMÉNEZ PINO
SUSANNA MARIA JUAN MAYANS

CARLES LLISTAR BOSCH
MARIA LLOPART FONT
JORDI LLORENS CALVERAS
JORDI LLORENS VILA
ÒSCAR LORCA SOLSONA
DAVID LOZANO SOLÉ
ALBERT MARTÍNEZ ROYO
LAURA MATEO SÁNCHEZ
PERE MEDINA SERRAHIMA
VANESSA MONTERO PÉREZ
NOEMÍ MORALES ÁLVAREZ
ISRAEL MORENO GALLARDO
STELA OCHOA SOUTIÑO
IGNACIO OLIETE JOSA
DAVID OROZCO VALDÉS
GUILLEM PASTORET NAVARRO
ANA PÉREZ VICENTE
VIRGINIA POSADAS MARTÍN

NÚRIA RIERA SANT
CARLOS A. RODRÍGUEZ MOSTACERO

DANIEL ROVIRA PALUZIE
LAURA RUANA PAVÓN
VANESSA SALVADOR FERRER
VANESSA SANROMÁN MARTÍNEZ

TONI SANS CAÑELLAS
CLARA SANTAMARINA GONZÁLEZ
MARTA SIERRA ALEGRE
MARTÍ TORT ESPIÑA
BELINDA VÁZQUEZ SANTIAGO
ROGER VIÑAS CORMINA
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Hortofructicultura i  Jardiner ia

CLARA ALEIXANDRE MATEOS
JOAQUIM ARES PUIGSESLLOSES
MARC ARIMANY CLAVAGUERA
GEORGINA BRUNET RÓDENAS
MARIA NÚRIA CAÑELLAS MAS
JULIA CONSUEGRA MARIMON
JAVIER CORTÉS GALARRAGA
AIDA DELHOM GUILLAMET
ANA BEATRIZ DÍEZ BRAVO
CARLOS ELIES LÁZARO
DANIEL ESPEJO FRAGA
LAURA ESTRADES CELMA
JORDI FAUS COLOMER
AGNÈS FERRER NIERGA
JÚLIA GALÍ TÀPIAS
ANNA GAMISSANS MARCÉ
PATRÍCIA GARCIA VENTOSA
AINA GELABERT BALDRICH
DANIEL GONZÁLEZ ONIEVA
PENÉLOPE JORDÁN OLIVENCIA
LOURDES LABARTA FERRER
RAQUEL MARÍN MITJAVILA
ISABEL MARTÍN ALCÁNTARA
CARLOS MARTÍN PALLARÉS
JOAN PERE MERINO REVILLA
ANA MARÍA MILLÁN GUISADO
ANTONIO MOLINA MONTES
SONIA MORALES PÉREZ
ESTHER MORENO LATORRE
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ CRESPO
JOAQUÍN ORTÍ IGLESIAS
JAUME PASCUAL CABALLERO
TOMÁS PICO PERIS
OLGA REQUENA GÓMEZ
MARIANO ROJO GALLART
ANNA ROYO FIBLA
LOURDES SALVADOR BARBARROJA
LAIA SALVADOR MONTE
RAÚL SÁNCHEZ PÉREZ
ROMÁN TICÓ PUJOL
LAURA TORNÉ GRÀCIA

JOSÉ ANTONIO VILLAR FREXEDAS
JUAN VIÑALS CRIADO
IVÁN YEPES MENDOZA

Indústries Agràries i Al imentàries

ADOLFO ADAM TORRES
NÚRIA ALAYÓ GIL
JUAN MANUEL ALMENAR BURGOS
CRISTINA ALONSO MILLÁN

ADAM AL-SADI GARCIA
MARIA DEL MAR ALSINA MARTÍ

CARLA ÁLVAREZ CHICOTE
MELANIA BACHES GARCÍA
MARTA BADELL CANALS
MARÍA JESÚS BEJARANO GÓMEZ
JOAN BELTRAN ALARCÓN
LUCÍA BERARD TORO
ESTHER BERMÚDEZ GARCÍA
MARIA ÀNGELS BOIXADERA PLANAS
MARIBEL CALLES CARRASCO
NÚRIA CAPDEVILA BALLETBÒ
MIREIA CARIÑENA SAMIT
ALÈXIA COSTA LLADÓ
SERGI CROCE RIALP
GEMMA CUBELLS LIZANO
JOSÉ MARÍA DE NADAL ALONSO
ALEJANDRO ENEBRAL FERNÁNDEZ
ALBERT ESCOFET AMATLLER
ALICIA GARCÍA ACOSTA
MANUEL GARCÍA ARAGONÉS
XAVIER GARCIA MUNTANÉ

MARIA ISABEL GELADA SALAZAR
ANTONIO GIMÉNEZ LORANG
ALMUDENA GRANADOS GARCÍA
MÍRIAM GUASCH MONTERO

DAVID IMBERNÓN PONS
FRANCESC IMBERNÓN PONS
CAROLINA JIMÉNEZ BALLADARES
SHEILA LOPE RODRÍGUEZ
JAVIER LOSCERTALES LANSAC
MÓNICA LUCENA ORTIZ
JAIME MARTÍN SEBASTIÁN

ELENA MESTRE GIMÉNEZ
PERE MOLIST I BOVER
VANESSA MUÑOZ MANSILLA

IVÁN MURILLO RAMÍREZ
FERRAN NAVARRO LLAVAT
SANDRA OBEJAS JANÉ
THAÏS OLLER NOCITO
MIGUEL PALAU NÚÑEZ
ROSA ALBA PARDO CASTELLVÍ
CARMEN PARDO LEÓN
ELISABETH PERNA ARMENGOL
MÍRIAM PEROZO MUR

NOEMÍ PITARQUE FERNÁNDEZ
MONTSERRAT PLAZA RIVERO
ANNA PONS ROURA
LORENA POVEDA CHUECA
ALEXANDRE PUJOL ENRICH
MONTSERRAT QUEROL FERNÁNDEZ
SANDRA REGLA DUATO
ERNESTO RENEDO RÍOS
NOEMÍ RIBÓ BLASI
SAMANTA RODRÍGUEZ ÚBEDA
JORDI ROMERO CARRO
ANNA ROMEU TORRES
EVA SAAVEDRA ALCALÁ
PRISCILA MARÍA SALEM BARAKAT
LAIA SAMPER SAMPER
ANNA SARRÀ COMABELLA
SERGI SERRA RAMONET
MARÍA ESTHER SERRANO FARFÁN
JORDI SOLÉ FREIXAS
OLGA BEATRIZ SOPEÑA TIERNO
MARTA TARRAMERA BERTÍ
YOLANDA VALLE MORENO

XAVIER VALLS PADRÓ
ARIADNA VÁZQUEZ PERARNAU
FRANCISCA VEGA GÓMEZ
JAVIER VÉLEZ SEPÚLVEDA
MIQUEL VILÀ PRATS
JOAQUÍN VILLA PÉREZ
MÓNICA VILLALONGA MEDINA

CAROLINA VIVES MANRIQUE

Cur s 2001-2002

Explotacions Agropecuàries

EVA ALLOZA ANGUIANO
ROSER ARMADÀS PARÉS
PERE ARTIGAS VIDAL
M. ESTHER BERNARDINO HERREZUELO
ORIOL BONILLA VENDRELL
ELISABET BORDA CASAS
ANA BRIÑAS GOLDEROS
LLUÍS BUSOM PÉREZ
ALBERT CABANAS TORNER
MANUEL CAMA MINGOT

JOAN CASTELLÓ MONCANUT

YOLANDA DÍEZ GALERA
NICOLÁS ESPINÓS GOMIS
CRISTINA ESPINOSA MOLINA

RICARD ESTAPÉ FIGUERAS
RAUL FREIRE HERNÁNDEZ
JOSEP MARIA FREIXA MOLIST

DANIEL GABARRÓ VALIENTE
LLUÍS GARCIA MESTRES

ANA MARÍA GUTIÉRREZ PORTUGAL
M. INMACULADA JIMÉNEZ PINO
SUSANNA MARIA JUAN MAYANS

CARLES LLISTAR BOSCH
MARIA LLOPART FONT
JORDI LLORENS CALVERAS
JORDI LLORENS VILA
ÒSCAR LORCA SOLSONA
DAVID LOZANO SOLÉ
ALBERT MARTÍNEZ ROYO
LAURA MATEO SÁNCHEZ
PERE MEDINA SERRAHIMA
VANESSA MONTERO PÉREZ
NOEMÍ MORALES ÁLVAREZ
ISRAEL MORENO GALLARDO
STELA OCHOA SOUTIÑO
IGNACIO OLIETE JOSA
DAVID OROZCO VALDÉS
GUILLEM PASTORET NAVARRO
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ANA PÉREZ VICENTE
VIRGINIA POSADAS MARTÍN

NÚRIA RIERA SANT
CARLOS A. RODRÍGUEZ MOSTACERO

DANIEL ROVIRA PALUZIE
LAURA RUANA PAVÓN
VANESSA SALVADOR FERRER
VANESSA SANROMÁN MARTÍNEZ

TONI SANS CAÑELLAS
CLARA SANTAMARINA GONZÁLEZ
MARTA SIERRA ALEGRE
MARTÍ TORT ESPIÑA
BELINDA VÁZQUEZ SANTIAGO
ROGER VIÑAS CORMINA

Hortofructicultura i  Jardineria

CLARA ALEIXANDRE MATEOS

JOAQUIM ARES PUIGSESLLOSES
MARC ARIMANY CLAVAGUERA
GEORGINA BRUNET RÓDENAS
MARIA NÚRIA CAÑELLAS MAS

JULIA CONSUEGRA MARIMON

JAVIER CORTÉS GALARRAGA
AIDA DELHOM GUILLAMET
ANA BEATRIZ DÍEZ BRAVO
CARLOS ELIES LÁZARO
DANIEL ESPEJO FRAGA
LAURA ESTRADES CELMA
JORDI FAUS COLOMER
AGNÈS FERRER NIERGA
JÚLIA GALÍ TÀPIAS
ANNA GAMISSANS MARCÉ

PATRÍCIA GARCIA VENTOSA
AINA GELABERT BALDRICH
DANIEL GONZÁLEZ ONIEVA
PENÉLOPE JORDÁN OLIVENCIA
LOURDES LABARTA FERRER
RAQUEL MARÍN MITJAVILA

ISABEL MARTÍN ALCÁNTARA
CARLOS MARTÍN PALLARÉS
JOAN PERE MERINO REVILLA

ANA MARÍA MILLÁN GUISADO
ANTONIO MOLINA MONTES

SONIA MORALES PÉREZ
ESTHER MORENO LATORRE
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ CRESPO
JOAQUÍN ORTÍ IGLESIAS
JAUME PASCUAL CABALLERO
TOMÁS PICO PERIS
OLGA REQUENA GÓMEZ
MARIANO ROJO GALLART
ANNA ROYO FIBLA
LOURDES SALVADOR BARBARROJA
LAIA SALVADOR MONTE

RAÚL SÁNCHEZ PÉREZ
ROMÁN TICÓ PUJOL
LAURA TORNÉ GRÀCIA
JOSÉ ANTONIO VILLAR FREXEDAS
JUAN VIÑALS CRIADO
IVÁN YEPES MENDOZA

Indúst ries Agràries i A limentàr ies

ADOLFO ADAM TORRES
NÚRIA ALAYÓ GIL
JUAN MANUEL ALMENAR BURGOS
CRISTINA ALONSO MILLÁN

ADAM AL-SADI GARCIA
MARIA DEL MAR ALSINA MARTÍ

CARLA ÁLVAREZ CHICOTE
MELANIA BACHES GARCÍA
MARTA BADELL CANALS
MARÍA JESÚS BEJARANO GÓMEZ
JOAN BELTRAN ALARCÓN
LUCÍA BERARD TORO
ESTHER BERMÚDEZ GARCÍA
MARIA ÀNGELS BOIXADERA PLANAS
MARIBEL CALLES CARRASCO
NÚRIA CAPDEVILA BALLETBÒ
MIREIA CARIÑENA SAMIT
ALÈXIA COSTA LLADÓ
SERGI CROCE RIALP
GEMMA CUBELLS LIZANO

