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Aprenentatge ‘natural’
 L’IES Pasqual Calbó  ha estat un centre de referència per als estudis sobre el món de l’agricultura i la jardineria
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Isaac Pons de Rosa 
bans del coronavirus, 
els menorquins ja te-
níem una estreta rela-
ció amb el territori i la 
natura. El camp, les 
espècies vegerals 

autòctones, la dedicació a cuidar un 
hort o el plaer de la jardineria for-
men part de la nostra personalitat. 
Però més enllà de l’oci hi ha l’ofici. I 
la formació és considera un fet im-
portant. Quan tot torni a la normali-
tat i les aules s’omplin d’alumnes, 
amb les mesures de seguretat ne-
cessàries, els estudis d’agricutura i 
jardineria recuperaran una activitat 

A
que compta amb una bona resposta. 
 L’institut Pasqual Calbó i Caldés, a 
Maó, és el centre de referència per als 
estudis agraris. És així que oferta fins a 
tres cicles formatius, encara que un 
d’ells es realitza a Sa Granja, el Centre 
de Capacitació i Experiències Agràries 
del Consell insular. 

A les instal·lacions de Bintaufa s’im-
parteixen el curs de Formació Professio-
nal Bàsica d’Agrojardineria i composi-
cions florals i el Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Jardineria i floristeria. Mentre, 
Sa Granja, com a centre adscrit al Calbó, 
fa un altre curs de Grau Mitjà, el de Pro-
ducció Agropecuària. 

Amb els estudis d’FP Bàsica, l’alumne 
obtè el títol de professional bàsic i pot 

treballar com a peó, agrícola i agrope-
cuari, d’horticultura i fruticultura, de 
cultius herbacis i en flor tallada, de jar-
dineria, vivers i centres de jardineria, o 
també com a peó en camps esportius, a 
més de com auxiliar de floristeria i ma-
gatzems de flors. 

Quant als cicles de grau mitjà, pro-
porcionen la titulacio de tècnic, per a 
treballar en empreses de jardineria, 
agràries i medi ambientals, exercint com 
a jardiner, cuidador de camps d’esports, 
com a viverista, empeltador, florista, ve-
nedor de floristeria, especialista en re-
col·lecció de llavors, o treballador en 
parcs urbans o jardins botànics o en em-
preses d’horticultura, entre altres. 

Igualment, els estudis que es fan a Sa 

Granja faculten l’alumne per treballar 
en explotacions de fruita, d’horticultu-
ra i cultius herbacis i ramaderes, així 
com en institucions de recerca i experi-
mentació en cultius i en producció ra-
madera (alimentació i maneig de bes-
tiar), o en vivers o granges escola i au-
les de naturalesa. 

Si finalment es posa en marxa a Me-
norca el centre integrat d’FP, la inten-
ció de la Conselleria d’Educació és que 
tots aquests estudis d’Agrària s’impar-
teixin a Sa Granja. Una opció que a 
priori, i sense estar encara decidida, no 
convenç als docents del Calbó.



20
           Xoc    Suplement educatiu del Diari Menorca2 MENORCA ● «Es Diari» l  DIMECRES, 20 MAIG DE 2020  

Aquells joves als 
quals els agrada el 
camp o la jardine-
ria, tenen en aquests 
estudis una alterna-
tiva molt vàlida i 
«amb molta sortida 
al món laboral, hi 
ha molta demanda» 
per part de les em-
preses, afirma Josep 
Xabuch, del depar-
tament d’Agrari.  

L’actual cap de 
departament és Fer-
nando Cubero i jun-
tament amb pro-
fessors com Joan Vi-
dal, imparteixen 
diverses matèries 
d’aquests cursos 
que faculten l’alum-
ne per treballar en 
el món rural, en em-
preses de jardineria, 
floristeries o jardins, 
entre altres. 

Una de les estu-
diants, Talia Canta-
llops, explica que «abans vaig fer el 
curs de Formació Professional Bàsica 
i vaig voler continuar amb el cicle de 
Grau Mitjà». I és que «el camp 
m’agrada molt i veig que són uns es-
tudis que tenen molta sortida». Per 
exemple, ella mateixa ja fa feina en el 
departament de «manteniment d’un 
hotel» fent tasques de jardineria. 