JOSÉ MARÍA DE NADAL ALONSO
ALEJANDRO ENEBRAL FERNÁNDEZ
ALBERT ESCOFET AMATLLER
ALICIA GARCÍA ACOSTA
MANUEL GARCÍA ARAGONÉS
XAVIER GARCIA MUNTANÉ

MARIA ISABEL GELADA SALAZAR
ANTONIO GIMÉNEZ LORANG
ALMUDENA GRANADOS GARCÍA
MÍRIAM GUASCH MONTERO

DAVID IMBERNÓN PONS
FRANCESC IMBERNÓN PONS
CAROLINA JIMÉNEZ BALLADARES
SHEILA LOPE RODRÍGUEZ
JAVIER LOSCERTALES LANSAC
MÓNICA LUCENA ORTIZ
JAIME MARTÍN SEBASTIÁN
ELENA MESTRE GIMÉNEZ
PERE MOLIST I BOVER
VANESSA MUÑOZ MANSILLA

IVÁN MURILLO RAMÍREZ
FERRAN NAVARRO LLAVAT
SANDRA OBEJAS JANÉ
THAÏS OLLER NOCITO
MIGUEL PALAU NÚÑEZ
ROSA ALBA PARDO CASTELLVÍ
CARMEN PARDO LEÓN
ELISABETH PERNA ARMENGOL
MÍRIAM PEROZO MUR

NOEMÍ PITARQUE FERNÁNDEZ
MONTSERRAT PLAZA RIVERO
ANNA PONS ROURA
LORENA POVEDA CHUECA
ALEXANDRE PUJOL ENRICH
MONTSERRAT QUEROL FERNÁNDEZ
SANDRA REGLA DUATO
ERNESTO RENEDO RÍOS
NOEMÍ RIBÓ BLASI
SAMANTA RODRÍGUEZ ÚBEDA
JORDI ROMERO CARRO
ANNA ROMEU TORRES

EVA SAAVEDRA ALCALÁ
PRISCILA MARÍA SALEM BARAKAT
LAIA SAMPER SAMPER
ANNA SARRÀ COMABELLA
SERGI SERRA RAMONET
MARÍA ESTHER SERRANO FARFÁN
JORDI SOLÉ FREIXAS
OLGA BEATRIZ SOPEÑA TIERNO
MARTA TARRAMERA BERTÍ
YOLANDA VALLE MORENO

XAVIER VALLS PADRÓ
ARIADNA VÁZQUEZ PERARNAU
FRANCISCA VEGA GÓMEZ
JAVIER VÉLEZ SEPÚLVEDA
MIQUEL VILÀ PRATS
JOAQUÍN VILLA PÉREZ
MÓNICA VILLALONGA MEDINA

CAROLINA VIVES MANRIQUE

Curs  2002-2003

Explotacions Agropecuàries

YOLANDA ACEDO ESQUINAS
TATIANA ALCÓN PARAVA
JOAN ALIBÉS BIOSCA
FERRAN ALTIMIRA GÓMEZ
DIEGO ÁLVAREZ CASTAÑÉ
LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
MARTA ARCE VIDAL
SANTIAGO BAÑÓN CLIVILLÉ
DIANA BANÚS VILAPRINYÓ
SILVIA BUENO URGEL
CRISTINA CASAR FERNÁNDEZ
ÓSCAR CATALINA ALONSO
MONTSERRAT CATALINA ROMERO
SÍLVIA COLOMER VERDAGUER
LAURA CONDES MARTÍNEZ

EDUARDO DÍAZ GUARDIA
MONTSERRAT ESTEVE CODINA
LLUÍS FRANCO MONCAYO

MIGUEL ÁNGEL GARROTE GARCÍA
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VIDAL GUERRERO FORTE
MARIA HERNÁNDEZ NAVARRO
IRENE HIDALGA MONTERDE

MARIA INDURAIN PRAT
LUIS EMILIO LAFUENTE LECIÑENA
ABIGAIL LÓPEZ CUSCÓ
PEDRO LÓPEZ ROMERO
ANNA MADRILES HELM
ALBERTO MARTÍNEZ DE PAZ
JUDIT MATEU SALICHS
SUSANA MEDINA ESTAÚN
OLGA MORGADES ROSSELL
LUIS MANUEL NAVARRO GUAREÑO
JOAN NOGUERA FERRER
ÁNGELA PASCUAL CEBRIAN
ROGER REBOLLO BUTXACA
FRANCISCO J. REBOLLO VERGARA
BERNAT RIBA SÁNCHEZ
ROGER RIUS PEDRET
JACQUELINE RODRÍGUEZ GARCÍA
JULIÁN J. RODRÍGUEZ MONTESINOS

HERMÍNIA SERENTILL SERRANO
SILVIA SERRANO LOZANO
JOAQUIM TEBÉ PORRERA
ADRIÀ VALLS SELLÉS
ANNA VIVES SOLER

Hortofructicultura i  Jardiner ia

SÒNIA ALISEDA JIMÉNEZ
LAIA ALMAR VILLANUEVA
LAURA ALONSO GÓMEZ
DINA ALSAWI ABBOUD
ANIA ÁLVAREZ KORNEK
ALBERT AMORÓS MARTÍNEZ

ANA ANDREU PERVIER
FRANCESC ANGLADA BENEJAM
JORDI ARQUÉS CASARIL
ALBERTO AYALA MARTÍNEZ

HELENA BALLART PASTOR
ANA BAÑOS HERRERO
CONCEPCIÓN BARBERO VARGAS

JOSÉ LUIS BARRIOS GONZÁLEZ
ANNA CÁCERES MUÑOZ

ALEIDIS CALERO IÑÍGUEZ
GUILLEM DE PABLO MUÑOZ

SÒNIA FERRAGUT RAMÍREZ
ELISABET GRÀCIA ROLDÁN
JESÚS HERNÁNDEZ VALLVERDÚ
NATIVIDAD IGLESIAS FERNÁNDEZ
NÚRIA JIMÉNEZ CONDE
SUSANA A. MANCILLA ZAMORA
ANA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
ANTONIA MOLLEJA ORTEGA
SUSANA MORAL GARROTE
QUERALT ORRIOLS LUJAN
MARTA PALOMAS BOVÉ
ELVIRA PARRA ARROYO
MARC PEDRERO SERRA
INMACULADA ESTHER PEÑARRUBIA
MARÍA MAGALÍ PERMANYER DE SWERT
JORDI PIJOAN PARELLADA
MARÍA LOURDES PONCE GARCÍA
DAN PUJOL GIL
MARTA PUPARELLI PINTO
MARTA RAFEL BORRELL
ÓSCAR RODRÍGUEZ MORENO

ANNA ROIG CERRUDO
ÓSCAR ROJO MANDAY

CARLOS ROMANO BARRERA
MAIRA ROS ROYO
MONTSERRAT SALMERON CORTASA
SERGI SERRA MONTASELL

CONRAD SOLER ADILLON
JOAQUIM VALLDEPÉREZ BAIGES
HERNÁN VÁZQUEZ GUILLAMET
MERITXELL VILA ESTEBAN

Indústries Agràries i  Al imentàries

MONTSERRAT AMAT BOVÉ
SAMUEL ISAAK AMORÓS MOLINA

JAVIER AVILÉS LORENZO
EVA GLORIA BARBA PEDRAZO
EVA BERNARDO SEGARRA
MARTA BESA CANAL
MÓNICA CABALLERO MARTÍNEZ

INMACULADA CANALES TUTUSAUS
MÍRIAM CANO PELÁEZ
SÍLVIA CARDONA USTRELL
MARINA CARULLA MACARIO

GERARD CASALS PARÉS
MERITXELL CASAMAYOR DE PEDRO
ROSA COLL MORTE

MARIA ÀNGELS COMES GARCIA
RAMÓN ELOY CORTÉS MARTÍNEZ

ALBERT COSTA COMPANY
ANNA DE LEÓN SAGARRA
MARÍA CARMEN DÍAZ LÓPEZ
FERNANDO FORT GARCÍA
SUSANA GALLARDO PRIOR
LOURDES GARCÍA NIETO
DANIEL GIMÉNEZ SENDRA
JUAN C. GONZÁLEZ CABALLERO
SILVIA GONZÁLEZ HARO
SONIA GRACIA GIL
EDUARD GRASAS LEON
ÓSCAR GUERRERO ZAMORA
DAVID HUELVA BÉJAR
MINERVA JIMÉNEZ PERA
CRISTINA LIARTE PÉREZ
CARLOS LOZANO RUIZ
ALEJANDRO LOZANO SIMÓ
MONTSERRAT S. MALLÉN VIVÓ
EDUARD MALUQUER NOGUÉS
FREDERIC-JORDI MAÑÉ BOCERO
ISABEL MARGINET COSTA
JUDIT MONCUNILL GENIZ
LUIS AUGUSTO MORENO MUÑOZ

NATALIA NICOLAU VILLELLAS

JORGE JUAN NOVELL MARTÍNEZ

ALBERT OLIVA OÑATE
VÍCTOR OLIVER VILA
NELLY PACHECO BAYO
HÉCTOR PIÑEL BENITO
ROGER PLANA MALLORQUÍ

LAIA PONT DÍEZ
FRANCISCO J. PRUDENCIO DE GRACIA
ROSA MARÍA PUJANTE ÁLVAREZ
NÚRIA RIERA SAPÉ
IMMACULADA RODRÍGUEZ MOLINO

LAURA ROS BALLESTER
DAVID SÁNCHEZ BERENGUER
JORDI SANCHO DOMENC
ARNAU SERRANO PARIS
MARC TARRAGÓ GALCERAN
DAVID TORRES CORONAS
SANDRA VERDEJO VICENTE
JORDI VICIOSO CANELA

Cur s 2003-2004

Explotacions Agropecuàries

BEATRIZ ABAD AGUADO
ORIOL ÀNGELA GAMBÚS
MONTSE BARBUT TUTUSAUS
DAVID CALLEJAS FERRERO
VERÓNICA CANTERO VILCHES
YOLANDA CHAVES JIMÉNEZ
CRISTINA COLOBRANS DELGADO
XAVIER COROMINAS MUNT

GEORGINA DE DIOS BONET
IVÁN FERNÁNDEZ CEREIJO
MARC GABARRÓ LLOP
PEDRO ÁNGEL GARCÍA CANTERA
PAU GELMAN BAGARIA
CÉSAR GONZÁLEZ DE MIGUEL

JOAN GUASCH PAPIOL
ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍN

IRENE LLACH MARTÍNEZ

ÍNGRID LÓPEZ MUÑOZ
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SONIA MARTÍ RODRÍGUEZ
NÚRIA MASÓ ANGLADA
TRINITAT PALOU LLORCA
MERITXELL PÉREZ HEDO
JACINT PONSA VIDALES
ORIOL-ROGER PUBILL AMORÓS
MARTA REVUELTA GUTIÉRREZ
NATÀLIA RIBERA MARTÍNEZ

RAIMON RIPOLL BOSCH
SERGIO SANZ LEÓN
ÓSCAR SILVA LOZANO
GENÍS SISO PEÑALVER
SONIA TOBARÍAS HERNÁNDEZ
CARLES TORRENTÓ SERRA
NÚRIA UBASART GONZÁLEZ
JOAN VENTURA ARESTE
ISABEL VERT CARBÓ
MARÍA NORA YDALGA PALACIO

Hortofructicultura i  Jardineria

ÀNGELS ALQUÉZAR CASTILLO
GISELA ANDRÉS PUJOL
MARIA BORRÀS RUIZ-PEINADO
MERCÈ CARBONELL BALAGUÉ
ANDREA DE LLOBET VILADOMS
MARIONA ESTORACH RIUS
CARLES FAHLE FARRÉ
MERITXELL FIBLÀ MATAMOROS

IVÁN FUENTES ROLDON
DAVID LABARTA ABADÍA
BEATRIZ LAHUERTA VÁLLEZ
LAURA LÁZARO PLAZA
ANTONIO LEÓN PALMA
RUBÉN LÓPEZ VÁZQUEZ
MARIA TERESA MAÑOSA POUS
BERTA MARCÉ GÜELL
JORDI MARCO CASANOVAS
ANA MARTÍN AGUILERA
SÍLVIA NIETO FRADERA
MANUEL NOFUENTES RAMOS
LAIA PONS AMARAL

SERGI PUJOL BAIGES
ANA ELIA RAMÓN HIDALGO
JORDI REDÓ SÁNCHEZ
ARAN REGUANT JOVÉ
BRUNO RIGO ALEMANY
NOÈLIA RIPOLL SERRA
YOLANDA RUIZ SACRISTÁN
MARTA SEDA TATJÉ
MARCEL TORT FERNÁNDEZ
SANDRA VILLARES ROMERO
NÚRIA VIÑALS BAULENAS
JORGE ZAMORA MOYA

Indúst ries Agràries i A limentàr ies

VANESSA ALMARCHA LÓPEZ
MARÍA PILAR ALONSO AZNAR
CRISTINA ARASA ESTEBAN
MAITE BAENA GARCÍA
GRETA BALAGUER ARAN
MARTA BEATO PEDRERO
ADRIÀ BERMELL BAIZAN
SERGIO BLASCO CASTILLO
SERGI BORRÀS ALONSO
FELIPE CARLOS CARA SERRANO
FRANCESC CARRERAS AIGUADÉ
DANIEL CODINA ÁLVAREZ
FERRAN CODINA ROURA
IDOIA CODINA TORRELLA
HUGO COLL BALLVÉ
AGNÈS CORELLA PELLICER
LAURA CORRONS CASTELLA
ESTELA DEL ROSARIO CALAF
PERE ESTEVE BONMATÍ
PAU FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ TORAL
ANNA FONT OYA
JOSEP FORÉS VALLS
ELSA NOEMÍ GÁLVEZ CUISANCE
NURIA GARCÍA ANDRÉS
DAVID GARCIA COCERA
VERÓNICA GARCÍA MIRANDA TO

LAURA GARCÍA ROCHE
FRANCISCO GARCÍA SANTAMARÍA
GEMMA GASCÓN MARTÍNEZ

ROSA MARIA GRAO MONTOYA

ÒSCAR GUIMERÀ LACAMBRA
ALBA GUINART JORBA
DOLORES GUTIÉRREZ ANTÓN
LAURA HERÈDIA MIÑO

ÁLVARO HERNÁNDEZ PELEGRÍ
VANESSA JORDI OLANO
SILVIA JUARROS QUINTILLA
SUSANA LLORENS VALLS
SUSANA LÓPEZ VEA
MARC MANENT CONESA
ALFONSO MARCOS MARSA

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ GARGALLO
SERGI MARTÍN ANGLÈS
RAMON MARTÍN DOMEC
RAUL MARTÍNEZ GARCÍA
CRISTINA MARTÍNEZ ROSÚA
TERESA MASJUAN MATEU

RAFAEL MEMBIELA VILCHES
MÓNICA MENDÍA GARCÍA
SÍLVIA MIGUEL SANTOMÀ
MÒNICA MONTANÉ CAMACHO
YASMÍN MOUHRAT RAMÍREZ
VANESSA MUÑOZ ROMERO
LAURA NOVELL CAPDEVILA
VERÓNICA OLMO ENJUTO
MARTA PALAU ESCRIG
ANTONI PAUSA RIUS
IMMA PAUSAS OLIVELLA
MARTA PEDRA BLASI
LAURA PÉREZ CANO
FERNANDO PÉREZ GUTIÉRREZ
MARIA TERESA PEY RAFAEL
ESTER PINA CONESA
MARC PORTELLA CODINAS
SEILA PRADO PEIRO
MARIA LOURDES PRATS FEBRER
RICARD PUIGBÒ ARTIGAS

CORAL RIUS PEJO
SILVIA RIVERA JIMÉNEZ
ÓSCAR ROBLES PÉREZ
PÓLUX RODRÍGUEZ MARÍN

M. DEL MAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
MARIA ROSA ROIG DE LA ROSA
ARIS ROVIRA ARRANZ
ALEXANDRE ROVIRA CASTET
BEATRIU SAERA ANTA
BEATRIZ SALAS ALONSO
SÒNIA SÁNCHEZ CARDONA
MERCÈ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
ROSALIA SAUBI CALM
FRANCESC SEGURA TÀPIA
BERNAT SELVA VILLARONGA
JOSEP SERRA PLA
MÍRIAM TORNERO HORTELANO
ALBA UBIETO ESCRIBANO
IGNACIO VERGARA GASULLA
HAIDÉ VIDAL HUIX
MÒNICA YSANDA BARÓN
NATALIA ZAMORA BORDES

Curs  2004-2005

Explotacions Agropecuàries

SILVIA ABADIA GASCÓN
MARC AUGÉ PORRES
RUBÉN CALVO DÍEZ
ENRIC CAMPRUBÍ CASAS
ADRIÀ CAPEL GALINDO
LUIS ÁNGEL CARRASCO VÁZQUEZ
XAVIER CASADO GARCIA
JOSÉ IGNACIO CORCHÓN TORCAL
LAURA CORTADA GONZÁLEZ
ORIOL CROS FORNS
SILVIA DÍAZ PÉREZ
ANA DURAN RIVAS
NARCÍS ESCATLLAR BALLESTA
PEDRO ESTÉVEZ MARTÍNEZ

DESIRÉE FERNÁNDEZ LAPIEDRA
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MONTSERRAT FERRANDO I MUÑOZ

DAVID GONZÁLEZ VICENTE
PAULA GRASSI LEDO
MIREIA HIGUERAS FERNÁNDEZ
PILAR IBÁÑEZ NAVARRO
ANNA MARSAL LLACUNA
CHANTAL MARTÍN MARTÍNEZ

SANDRA MOLAS GORJU
FLORENCIA MORA

MARIONA MORA GRATACÓS
SONIA PÉREZ ALLER
JOEL PERIS SÁNCHEZ
RODRIGO PLAZA PÉREZ
XAVIER PORTELL CANAL
JAUME PUIGDOLLERS SOL
RUBÉN RAMOS GARCÍA
PILAR SALA MARÍN

FERNANDO SÁNCHEZ DE OCAÑA GAMBÚS
JORGE SANTOLINO PRIETO
NIEVES SANZ ESCUZA
EMMA SOY MASSONI

MARTA TOMBA CARULLA
GLÒRIA TORRET REQUENA
ANNA VIDAL RABETLLAT
ÒSCAR VIDIELLA DE LUCA
LLUÍS VILA CAMPS

Hortofructicultura i  Jardiner ia

LAURA BARAHONA QUINTANA
ANA CABRERIZO ANDRÉS
BORJA-LÉO CAMÍ MARNET

SERGUEI CARRASCOSA CERVILLA
ALBERT CASTEJÓN HERNANDO
ELISABETH CORBALAN GARCIA
ANNA MARIA COSTA ROVIRA
ENRIC COSTAS MORAGO

JOAN CURTÓ PAGÈS
CRÍSTIAN DALMAU CERDÀ
FRANCESC ESTOPÀ ROIG
JAUME FORNÉS BADELL
JUDIT GARCIA PADILLA

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RUIZ
MAR GÓMEZ DORDELLA
ERNEST GUASCH MANICH

BEATRIZ LEMUS MONTERO

MIQUEL LLORDES MIRET

RUBÉN LÓPEZ VÁZQUEZ
JOSEP MANUEL CLARAMUNT
LEILA MARTÍNEZ OJEA
MARTA MARTÍNEZ SUBIRÀ
ROC MAS NAVARRO
ELISABET MOLIST CODINACHS
JOSÉ JORGE PARRA MARÍ

MONTSERRAT PELEATO MARTÍN

CARLOS PEÑA ROCHE
HELENA PÉREZ ATSERIAS
MONTSERRAT PRAT OLIVÉ
MERITXELL QUERALTÓ ALCÁZAR
RAQUEL ROELAS MOR

JAUME SABATÉ BERNABÉ
M. CONCEPCIÓN SANTIAGO CUBAS
BELÉN SECO HIDALGO
JORDI SENMARTÍ SOLDEVILA
JORDI SERRA CARDONA
EDUARD SOLER ROSALES
ALEJANDRO VICO CAÑUETO
LÍDIA VILLAHOZ ROCA
NÚRIA VIÑAS CENTENO

Indústries Agràries i Al imentàries

NÚRIA ADMETLLA BAGÁN
JUDITH ALBALATE JIMÉNEZ
CONSUELO ALCÓN BADAL
JÈSSICA ALONSO SOLER
LORENZO APARICIO BOSCH
ANA BELÉN ARA CUENCA
ANDRÉS MISAEL ARAUZ GARÓFALO
QUERALT BANCELLS FARRÀS
NÚRIA BIGORRA CARO
MONTSERRAT BLANQUET GRIFOLL
MIREIA COMAS CASADEMONT
LAURA CRESPILLO ITCHART

CRISTINA DÍEZ BADOSA
LORENA DÍEZ DÍAZ
MÒNICA DOMINGO MIQUEL

ANNA DOMÍNGUEZ PONS
LAURA FARRÀS CASAS
EVARISTO FERNÁNDEZ JAÉN
ANA FERRÀ DOMINGO
OLGA FRANGANILLO FERNÁNDEZ
MARC GÁLVEZ RAMON
LOURDES GONZÁLEZ ARQUEROS
PATRICIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
QUERALT GONZÁLEZ VENTURA
NÚRIA GUILLAUMES CARBONELL
MARINA JUHÉ BRUGUÉ
MÍRIAM LEÓN SOLÉ
GLÒRIA LERÍN SOMS
ORIOL LLEONART CASTELLÓ
JORGE LÓBEZ ESCALONA
MARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ
SÒNIA LOSADA GIMÉNEZ
HUGO MANERO RIAÑO
NAYLA MARTÍNEZ ESCRIBANO
EDUARDO MARTÍNEZ PARRA
EVA MASCARELL ALBIÑANA
PAULA MASSONI CAMPS
MARIA DEL MAR MATEU ESCOBOSA
JORDI MEMBRADO JORDANA
MARC MESTRE ALBIAC
BRUNA MIRALPEIX ANGLADA
JOANA OLIVER MARCUELLO

CLARA OLIVER MOYANO

MARÇAL PLANS PUJOLRÀS
ELIZABETH POLA PALACIO
MARIA ROSA PONS CAMPRUBÍ
RAQUEL QUERO LUCEÑO
NÚRIA RAFART FRANCH
ONA RIUS FAIG
ENRIQUE RODRÍGUEZ CÓRDOBA
MARIO ROVIRA ROLDÁN
XAVIER SA ADÁN
IRENE SALAS FERNÁNDEZ

JANA SAMBOLA CIVIT
ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

GUILLEM SAYOL I LATORRE
SHEILA SERRANO CEBRIÁN
ESTEFANÍA TESO ORTIZ
MARIA TRILLA JOVÉ
ALBERTO VILLALBA REQUENO
IRIS VILLENA ROMÁN
MÍRIAM ZARIO TRAITÉ