La seva companya, Lídia Coronil 
creu que s’ha de tenir en compte que  
«Menorca és el lloc ideal per aquests 
estudis» i que fer aquests cursos 
l’atreu molt perquè «estàs molt en 
contacte amb la naturalesa». A més, 
«el curs està molt ben plantejat, hi ha 
teoria i molta pràctica i aprens moltes 
coses, com temes de fitosanitaris, 
tèniques de venda» i moltes més 
qüestions relacionades. Així, aprenen 
a utilitzar maquinària i instal·lacions 
agrícoles, a fer manteniment de jar-
dins i zones verdes, a manejar siste-
mes de reg, o a fer composicions flo-
rals, segons el curs que sigui. 

 
OFICI SACRIFICAT 
Els estudiants són cons-
cients que treballar al 
camp és dur. Joan Sintes 
apunta que «és impor-
tant que t’agradi fer fei-
na a l’aire lliure» i tam-
bé s’ha de tenir en 
compte que «és un ofici 
molt físic» i si fas feina 
en un lloc, hi ha feina 
cada dia, segons quina  
sigui la producció. 

Talia Cantallops creu 
que açò no impedeix 
l’accés de les dones, ja que són oficis 
perfectament realitzables per a to-
thom. «S’haurien d’apuntar més 
al·lotes, aquí feim tots el mateix, des 
de fer rams a passar el multicultor». 

Sigui com sigui, «si et vols dedicar 
a aquest món és necessària una for-
mació, sobre plagues, productes, in-
feccions», afegeix Lídia Coronil. Per-
què és un sector propens a tenir tre-

Ve de la pàgina anterior

balladors que no tenen una formació. 
 

TRASLLAT? 
Actualment, i des de fa anys, el ‘Calbó’ 
és el centre de referència a Menorca per 
aquests estudis d’especialització 
agrària. Amb el temps, el centre ha anat 
incorporant terrenys dels voltants, per 
tal que l’alumnat pugui realitzar les 
pràctiques. «Així com ho tenim és 

ideal», considera Josep Xabuch, qui du-
rant molt de temps ha estat el cap de 
departament i qui recorda com a poc a 
poc i amb esforç han millorat les ins-
tal·lacions. 

Amb aquests estudis l’alumne obté a 
més diferents certificacions i qualifica-
cions oficials. Per exemple, amb el Grau 
Mitjà s’obté el Qualificat d’Aplicador de 
Productes Fitosanitaris.

Estudis molt pràctics. Els alumnes tenen l’oportunitat de fer molts exercicis 
pràctics, tant en les tanques que hi ha al voltant de l’institut, com fent pràctiques als jar-
dins del centre. L’objectiu és que les pràctiques siguin el més reals possibles.   
Fotos: JAVIER COLL

Família d’Agrària 
    

FP Bàsica d’Agrojardineria  
i composicions florals 

1 r curs 
Operacions auxiliars de preparació 
del terreny, plantació i sembra de cul-
tius. 
Operacions bàsiques de producció i  
manteniment de plantes en vivers i 
centres de jardineria. 
Operacions bàsiques en instal·lació 
de jardins, parcs i zones verdes. 
Operacions bàsiques pel manteni-
ment de jardins, parcs i zones verdes. 
Comunicació i societat I. 
Ciències aplicades I. 
Tutoria. 
 
2 n curs 
   Activitats de reg, abonament i trac-

taments en cultius. 
Operacions auxiliars en l’elaboració 
de composicions amb flors i plantes. 
Materials de floristeria. 
Comunicació i societat II. 
Ciències aplicades II. 
Tutoria. 
Formació en centres de treball. 
 

      CFGM de Jardineria  
i floristeria 

 
1 r curs 
 Fonaments agronòmics. 
 Implantació de jardins i zones ver-

des. 
 Taller i equips de tracció. 
Infraestructures i instal·lacions 
agrícoles. 
Principis de sanitat vegetal. 
Producció de plantes i pans d’her-
ba en viver. 
 