Cur s 2005-2006

Explotacions Agropecuàries

MARÇAL AGUILAR VIDAL
JUAN ALBA SOTILLO
SHEILA ALCALÁ MARTÍNEZ

CARLOTA ANDRÉS MARTÍ-SENSAT
CLARA BALAGUER ARDANUY
ISOLDA BANÚS VILAPRINYÓ
LAURA BATLLE BAYER
MARIA BELTRAN BORRÀS
MARTA BORRÀS FERNÁNDEZ
CRISTINA BOSCH CALVO
MONTSERRAT BOU VERGÉS
ANDREA CABRERA ALONSO
LUCÍA CALLEJÓN HUERTES
CRISTINA CAMPISTOL SILSBEE
LÍDIA COARASA ALBERT
BLANCA COMA CLOTAS
ESTER COMAS ARGEMÍ
LAIA DOMÈNECH VILLÉN
JOSEP M. ESPADAMALA MORATÓ

ESTEFANÍA EXPÓSITO MAGDALENO

MARTÍN EZPELETA MAUGERI

ANDREA GALOFRÉ MOREIRAS

ESTHER GARCÍA HERNÁNDEZ
MÓNICA GARRIDO RIBA
PRISCILA GAVILÁN BOLA
ANA M. GÓMEZ LECUMBERRI
ANTONIO HERNÁNDEZ BOLEA
ELISABET HUGUET MARÍN
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NÚRIA LLEONART ESTEBAN
JORDI LLOP CASAMADA
GEMMA LLOREDA FUNOLLET
ANTONIO LÓPEZ HIGUERAS
SUSANNA MARTÍ LLOPART
VÍCTOR J. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
TOMÁS MARTÍNEZ SALDUMBIDE
DIEGO MÉRIDA LÓPEZ
CRISTINA MONMANY CODINA
PILAR MONTRAVETA TORRENT
OMAR OLIVELLA SANZ
SABINA OLIVES TIMONER
BERNAT OLTRA MARTÍ

ALBERT PÉREZ HEDO
ÍNGRID PRADA MORET

MERITXELL PUENTE MERCADÉ

FRANCESC REDON FORNOS
MIQUEL REDONDO LLERENA
YOLANDA RÍOS ARIAS
GLÒRIA ROIG NIETO
DANIEL SACRISTÁN CALLEJA
NURIA SÁNCHEZ JUSTO
IGNACIO SUÁREZ COTERILLO
ANTONIA MARÍA TORRES ROBLES
JUAN ANTONIO VERA MORÓN

Hortofructicultura i  Jardineria

LIDIA ALCOCEBA MÉNDEZ

FRANCESC ALMIRALL ROCA
PABLO AMAYA AGUILAR
ANA BEATRIZ BARRERO GONZÁLEZ
PEDRO BONÍAS TRUJILLO
JOAN CASALS MISSIÓ

XAVIER ENRICH SALDIAS
TOMÁS FERNÁNDEZ IRANZO
ROBERT FERRER MORET

NÚRIA GASCÓN PIELLA
MARTA GIRÓ VILLARREAL
ALEXANDRE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
MARIO JOSÉ JIMÉNEZ VANEGAS
ELISENDA LURBES SORIANO

JOANA MARÍ MALERAS

NARCÍS MARTÍ ANTÓN
JOAN MASSA LARIO
GEMMA MATUTE JUÁREZ
IRENE MOLERO AIXAS
MONTSERRAT MOLLÀ COMAS
AGNÈS MOYA GÁLLEGO
ESTHER MURILLO AGUDO
LAIA PARRAL MANJÓN

BÀRBARA PLA ORTIZ
JOAN MARIA ROIG ORTIZ
ROGER ROVIRA ROCA
ELISABET SALVADÓ FELIU
ADA SERRANO BORRULL
CARLES TARRAGÓ BUSOM
ANNA TERRICABRAS GENÍS
AMANDINE THOMASSIN
YOMARY VELÁSQUEZ MARTÍNEZ

RAQUEL VILLARES ROMERO

Indúst ries Agràries i A limentàr ies

NÚRIA AGUDO BORREGO
ÒSCAR AGUILAR MUIÑO

NÚRIA ALIGUER GALLART
AIDA AL-NEHLAWI VALVERDE
SÍLVIA BATLLEVELL ALEMANY
GEORGINA BORI COMPANYS
AGUSTÍ BOSSER SULÉ
JOSEP ODÓ CAMPS FERRER
AIDA CIERCO COROMINAS
MARIONA ESCALADA CÓPPULO
CRISTINA ESTEVE MATEOS

ALBERT FARRERAS ALEU
AIDA FERNÁNDEZ GARCÍA
MERITXELL FORTUNY SEGURA
AMALIA GARCÍA IGLESIAS
IRMA GELI BOSCH
EVA MARÍA GONZÁLEZ CAMPOS
ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
IRIS LAFUENTE ESCARTÍN
SYLVIA LAGUARDA IBÁÑEZ

CARLES LOZANO BUENDÍA
BERTA MARCET ROIG
MARGARET MERCADAL CAMPS
EDUARD MOLNER PEJOAN
MONTSERRAT MONTANÉ PRATS
JOAN MUNNÉ PARERA
SARAI NAVARRO PINA
ISAAC OLIVES AGUSTÍ
ANDRÉS GABRIEL PALO RAMÍREZ
MERITXELL PARERA PORTILLO
ANNA PEDESCOLL ALBACAR
HELGA PELLICER LÓPEZ
EVA PÉREZ SERRA
LÍDIA PLANAS DÍAZ
JOAN PUIGGRÒS SÁNCHEZ
MARIA PUJOL GIL
MARC RAGA MURTRA

CRISTINA RAMOS RANGEL
MIQUEL RIU RIEROLA
LAURA RODRÍGUEZ GARCÍA
ELISABET RODRÍGUEZ VICENTE
CATALINA ROMEO ALTIMIS
JOAN ROS TARRAZONA
ANNA ROSET ROLDAN
JUDITH SABATÉ RODRÍGUEZ
FRANCESC SAFONT GIL
CÈSAR SERRES SURÍS
NÚRIA SOLER MORALES

MARIA JÚLIA TARRIDA VIAPLANA
LAURA TRAGANT CAPAZ
MARTA VIAS ROMEU
GLÒRIA VILOMARA VELA
ALBA VIÑUELAS PECHARROMÁN
MÓNICA ZAPATA MUÑOZ

Curs  2006-2007

Explotacions Agropecuàries

RAMIRO IGNACIO BASTOS
MARTA CANADELL SERRA
MARIA ÀNGELS CÁRCEL ARRIBAS
CÈSAR CARDONA SERRET
ORIOL CATAFAL I PRATGINESTÓS
MIREYA CORBETO MARTÍN

JOSEP FILOMENO MARTÍ

JORDI FUSTÉ BALLESTEROS
KESIA GARCÍA RODRÍGUEZ
BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ
FRANCESC LÓPEZ PÉREZ
FRANCESC OLIVA CARBONELL
JORGE PALACIOS PARRA
MIREIA PASTOR SENDRÓS
GERARD POCH BASAS
ANNA QUEROL POCURULL
ÓSCAR SIMÓN BUENO
CARLOS TORRES FLORIT
VANESA VEGA HINOJOSA

Hortofruct icultura i Jardineria

JOSEP ARCALÍS BATLLES
JORDI ARQUÉ SOLÀ
JAUME CAMPOS MASIP

ALBERT COSTA MIRALBELL

JOSEBA CRISTIA ALTUNA
ALEIX FERRIS NADAL
MARIA DOLORS FEU I JORDANA
FERRAN GABARRÓ I PASTOR
VERÓNICA GEA FERNÁNDEZ
CARLA GIMENO PRATS
CRISTINA GONZÀLEZ FLOR
ROGER JORDI CUGAT
FERNANDO LAFUENTE PELÁEZ
DAVID LLONCH I PIÑEIRO
CRISTINA MAJAN VILE
MARC MARTÍ ALONSO
ÀLEX MAS HERNÁNDEZ
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JORDI MERCADÉ I VIÑAS
NÚRIA ÀNTIA NART BARBA
MARTA ORELLANA HIGUERAS
DANIEL PALACIOS ORTEGA
MARC JOSEP PASCUAL PORTA
XAVIER PLA VILLANUEVA
MÓNICA PUEYO DE DIEGO
GEMMA PUJOL ROGER
MARÍA REVILLA SANCHO
FRANCISCO RUIZ PRADOS
ANNA THIÓ COSTA
NÚRIA TOMEO XUFRÉ
JÚLIA VALENTINA VOLPE MARTÍNEZ

Indúst ries Agràr ies i A limentàr ies

M. NIEVES ANDREO SANTISTEBAN
LETÍCIA MARIA BRUNET GARCIA
RAQUEL CANAL GARCIA
MARIA CARDONA ESTEVA
VERÓNICA CARMONA RODRÍGUEZ
MIREIA CISTERNAS VILLANUEVA
MARTA CÓRDOBA FERNÁNDEZ
JÚLIA GIL TOHÀ
ELENA GONZÁLEZ ROYO
FRANCISCO J. HUMANES SÁNCHEZ
MANOLYA RAHIME KIVANCLI JIMÉNEZ MARTÍNEZ

VÍCTOR LUIS MARTÍNEZ DÍAZ
ALBA MARÍA MOLINA JIMÉNEZ
CELIA MONTORO PÉREZ
RUBÈN PARERA RENAU
MIREIA PEÑAS HERNÁNDEZ
MÒNICA PERAIRE FERNÁNDEZ
SANDRA PEREA SEIXA
MARCOS POZA ANTÓN
ROSANA PRATS PORCAR
CLARA RAFEL PARIS
MARÍA ISABEL RAJO GIL
NURIA REY HUERGA
BELÉN ROA RODRÍGUEZ
NÚRIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
MARIONA ROTA CANO
ANNA SIRERA ZAMORA

MERITXELL SUBIRATS SOLOZÁBAL
PABLO TRUJILLO QUILES
BELÉN USOBIAGA FERRER
JOAN VENDRELL MASSANA

Curs  2007-2008

Explotacions Agropecuàr ies

TOMÁS ACUÑA VIVALDI
MARÍA DEL ALBA AGUILAR PASTOR
GEMMA ARAUJO GUERRERO
RAQUEL BAU BASTERO
JOSEP MARIA BRESCÓ CARRASCOSA
MARCEL CALL PRAT
JOEL ESTEBAN CASADO
ROSA MARIA FIBLÀ MATAMOROS

SONIA GARCÍA GUTIÉRREZ
VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JOAN JUST DOMÈNECH
MARIA KNOBEL GUIBOURG
ALBERT LACUNZA ALCARAZ
GERARD LLORENS CARRERA
SÍLVIA MARTÍN MARTÍ

HERNÁN MATEO ROSALES
LIDIA MENCHÉN ALBA
ÁNGEL MOYA GALLEGO
ARNAU MUNDET TERRICABRAS
ROBERT PASTOR SERRAHIMA
JOAQUIM PLANAS FONT
CARLOS RABASA VILANOVA
MIREIA RAMOS BÁEZ
ERIKA L. RAMOS NOGUEIRA
LORENA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ROGER ROS FREIXEDES
MARIA ALBA ROVIRA CASAS
INMACULADA RUEDA VÁZQUEZ
BERNAT SALA FARGAS
ALEXANDRE TARRADAS RUBIO
BERNAT TRÈMUL FERRÚS
JULIANA VERDIELL SALES
XAVIER VILASECA LÓPEZ

Hortof ruct icultura i Jardineria

MARÍA ALBURQUERQUE TUDELA
ALBERT AMAT ALGABA
ALEJANDRO ARANDA PAYÉS
ALICIA AZPELETA TARANCÓN
JORDI BARDOLET SOLÉ
ALBERT BOADELLA MARTOS

MIREIA CARDONA GARCIA
ALEIX A. CARRETERO EZQUERRA
NÚRIA CASTELLÓ GRÀCIA
FERNANDO CONTRERAS ARGÜELLES
DARÍO DOMÍNGUEZ TORRES
MONTSERRAT FABRA AGUILAR
DAVID GALLART PEIRÓ
JUAN GONZÁLEZ MUÑOZ

ANA GRACIA QUINTAS
ANA ISABEL HUGUET ROJO
ESMERALDA HURTADO FORTUNY
SERGIO JIMÉNEZ TUR
MARINA STELLA ROBIN JANE LEE
NOEMÍ LEÓN QUIÑONES
PAU MARGALEF QUINTANA
ENRIC MARTÍ BRUÑOL
PERE MARTÍNEZ DE MAS

MAGÍ JOSEP MOLL BONET
MONTSERRAT NAFRIA MITJANS

DAVID NAVARRO MANICH

JUAN MIGUEL ODDO HERRERA
JORDI OLIVA FRANGANILLO
ANNA PLANES AGELET
BENET POUS SOLER
CRISTINA PUIG SEGURA
CARLA RAFART FRANCH
MARIA TERESA RAMIS SEGUÍ
PERE ROVIRA GALIANO
FRANCESC SEGURA DOMÈNECH
ORIOL SERRA MONTASELL

DANIEL SOLER GONZÁLEZ
MARIA VILAS GONZÁLEZ

Indústr ies Agràries i  Al imentàries

JORDI AROZAMENA SÁEZ
NÚRIA ANNA ARTIAGA TORRES
OLGA BARRERO SOLÉ
ANNA BLANCH ÀLVAREZ
JUDIT BLÁZQUEZ MARTÍN

MERCÈ BOIX RAMONEDA
ALBA CALVENTUS JULIÀ
MARIONA CAMPAÑÀ SERRA
ROSER CATASÚS COLOMÉ
GUILLERMO COLL BALLVÉ
CRISTINA DÍAZ SÁNCHEZ
MÒNICA FABREGAT SAUMELL
CARLES FERNÁNDEZ GOTZENS
CAROLA FLAMENT MACIA

MANUEL GARCÍA NAVARRO
JUAN CARLOS LAHOZ BLASCO
CINTIA MOLINA DOMINGO
ÁLEX MUNUJOS PRIETO
LORENA NOVA RUIZ
SUSANA OJEDA VENTAJA
MARINA PANIAGUA MARCHANTE

BELÉN PERNA BARRULL
CRÍSTIAN PIN PÉREZ
YOLANDA ROBLES MIGUEL

MARIA ROCAFIGUERA BOY
M. TERESA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
MARC RODRÍGUEZ PONS
MILAGROS RUIZ QUEVEDO
VÍCTOR SÁEZ URÉNDEZ
FRANCESC TORNÉ VEGA
PALMIRA VALDERAS MARTÍNEZ
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Cur s 2008-2009

Explotacions Agropecuàries

REGINA AGUILAR GOMIS
MARÍA ARRIBAS DEL PERAL
MARC BARNETO OTERO
ÓSCAR P. CAMACHO BUSTAMANTE
LAILA CHAABI CARRILERO
JOSÉ CORTÉS RUBIRA
JORDI DOMÈNECH MARTORELL

POL FERRER CLOSAS
CARLA GÓMEZ CASTELLVÍ
LAURA GUIA DELGADO
JUAN ANTONIO HERRERA MERINO

MARTA JANÉ PRESAS
JÚLIA MARTÍ ALCÁZAR
VANESA PERDIGUERO DEL PRADO
NORA QUESADA PIZARRO
MARIA CRISTINA RABELL VÉLEZ
CRISTINA ROCA ESPAULELLA
ESTER RUIZ SICILIA
PAULA SÁNCHEZ PIMLEY
DAVINIA SERRANO MOLINA

JOSÉ DOMINGO VEA FABREGAT
SUSANA VIÑAS TRULLÀS

Hortofructicultura i  Jardineria

DAMIANA AMENGUAL SASTRE
JAUME ANGLADA BERNAL
MANEL ASENJO BULLÓN
GLÒRIA ÀVILA CASADEMONT
ADRIANA BARATAU NONELL
EULÀLIA BOHIGAS ARNAU
MARC BUCH RIGOLA
ALBERT CAMPOS LLUCH
YOLANDA CARAZO ARXÉ
NÚRIA CASELLAS ROBERT
MARIA DE LARRATEA GUILLÓ
MARTA DURAN MARTÍ

MARTA FARRÚS I OBIOL
SERGI FERRER MONTANER

ROBERTO GALVE GAGO
ELENA GARCÍA GUTIÉRREZ
ARIADNA GINÉ BLASCO
GLORIA PATRICIA GRUBER ÁLVAREZ
MONTSERRAT GUXENS VALERO
ÁNGEL IGELMO SEGURA
CARLOS LAVILLA TEJERA
RICARD LECHA NAVARRO
PAU LLOVERA GUITART
JORDI MARCH TORRELLA
M. SORAYA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
EDUARD MIRALLES ORTEGA
MARÇAL PARERA BABURÉS
ERNEST RIBAS TUGORES
CARMELO RODRÍGUEZ-REY MARTÍN

MIKEL RUBIRALTA UZKIANO
RICARD SABÀ RIERA
PAU AGUSTÍ SABATÉ CURTO
SARA SÁNCHEZ ESTEVA
CRISTINA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
MARC SERRAHIMA BELTRAN
NÚRIA VICH LLOBET
UNAI VIVAR GARCÍA

Indúst ries Agràries i A limentàr ies

CARLOS ÁLVAREZ GALÁN
ALEXIS ÁLVAREZ ROLLÁN
IGNACIO ANGUERA DE SOJO PALERM
RAÚL BAÑOS SAGREDO
SERGIO R. BARRAGÁN GARCÍA
DANIEL BONETA HERRERO
XAVIER BULBENA ORTIZ
ROBERTO CLAVER GARCÍA
ALBA DANTÍ RIBAS
ADRIÀ DÍEZ RUIZ
GUILLEM ERRA NOGUER
ROSER FEBRER TORRENS
NÚRIA FORNS PUIG
MARINA GARCÍA TOLEDANO
JOAN GIL RIGAT
MIREIA GILI ROMERO

HÉCTOR GIRALDO MARTÍNEZ

MIREIA GODOY BREGOLAT
ANNA GONZALO BRANGOLÍ
CARLES GRAU MASIAS

PEDRO HELLÍN AGUILAR
ELISABET HENARES PASCUAL
GERARD IBÁÑEZ MONTAMAT

MARINA IBERN PINTOR
NOEMÍ ICART MEDINA

DANIEL IZQUIERDO BARBERÀ
NEUS JÁTIVA JOVER
DANIEL JIMÉNEZ DÍAZ
DANIA KABBANI RAHIMA
JOSÉ MIGUEL LLOMBART CALCENA
MIQUEL ORIOL LLORENS ESCLUSA
HELENA LÓPEZ OLIVA
ALBERT MAESTRO VÉLEZ
EVA MAIER GÓMEZ
FRANCISCO JESÚS MENA GIL
ORIOL MESTRES FITÓ
ALBERT MORALES BAYONA
ÁNGEL RODRIGO MOTOS OSMA
ISABEL NAVARRO MARTOS

MARC NOGUERA PRAT
BERTA MARIA OLIVER TORRES
MARIA PANISELLO PUJADÓ
ANDREA PORTABELLA MOLINA

XAVIER PUIG QUEROL
MARC PUJOL CLOPÉS
ANNA RAGA CASIMIRA
GEMMA RODRÍGUEZ RUIZ
AYARI ROIG HERNÁNDEZ
CARLES SÁNCHEZ VILARÓ
ALBA SUÁREZ BERENCIA
ÒSCAR TRILLA IBAR
EDUARD VIADER CAYÓN
TÀNIT YEPES HERNÁNDEZ

Curs  2009-2010

Explotacions Agropecuàries

NÚRIA ALOY ESCUDERO
JUAN BEA ENRICH
XAVIER BONFILL CASADÓ
ALEXANDRE CIPRÉS TISCAR
ALEJANDRO EXPÓSITO CREO
AIDA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
JAVIER GARCÍA PÉREZ
ALFREDO HERNÁNDEZ NAVARRO
SOLEDAD LESCANO
JORDI LÓPEZ BACH
DAVID MOLINER GIL
DANIEL MORAGAS GIMENO
ORIOL MORTE VIDAL
GERARD MUNNÉ PRAT
JORDI PINTÓ ESTRADA
M. MONTSERRAT RODRÍGUEZ CONTRERAS
M. ÁNGEL ROQUÉ LUENGO
CLAUDIA SAINZ GARCÍA
MARTA SALAS MARTÍNEZ

MARC SANMARTÍ MILLÁN

ALBERT SOLSONA BELENGUER

Hortofruct icultura i Jardineria 

JOAQUIM AUQUÉ COCA
MIREIA BARRERA ORTEGA
ALEIX BORRÀS TARRÉS
JAN CALLEJÓN NADAL
EVA CARMONA BARDELLA
MARTA CARRERA ÁLVAREZ
SERGIO CATALÁN MONTESINOS

MARTA CELMA GAMO
JOAN CERDAÑA CORTINA
JOAN FAÑÉ BOLÍBAR
LAIA FARRÉ BUSQUÉ
DANIEL FENERO ARTASO
JORGE ERNESTO FERRER ALEMANY
GERARD FONDEVILLA PLA
ESTER FREIXA SERRA
ISAAC FUMANAL FUENTES
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ORIOL GARRIGA SOLSONA
CARLOS JOSÉ GÓMEZ ARMAYONES
JENIFER GONZÁLEZ PACO
JAVIER HARO RUIZ
CLAUDIA HERNÁNDEZ CABRERA
ANDRÉS TOMÁS HIDALGO MUÑOZ

ALBERT JORQUERA GALCERÀ
ISABEL MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
JORDI MAS PALACIOS
ANTONIO M. MEDINA GÁMEZ
ALBERT MOLINS DÍEZ
MARC MORENO GONZÁLEZ
XAVIER PAGEO MARTÍN

MARÍA ISABEL PANIAGUA PRAVIA
LIDIA PAREDES CAÑADAS
SARA PUÉRTOLAS GRACIA
LAURA ROSELL VILASECA
JORDI ROSSINYOL FUENTES
MARIA NEUS ROVIRA TRIGO
ALEIX SÁNCHEZ SALVADOR
LAURA SANCHIS MORALES

ENRIC SIMÓN FIGUEROLA
MOISÉS SUEIRO COTOS
ALICIA MERCEDES TARODO CASADO
MIQUEL TOBELLA BATLLE
IGNACIO EMILIO TOMBA
CRISTINA TRUJILLO CUEVAS
JOAN VILA GARRIGA
SANDRA VILLARINO GARCÍA
SARA YAGÜE GARCÍA

Indústries Agràries i Al imentàries

SERGI ALASTUEY GIMÓN
ERNEST ALIVÉS SERBOSA
IVÁN ANTÓN ANTÓN
LAIA BAÑO OMEDES
ALBERTO LUCAS BENÉITEZ PASTOR
DANIEL BLANCO ANTÓN
JORDI CABANA VILLAR
JESÚS CANGA NAVARRO
CLÀUDIA CÍSCAR BELLÉS
MARCOS CONDE LEAL
CLAUDIA CORTÉS MARINA

ANA BELÉN DÍAZ ARIAS
JOSEP MARIA EGEA I VILA
GERARD ESCOFET PUY
MARIA FORNS CASADO
LUIS ALFONSO GARAU GOMILA
ÁNGEL CARLOS GONZÁLEZ VARONA
PABLO GRACIA DEL RÍO
CARLOS HERNÁNDEZ MONTERROSO

DAVID LEAL DOMÍNGUEZ
LAURA MÁRQUEZ TORRIJOS
JORDI MESTRE MARTÍNEZ

IRENE MOLINA JIMÉNEZ
IGNACIO MORENO GARRIDO
FERRAN NIUBÒ I GARCIA
IVÁN ORTEGA DÍEZ
ANNA PARELLADA ROURA
LUIS PÉREZ BERROCAL
JOSEP MARIA PI FAURA
ANNA SAGRISTÀ BOMBARDÓ
MARTA SERRA JULIÁN
CARLOS SOGUERO ZAMORA
JESÚS VALERO LAPAZ
ROBERT VALLALTA GILI
JORGE VALLS ALCAYDE
JAVIER VARONA ESPALLARGAS
EVA VELASCO VÁZQUEZ
MARISA VIÑUELA PI
ARNAU VINUESA CASANOVAS

Curs  2010-2011

Explotacions Agropecuàries 

MARTA ALMAZÁN GARCÍA
PEDRO ANDRÉS ROSÉS
JAVIER ARIET GARCÍA
HUGO SALVADOR BAILA FERRERES
MONTSERRAT COLOMÉ VIÑOLAS
ALEXANDRA CONTRERAS JODAR
EMILI DALMAU MARTA

PAUL DOMÈNECH DUNFOY
SARA DURAN LARRÉ
XAVIER ESTRUCH GARRIGA
ESTEFANIA LLAMBRICH FERRÉ
UBIRATÁN JOSÉ LONGO FILHO
JULIA MÁÑEZ CRESPO
EVA MARÍN OKRZEJA
PERE MAS RAFART
ROSA MITJANS MAS

CARMEN ROS LÓPEZ
JOAN ROVIRA VIÑETA
FRANCESC XAVIER RUBIO GINÉ
ANTONIO SAVE SOLANO
ROGER TORRES MURATET

JORGE UNZUETA GARCÍA
JOSÉ IGNACIO URKIAGA RODRÍGUEZ
XAVIER VILANOVA MOLAS

MARC VILAR RAVELL
EULÀLIA VILLALTA QUINTANA

Hortof ruct icultura i Jardineria

ARNAU ALSEDA FLORENSA
ALEIX ANDREU RIERA
ÓSCAR APARICIO TEJERINA
AGUSTINA MARÍA BENCE DOIG
EULÀLIA BLANCAFORT ANDREU
GEMMA BRUNES GUTIÉRREZ
FRANCESC X. CABRÉ LLAURADÓ
JOAN CARBÓ SOLÉ
MARTA CARRERA ÁLVAREZ
MERCEDES FERREIRA BAIG

RODRIGO GALLEGO GÓMEZ
CARLOS GARCÍA PÉREZ
ANDONI GONZÁLEZ GÓMEZ
ENRIC GUERRERO SOLER
JULIÀ MANEL MONSERRAT VILLAR
MARTÍ PAU RODRÍGUEZ
ROGER PINTALUBA ESTIVILL
PABLO REYERO AUBAREDA
FRANCESC XAVIER RUBIO GINÉ
ENRIC SALA SERRA
RUT SERRA SABÉ
GINA SOROLLA SALVANS
ROGER TORRES MURATET

GUILLEM VILADECANS VALL

Indústr ies Agràries i  Al imentàries 

PAULA ANDRINO REGUERA
ALBERTO BARROSO HERNÁNDEZ
SILVIA BENITO LÓPEZ
GRISELDA BERMELL BAIZÁN
JOSÉ MARÍA BOURGON LACASA
ÒSCAR BURCET PÉREZ
DOLORES CABALLERO RODRÍGUEZ
SILVIA HERNANDO CALERO
BORJA LAMBEA SENA
CLARA MACIÀ HERRERO
FRANCESC XAVIER MAÑÉ JULIÀ
JAVIER MARTÍN VARAS
SAJJAD MOHAMMAD

MARTA MONEO JIMÉNEZ
FERRAN PELLISÉ I BERRUEZO
ISAAC POCINO I BORI
RUBÈN POTRONY LÓPEZ
JOAN RIBERA RIERA
SANTIAGO VICENTE SILLA
MARISSA VIÑUELA PI
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Cur s 2011-2012

Explotacions Agropecuàries 

ALBA BERNABEU ALTAYÓ
ANA ESTRADA PONT
XAVIER GARANTO FARRÉ
DANIEL GONZÁLEZ CABALLERO
CRISTIÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

JOSEP MARIA MAJÓ CODINA
JOHAN ANDRÉS MARMOLEJO RODRÍGUEZ
NORMA MARTÍN CASA
ANDREA MONZÓN PUERTO
FRANCESC PARÉS MEDINA

SERGI PUJOLRIU MASOLIVER

IVÁN SÁNCHEZ PINTÓ

Hortofructicultura i  Jardiner ia

FRANCESC XAVIER CABRÉ LLAURADÓ
MANUEL LISANDRO CASTILLO BOCALETTI
IGNASI CORRETJA MARCH

ORIOL DOMÈNECH GARCÍA
CARLES DOMÈNECH VIÑA
MARÍA CANDELARIA DORTA DELGADO
CÉSAR FRANCH CRUZ
FRANCESC GARCÍA BLASCO
ARNAU MASTRAT SÁNCHEZ
ANTONI MARAIRA FONT
JAUME MESTRES SERRA
CARLOTA MIRAS DE MENA

JAVIER NAVARRO ROVIRA
GUILLEM PARRES MERCADER

JOSÉ SANTAELLA ALWGRE
MARÇAL VENDRANAS FRANCH

Indústries Agràr ies i Al imentàries 

SÍLVIA ANGUELA CALVET
ALEIX BOHIGAS BOFILL
IVONNE MARION CORNELIO DOMÍNGUEZ
AÏDA DURAN SERRA
ANNA ESTRUCH CASAJUANA
PEDRO MIGUEL FÁBREGA VÁZQUEZ
JUAN PAULO GARCÍA-HUIDOBRO GARCÉS
NÚRIA GARRETA ROJO
ANNA GIMÉNEZ CONDE
MÓNICA MUÑOZ MARTOS

JOAN OLIVES DOMÈNEC
ADRIÁN PÉREZ CAPARRÓS
JULEN RIVAS CORDERO
LUCÍA ROMERO GALISTEO
JOSÉ ANTONIO SEVILLA CASTILLO

G R A U S

Enginyeria Agroambiental 
i del Paisatge 

MIREIA ERCILLA MONTSERRAT

ALBA MATEO FELIPE

Enginyeria Agroal imentària 

WEI HONG YE*
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Abellán Votà, Josefina Tomasa, 229
Achaerandio Puente, Isabel, 379, 380, 405, 428, 441

Aguer Hortal, Mario, 435
Aguilà Sancho, Jordi, 438
Aguilera Serra, Josep, 219
Agustí, Miquel, 17, 18
Alcalá Martínez, Sheila, 427
Alegre Roig, Francesc, 78
Alfonso Roca, Magí, 116
Alfonso Ruiz, Leopoldo, 439
Alfranca Burriel, Óscar, 289, 318, 372, 379, 397,

405, 423, 428, 440

Aliau Bonet, Carles, 428
Alier Sampera, Francesc de Paula, 139
Alier Aldomà, Rosa Anna, 229
Aliguer Gallart, Núria, 330
Almajano Pablos, María Pilar, 441
Almansa Lagunas, Clara, 375, 427
Almeda Ferrer, Josep M.,139
Almirall Andreu, Antoni, 204, 223, 224, 225, 227,

234, 258, 260, 282, 397, 435, 437

Almirall Carbonell, Antoni, 203, 207, 214, 221,
222, 238, 434

Almirall Malhivern, Antoni, 207, 281, 288, 318,
379, 387, 404, 423, 427, 428, 438

Almirall Malihivern, M. del Carme, 229
Alonso Pagazardtundua, Vicente, 116
Aloy Lleonart, Mercè, 397, 439
Alvarado Crosas, Pere, 330, 440
Álvarez del Castillo, Lorenzo, 355, 379, 380, 389,

423, 428, 441

Ambrosio Jiménez, Pedro Pablo, 441
Andrés Vitoria, Julián, 310, 398, 438
Àngel Aymerich, Jaume, 154, 157, 178, 219, 433, 434
Àngel i Genís, Joan, 84, 88, 105, 129, 142, 144,

150, 153, 195, 156, 157, 160, 162, 165, 196,
206, 218, 220, 250, 432, 434

Ángel Ortiz, Manuel, 423
Anglada i Mir, Juli, 139

Anoro Llagostera, Manuel, 235
Antón López, Jesús, 423
Antón Martín, Jesús, 296, 310
Arabí Moreno, Adolfina, 289
Aragó Cabanyes, Manuel M., 157
Araus Ortega, Josep Lluís, 423
Arderiu Tomàs, Josep Ramon, 441
Armengol Serra, Plàcid, 222, 434
Arola Coronas, Francesc, 438
Aromir Torrellas, Francesc, 157, 165
Arquimbau i Reyes, Gumersin, 116
Arteaga Padilla, Concepción, 229
Artís Mercader, Mireia, 396
Arumí Blancafort, Lluís, 63
Arumí Fargas, Joan, 101
Astals Coma, Joan, 439
Auleda Amorós, Josep M., 378, 379, 380, 428, 440
Aulet Mataró, Joan, 157
Avellaneda i Carbonell, Ramon, 157, 435
Ayats Planagumà, Enriqueta, 229
Aznar Cabañas, Juan Bautista, 140
Aznar Codinach, Maria Àngels, 427

Babiera Martí, Tomás, 52
Badell Roig, Llorenç, 101, 129, 141, 220, 258
Badia Torras, Josep, 96
Badiola Alegret, Jordi Antoni, 441
Bahí Fonseca, Joan Francesc, 30, 31
Baig Torras, Assumpta, 278
Baig Nogués, Montserrat, 272
Baizán Muñoz, Ferran, 440
Balanyà Martí, Teresa, 299, 373, 397, 423, 428,

439

Baldrich Tibau, Manuel, 242, 243
Balet Benavent, Ferran, 116, 129
Bañuls Claramunt, Abel, 330
Baqués Almirall, Anna, 442
Barceló Ciurana, Abdó,116, 117

Barceló Ventanyol, M. del Carme,229
Barco Guijarro, M. Carmen, 379, 380, 408, 423,

427, 428, 440
Bardia Bardia, Ramon,116, 155, 168, 178, 181,

200, 207, 208, 216, 218, 220, 224, 225, 227,
230, 231, 256, 257, 258, 260, 261, 433, 434

Barnadas Mainader, Miquel, 21
Barnades Claris, Miquel, 21
Barniol Garriga, Joan, 440
Barrado Vázquez, Félix, 227, 435, 437
Barrera Arenas, Josep, 157
Bassegoda Villagrasa, Glòria, 441
Bassets Pagès, Joan, 268 ,  439
Bataller Calatayud, Josep Ramon, 105, 129, 131,

153, 155, 167, 168, 218, 220, 223, 224, 257,
258, 259, 432, 434

Bateman Pinzón, Allen, 356
Batlle Durany, Enric, 423, 425, 439
Batlló Colominas, Monserrat, 295, 438
Bayod Tejedor, Elena, 330
Bech Borràs, Jaume, 270, 272, 281, 283, 284, 285,

299, 323, 374, 396, 397, 438
Bellido Moreno, Enriqueta, 427
Bendicho Torres, José Manuel, 239
Beneseit Calvet, Mercè, 229
Berdié Dalmau, Albert, 272
Berenguer y Fuster, Dámaso, 140
Berenguer Minguet, Pilar, 442
Bergós Massó, Antoni, 116, 117, 434
Bergós Massó, Joan, 155, 168, 181, 218, 219, 433
Bernat Juanós, Carles, 205, 227, 272, 280, 281,

282, 283, 284, 285, 286, 289, 310, 314, 315,
376, 396, 398, 399, 402, 436, 437

Bertran Olivella, Antoni, 144, 220, 221, 433, 434
Bertran Salsas, Manuel, 78
Blanch Pla, Albert, 258
Blanco Abellán, Mònica, 379, 409, 428, 440
Blanes Gamés, Josep M., 295
Blasi Sirvent, Josefina, 229
Bodoy Aulet, Joan Baptista, 139

Les pàgines en negreta indiquen que la persona referida surt a una figura.
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Bodoy Euras, M. del Carme, 229
Boldú Tomàs, Francesc, 223, 224, 435, 438
Bonmatí Pont, Manel, 317, 397, 415, 438
Bòria i Ulldemolins, Josep, 139
Borrell, Gabriel, 133, 433
Bosch Bosch, Àngel, 428, 439
Bosch Roure, Lluís, 208, 217, 227, 282, 313, 317,

373, 374, 375, 377, 387, 397, 436, 437
Bota Prieto, Enric, 227, 253, 282, 397, 436, 437
Botey Mateu, Timoteo,133, 433
Botines Font, Lluís, 154, 167, 220, 433
Boy Núñez, Casimir, 272, 285
Braithwaite, Robert, 435
Bravo Murillo, Juan, 33
Bressolí Castells, Francesc, 116
Brugués Escuder, Casimir, 79, 88, 432
Brullet Tenas, Manuel, 344
Bruna Escuer, Pere, 380, 361
Brustenga Bort, Jaume, 326
Budó Gibert, Eduard, 101
Burés Pastor, Sílvia, 299, 330, 439
Butí Papiol, Salvador, 382
Buxó de Abaigar, Joaquín, marquès de Castellflo-

rite, 203, 214

Caballé Vallès, Ramon, 213
Cabanas Trasserra, Josep, 101, 115, 129, 153, 207,

218, 220, 224, 432, 434
Cabezas Serra, Miguel, 223, 224, 227, 282, 284,

396, 435, 437
Cabezuelo Esteban, Susana, 330
Cabodevila Pillado, Óscar, 330
Cabot Puig, Pere, 203
Cabrero Sáenz, Eugenio, 227, 282, 436, 437
Caixés Gilabert, José, 52
Caja López, Gerardo, 423
Callau Berenguer, Sònia, 423
Callejo Olmos, Isabel, 229
Callís Marquet, Josep, 63
Calpena Ollé, Enric, 423

Cama Marcó, Joan, 157
Cama Tarrús, M. Assumpció, 229
Campalans Puig, Rafael, 105, 129, 130, 153, 432
Campllonch Romeu, Isidre, 94
Camps Carnicer, Josep, 116, 121
Canals Bonastre, Albert, 83
Canals Cabanas, Mireia, 440
Candel, Francesc, 234
Cantero Martínez, Carlos, 330
Cañameras Riba, Núria, 237, 270, 272, 281, 285,

287, 288, 289, 318, 376, 379, 389, 397, 389,
397, 423, 428, 438

Capdevila Capell, Alexandre, 139
Capdevila Pons, Ramon, 115, 116, 129, 144, 153,

170, 432
Carazo Gómez, Núria, 289, 397, 397, 416, 428, 439
Carbó Moliner, Rosa, 289, 379, 381, 397, 428, 438
Carbonell Bravo, Francesc, 22
Carbonell Sebarroja, Jordi, 285, 411
Carbonell Roura, Eudald, 416, 417, 423
Carbonell Maynou, Joaquim, 397, 438
Caresmar Alemnay, Jaume, 21, 22, 23
Caritg Casaponsa, Narcís, 116
Carlas Grau, Jordi, 278
Carrasco Martín, Israel, 441
Carreras i Artau, Tomàs, 161
Carrillo de Albornoz Fábregas, José, 208, 217, 224,

227, 282, 435, 437
Casado González, María, 423
Casali Taberner, Cristina, 428, 441
Casals Missió, Joan, 372, 387
Casals Ferran, Salvi, 137
Casamada Humet, Ramon, 423
Casanovas Prat, Josep, 57, 72
Casañas Artigas, Francesc, 355, 370, 372, 373,

374, 369, 373, 374, 375, 379, 386, 387, 396,
397, 423, 428, 438

Cases Méndez, Juan Antonio, 436
Cases Queralt, José, 207, 208, 222, 224, 225, 227,

235, 238, 258, 280, 434

Castañé Tusell, Lluís, 439
Castellà, Andreu, 220
Castellà Grau, Joan, 403
Castellana Rosell, Pilar, 297, 320, 427
Castelló Carreras, Salvador, 55, 56, 121, 132, 137
Castro Fernández, Manuel, 296
Catasús Catasús, Trinitat, 137, 155, 433
Caubet, Antonio, 47
Centellas Capsada, Agnès, 330
Centelles Lorente, Enric, 427
Cerdà Crusellas, Josep, 116
Cerdà, Tomàs, 18
Cervera Astor, Leandre, 129, 131, 144, 432
Chaoren Liu, 381
Claramunt Blanes, Josep, 281, 289, 291, 292, 293,

352, 353, 379, 423, 425, 428, 439
Clarió-Soulán, Igancio Víctor, 49, 50
Clotet Vila, Josep M., 116, 170
Clotet Ballús, Ramon, 384, 397, 423, 438
Clua Samper, David, 227, 281, 282, 285, 310, 344,

397, 436, 437
Civil Amabat, Ferran, 423
Cohí Ramon, Alfred, 399
Coll Gilabert, Josep M., 298
Colominas Galobardes, Manel, 368, 428, 438
Comalrena de Sobregrau i Padró, Santiago, 83
Comas Angelet, Jordi, 62, 289, 295, 317, 318, 355,

379, 389, 392, 428, 438
Comas Argemí, Ester, 330, 391
Comas Riera, Carme, 427
Comas Viladot, M. del Carme, 229
Comorera Soler, Joan, 163, 163, 164
Company, Josep, 61
Conill Montobbio, Bonaventura, 78, 109, 243
Corbera Abillar, Enrique Antonio, 239
Cordero Crespo, Cristina, 423
Corominas i Cortés, Enric, 116, 155, 168, 180,

197, 207, 217, 218, 220, 224, 226, 227, 257,
260, 261, 351, 373, 433, 434

Costa Batllori, Pere, 311, 397, 438



488

Costa Font, Monserrat, 383, 441
Costa Ran, Lluís, 225, 227, 272, 281, 282, 284,

314, 396, 435, 437
Costa Seglar, Manuel, 239
Crespo Artiaga, Daniel, 380, 381
Crespo Cereceda, Rufo, 271
Crespo Morillas, Miguel, 223, 224. 225, 227, 282,

435, 437
Cruz Toranzo, Francisco, 295, 296
Cruzate Palomo, David, 441
Custodio de Alba, Josep, 413, 414

D'Alòs Fontcuberta, Francesc, 116
D'Ymbert Manero, Erasme, 101, 129
Dachs i Dachs, Ramon, 157
Dalit Navarro, Monserrat, 427
Dalmau Pol, Laura, 376
Dalmau Rovira, Joan Lluís, 200, 207, 208, 217,

223, 224, 225, 227, 239, 262, 271, 272, 280,
281, 282, 283, 397, 398, 435, 437

Dalmau Ribalta, Antoni, 270, 272, 285, 411
Dàneo Gentile, Albert, 101, 129
Danés Casabosch, Ciril -Ramon, 129, 131, 155,

168, 220, 433
Darder Pericas, Bartolomé, 52
Darder LLimona, Francesc, 99, 120
De Batlle Nabot, Carles, 116
De Benavent Camps, Guillem, 105, 218, 231, 257,

432, 434
De Boixadors, Bernat, comte de Peralada, 20
De Bolòs Ferrussola, Antoni, 24
De Bolós Germà, Francesc Xavier, 24
De Bustinduy Domínguez, Rosa E., 229
De Cabanilles Palop, Antoni, 21
De Campmany de Montpalau i de Surís, Antoni, 22
De Casanova i de Mir, Ramon, 33
De Castro Cabanillas, Artur, 440
De Castro Martín, Juan José, 317, 367, 397, 438
De Cózar Carbó, Cristina, 427
De Cuadras Feliu, Josep M., 83, 87, 101, 158
De Delàs Silvestre, Francesc d'Assís, 23

De Dios Bonet, Georgina, 289
De Dou i de Bassols, Ramon Llatzer, 18
De Espona y de Nuix, Joaquín, 52
De Fivaller de Clasquerí i de Bru, Joan Antoni, 22
De Fortuny i de Salazar, Epifani, baró d'Espone-

llà, 101, 142, 215
De Gaztañondo Fonrodona, Sants, 139
De Gimbernat Arbós, Antoni, 22
De Gimbernat Grassot, Carles, 22
De Guàrdia i Mates, Melcior, 22, 23, 28
De Jovellanos, Gaspar Melchor, 20
De la Riva Vegas, Àngel, 440
De la Torre Medina, Carlos R., 116, 126
De Lamo Castellví, Sílvia, 441
De Lasarte Kart, Joan, 105, 129, 131, 144, 153, 432
De Llanes i de Emilio, Llauís, 83
De Luna Colldefors, Alfonso, 344
De Martí i Franquès, Antoni, 22
De Meca-Caçador Carellà, Josep, 26
De Meca, Antoni, marquès de Ciutadilla, 17, 21,

24, 26, 27, 29, 31
De Medrano Fuster, Beatriz, 204, 229
De Mora, Josep, Marquès de Llió, 20
De Muller i d'Abadal, Josep M., 208, 216
De Pano Defior, Mariano, 435
De San Pedro Aresté, Marcos, 239
De Solà-Morales i de Rosselló, Josep M., 139
De Torres Profitós, Juan, 435
Dechambre, Paul, 121
Del Valle mendoza, Luis, 442
Delgé Bueno, Salvador, 101
Desvalls i d'Ardena, Joan Antoni, 22
Díaz Nogué, Carmen, 223, 224, 227, 229, 282, 435,

437
Doñate Guau, Miquel, 157, 224, 227, 282, 435, 437
Dot Martínez, Pere, 179
Dou Arumí, Francesc, 88, 105, 129, 144, 153, 155,

218, 219, 220, 432, 434
Duarte Ortega, Sònia, 375, 378, 379, 389, 442
Duran i Ventosa, Lluís, 73

Duran Torrallardona, Sebasià, 204, 224, 227, 236,
248, 261, 281, 282, 284, 299, 312, 396, 398,
435, 437

Duran Torrents, Josepa, 330
Duran Rivas, Anna, 289
Dwelshauvers, Georges, 127, 128

El Moctar, Mohamed, 392
Enebral Fernández, Álex, 289
Enjuanes Pujol, Antoni, 440
Erill i Pinyot, Gustau, 423, 424
Escaler Espunyes, Lluís, 83, 101
Escobar González, Cristina, 442
Escolà Mateu, M. Montserrat, 440
Escolà Miquel, Lliberat, 239
Espona Jansana, Pere, 239
Espejo Fraga, Daniel, 289
Esquirol Calaf, Josep M., 423
Estrada d'Aloy, Josep, 53

Fabra, Pompeu, 197
Fàbregas Bargalló, F. Xavier, 281, 288, 289, 290,

325, 369, 378, 397, 399, 416, 423, 425, 428, 439
Fabregat Fillet, Jaume, 282, 283, 284, 289, 310,

379, 396, 398, 423, 428, 429, 437
Fabregat Pons, Ramon, 440
Fages de Climent, Ignasi, 88, 432
Fages de Romà, Narcís, 53
Fanlo Grasa, Raúl, 268, 281, 288, 317, 326, 389,

396, 397, 428, 439
Farrell, Leo James, 227, 435
Farreras Duran, Francesc, 148
Farrero Compte, Antoni, 423, 425
Farrús Petit, Joan, 441
Faura Sans, Marià, 88, 105, 119, 129, 131, 153,

155, 168, 220, 432
Feijóo, Benito Jerónimo, 20
Feliu Jofre, Álvaro, 423
Fenero Artaso, Daniel, 387
Fernández Galiano, Emilio, 133, 433
Fernández Riofrío, Benito, 133, 433
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Fernández Urquiza, 203
Fernández Ferrer, Julià, 217
Fernández Matalonga, Félix, 438
Fernández, Justo, 44
Ferran Lamich, Josep, 139
Ferran Térmens, Germà, 224, 435
Ferraté Pascual, Gabriel, 217, 285, 412
Ferrater Mora, Josep, 199
Ferrer i Palaus, Josep, 116, 170, 171, 179, 185,

219, 220, 257, 259, 261
Ferreira Nunes, Joao, 346, 423, 425
Ferrer Ramon, Josep, 139
Ferrer Llop, Josep, 270
Ferrer Savall, Jordi, 381, 389, 442
Ferrero Andreu, Lluís, 440
Ferret Quesada, Alfred, 281, 285, 322, 397, 438
Figueras Roca, Marta, 330
Figuerola Bassedas, Concepció, 229
Figuerola Bassedas, Josefina, 229
Finestres i de Monsalvo, Josep, 18
Fité Girvés, Joaquim, 272
Flo Sierra, Víctor, 375
Florensa, José, 47
Flos Bassols, Rosa, 270, 272, 277, 281, 285, 286,

288, 299, 302, 315, 318, 370, 374, 375, 376,
379, 382, 396, 411, 412, 428, 438

Flotats Ripoll, Xavier, 379, 384, 428, 442
Folguera Duran, Manuel, 78, 90
Fonolleda Millet, Jaume, 139
Fonolleda Aspert, Jaume, 272
Font Altaba, Manuel, 217, 245
Fontanet Villanueva, Glòria, 297
Font Fabregó, Joan, 423
Font i Quer, Pius, 115, 129, 144, 153, 155, 167,

181, 218, 220, 422, 432
Forns Casado, Maria, 330
Fortuny Madinyà, Antoni, 139
Freixas Guinjoan, M. Teresa, 229
Frigola Esteva, Octavi, 436
Frigola, Víctor, 413
Fuster Sobrepere, Joan, 272

Gallart Gallego, Francesc, 377
Gallart González-Palacio, Montserrat, 330, 378,

389, 441
Gallissà Costa, Llucià, 18
Gambús Armengol, Josep, 157
García Álvarez-Coque, José M., 423
García Calvo, Agustín, 199
García de Tejada, Ferran, 139
Garcia del Cid i de Arias, Francesc, 115, 117, 129,

144, 153, 155, 157, 167, 168, 219, 220, 257,
258, 259, 432, 434

García Fando, Rafael, 52
Garcia Martín, Estela, 393
García Mora, José Ignacio, 330
García Reimat, Purificació, 229
G. Rivera, Marta, 383
García Ruiz, Albert, 375
García López, Gemma, 295
Garcia Serrano, Joan, 356
Gasca Zubillaga, Alejandro, 428, 441
Gasó Ausina, Anastàsia, 393
Gassó Subirachs, Jaume, 139
Gay Pons, Anna Maria, 213, 220, 246, 259, 295
Gelabert Amat, Marta, 297
Gener Esteve, Olga, 427
Gesa Cañellas, Josep, 157
Gil Moya, Emilio, 281, 288, 289, 290, 318, 355, 376,

379, 397, 399, 428, 439
Gil Roig, José María, 319, 382, 383, 423, 428, 441
Gimeno Sanz, Víctor Manuel, 239
Giné Blasco, Ariadna, 427
Giner Vidal, Salvador, 423
Ginovart Gispert, Marta, 318, 379, 381, 397, 409,

428, 439
Giró Catasús, Pere, 224, 227, 435
Giró Fontanals, Francesc, 423, 439
Giró Roca, Antoni, 270, 278, 292, 293, 294, 330,

380, 381, 441
Girona Trius, Pere Joan, 46, 47, 79, 87, 88, 105,

120, 121, 129, 131, 144, 153, 155, 156, 157,
167, 218, 220, 432, 434

Girona, família, 184
Girona Vilanova, Ignasi, 63
Gispert Briansó, Miquel, 439
Gómez McPhearson, Helena, 392
Gómez Ortega, Casimiro, 21
González i Juan, Pere, 105, 129, 144, 153, 155,

167, 220, 432
González Flor, Cristina, 372, 428, 442
Gorchs Altarriba, Gil, 281, 287, 288, 289, 291,

292, 293, 324, 330, 340, 352, 353, 376, 389,
393, 397, 417, 424, 428, 439

Gordún Quíles, Elena, 289, 362, 379, 423, 428,
439

Gorría Royán, Hermenegildo, 41, 43, 47, 49, 64,
77, 79, 88, 432

Gràcia Alonso, Carles, 423
Gralla Santandreu, Enriqueta, 229
Grao Montoya, Rasa Maria, 330
Gras Moreu, Anna, 281, 289, 291, 292, 293, 326,

377, 379, 380, 381, 389, 395, 396, 397, 416, 428,
439

Grau Casellas, Ignasi, 83, 101
Grau Maristany, Pere, 62
Guerra Segura, Fernando, 440
Guilló Fontanils, Mercè, 229
Guitart Calva, Joan A., 139
Guitart Font, Lluís, 101, 155, 158, 218, 220, 433, 434
Guiteras Farràs, Joan, 129
Guiu Puget, Maria del Mar, 440
Gutiérrez del Olmo, 49
Gutiérrez Lou, Mireia, 288

Hebrad de Castellví,  Albert, 105, 432
Heras Coll, Ferran M., 157
Hereter Quintana, Agnès, 281, 287, 288, 292, 293,

317, 376, 379, 397, 417, 428, 439
Hernández, Xavier, 423
Hernández Yáñez, Eduard, 378, 379, 428, 439
Herrera Merino, Juan Antonio, 330
Hervás García, M. del Pilar, 229
Hidalgo Isla, Berardo, 239
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Holguera Vadillo, Antonio, 52
Homedes Ranquini, Joan, 154, 168, 218, 219,

220, 257, 433, 434
Homs Oller, Eladi, 83, 90, 432
Huerta Pujol, Óscar, 378, 389 398, 442
Huguet del Villar, Emili, 169

Iranzo Iranzo, Francisco, 281, 287, 289, 379, 388,
389, 394, 428, 439

Isart Sabi, Joan, 282, 437
Izquierdo Figarola, Jordi, 330, 379, 389, 391, 394,

397, 428, 440
Izquierdo Casas, Josep, 286, 438

Jansana Llopart, Antoni, 73, 77, 78, 141
Jarauta Bragulat, Eusebi, 428, 441
Jiménez de Ridder, Patrícia, 376, 397, 399, 428, 439
Joan Santacília, Jordi, 20
Joana Torras, Josep M., 238, 239
Jofre Roca, Lluís, 289, 302
Johanson i Hofseth, Joan, 139
Jordi Àlvarez, Luis, 52
Josa March, Ramon, 270, 272, 281, 287, 288, 295,

318, 355, 372, 376, 379, 389, 390, 393, 396, 397,
428, 438

Juan Corominas, Assumpció, 295
Judas Artigal, Anna, 433

Kallas, Zein, 383, 423, 428, 442
Knudson, Lewis, 121

Labarga Gastón, Víctor, 435
Lacambra Pifarré, Carme, 229
Lacada Oliván, Gerardo, 239
Lambarraa, Fátima, 442
Landeros Suárez, Arturo, 423
Laplana Pi, Martí, 440
Llach Garmendia, M. Antònia, 229
Llansó Rosa, Jaume, 32, 33, 34
Llenas Fernàndez, Manuel, 88, 105, 432
Llensa i de Gelsén, Santiago, 157
Llopart Català, Pere, 239

Llopis Fusté, Isaac, 381
Llorens Morraja, Martí, 278
Llorens Calveras, Jordi, 379, 428, 442
Llorente López, Joaquín, 441
Llovet Mont-ros, Josep, 54, 139, 155, 168, 178,

207, 208, 217, 218, 220, 224, 227, 248, 257, 258,
259, 260, 261, 282, 309, 373, 433, 434, 437

Llovet Roqué, Núria, 229
Llovet Roqué, Vicenç, 424
López Aranguren, José Luis, 199
López Bogoñoz, Alfonso, 423
López Codina, Daniel, 270, 272, 274, 281, 287,

288, 289, 291, 294, 318, 379, 380, 381, 388,
389, 393, 397, 413, 414, 428, 439

López Martínez, Marga, 378, 389, 398, 442
López Muñoz, Íngrid, 288
López Pérez, Dolores, 283, 317, 389, 428, 439
López Pol, Carme, 272
López Sánchez. Emilio, 44
López Viadur, Aurelio, 44, 47, 52
Lumsden, Jorge Enrique, 435

Macià Cots, Manuel, 239
Macià, Francesc, president, 146, 148
Maciñeira Lage, Josep, 157
Madinehei, Milad, 381
Maestre Escribà, Joaquim, 442
Maestro Yarza, Irene, 395
Maians Ciscar, Gregori, 19

Maimó Bolet, Joan A., 157
Majó Roca, Joan, 278, 315, 319, 370, 423, 428, 441
Maldonado Rius, Luis, 289, 369, 423, 424, 428,

440

Maluquer Viladot, Joan, 140, 141
Manció Guaran, Francesca, 195, 213
Mañas Bonví, José, 133, 432
Marco Baró, Lorenzo, 207, 208, 217, 223, 224, 225,

227, 282, 435, 437

Marco Sánchez, Francisco Javier, 330
Marco Sánchez, Juana M., 229

Margarit Calvet, Arnau, 220, 433
Margarit Duran, Joan M., 101
Margenat Estrada, Francesc, 157
Margenat Serra, Josep, 139
Marín Toyos, Daniel, 133, 432
Marina Miguel, Fernando, 413
Mariné Font, Abel, 423
Mariné Vergés, Montserrat, 297, 320, 372, 427
Marquès de Sentmenat, 17, 31, 33, 34, 37
Marqués Torres, Josefa, 229
Márquez Carreras, David, 440
Marsal Llacuna, Anna, 330
Martí Bohigas, Lluís 234

Martí Bosch, Lluís, 423
Martí Castells, Anna, 441
Martí Franquès, Antoni, 23
Martí Jusmet, Francesc, 270, 272
Martí-Codolar, Sebastià, 90
Martín Gascón, Patrícia, 330
Martín Lecumberri, N. Esteban, 52
Martín Villa, Rodolfo, 233
Martín Vegas, M. Magdalena, 229
Martín Vegas, María, 229
Martín Martí, Sílvia, 388
Martínez Alier, M. Mercè, 229
Martínez Badia, Isidre, 441
Martínez de Laguardia, Emilio, 227, 258, 282, 436,

437

Martínez de Salinas Viader, J. P., 224, 227, 434, 437
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Aquest llibre s’ha acabat de fer 
a Capellades (Anoia) durant la segona quinzena 

del mes d’octubre del 2012, 
coincidint amb els Cent Anys 

de l’inici de les classes 
a l’Escola Superior d’Agricultura, 

tot just quan aquesta institució, ja centenària,
espera assolir una vella aspiració: 

poder atorgar el títol d’enginyer agrònom.