2 n curs 
 Manteniment i millora de jardins i 

zones verdes. 
 Composicions florals i en plantes. 
 Establiments de floristeria. 
 Tècniques de venda en jardineria i 

floristeria. 
Control fitosanitari. 
Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora.. 
 

      CFGM de Producció 
agropecuària (Sa Granja) 

 
1 r curs 
 Fonaments agronòmics. 
 Fonaments zootècnics. 
 Implantació de cultius. 
 Taller i equips de tracció. 
Infraestructures i instal·lacions 
agrícoles. 
Principis de sanitat vegetal. 
Formació i orientació laboral. 
 
2 n curs 
 Producció agrícola 
 Producció de llet, ous i animals per 

a vida. 
 Producció de carn i altres produc-

cions ramaderes. 
 Control Fitosanitari. 
 Empresa i iniciativa emprenedora. 
 Formació en centres de treball.

>>
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ment d’Arts and Grafts,  i estilísticament 
amb el  modernisme i art déco. 

L’exportació de les bosses va ser molt 
important. Segons Lafuente (1918),  es 
van vendre per quasi tot Europa i sobre-

tot a Anglaterra, al mateix temps que en 
diferents països africans (Tunísia, Ma-
rroc, Egipte, Líbia, Angola, Sudan), 
asiàtics (Japó, Xina, Singapur, Indoxina, 
Filipines) i americans. Al mateix temps, 

a indústria 
menorquina 
té una pro-
ducció impor-
tant i molt co-
neguda al se-
gle XIX i a 
l’inici del XX: 
les bosses de 

plata. Al Museu de Menorca po-
deu trobar una bona  mostra 
d’aquests béns, en total hi ha vint-
i-dues bosses de malla de plata fa-
bricades a Menorca. Aquestes pe-
ces han estat adquirides pel mu-
seu al llarg dels anys, tant per 
compra, com per donació. 

A Menorca al segle XVIII hi 
havia un ofici prou destacat i 
precedent d’aquesta indústria, 
el d’argenter. L’any 1784 segons  
Lorenzo Lafuente hi havia, vint-
i-un argenters, devuit d’ells a 
Maó, dos a Ciutadella i un a 
Alaior. Es feien arracades, 
anells, agulles i prest apareixerà 
un nou producte, la bossa de 
plata, emprada com a moneder.  

En la primera meitat del segle 
XIX comença a Menorca la pro-
ducció de bosses de plata i tam-
bé d’or, sobretot a Maó i Alaior, 
encara que el gran auge va tenir 
lloc entre 1900-1913. Eran cone-
gudes com a record de viatge i 
hi havia poca producció perquè 
la demanda era  local i ocasio-
nalment per als visitants. Els 
primers tallers documentats van 
ser els dels senyors  Puigserver, 
Pusitas i Jaume Escudero. 

Per les informacions d’arxiu i 
els estudis publicats sabem que 
a inicis de 1900 hi havia una 
dotzena de tallers i uns quatre-
cents operaris. Això canvia l’any 
1913, quan treballaven quatre 
mil dones en la malla,  i tres-
cents homes encarregats de la 
resta del procés. L’any 1918 a 
Menorca hi havia vint-i-quatre 
fàbriques: dotze a Maó, vuit a 
Alaior, i quatre a Ciutadella.  

La bossa està formada per 
dues peces: la malla, composta 
de petites cadenes embaulades i 
la tancadura que sol estar grava-
da o calada. La gran majoria de bosses 
tenen una cadena, per poder ser penja-
des a la cintura o agafades de la mà. 

El fil de plata s’importava de França i 
es repartia a les bosseres. El procés de 
fabricació era manual i la malla era feta 
per les dones en règim putting out system 
(feina a domicili); es deia, fer tela. 

En un principi era un article masculí, 
després es van introduir les bosses de 
dona, amb  models, formes i ornamenta-
ció segons la moda i el gust estètic del 
moment. A més, es va convertir en un 
complement indispensable en la indu-
mentària femenina, conjugant l’artesania 
i el gust estètic dins la línia del movi-
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departament d’Art 
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aquesta demanda va propiciar  
que sortissin competidors i se’n 
fabriquessin a Barcelona, Portu-
gal, França i Alemanya (Santa-
ló, 1913). Tan important va ser 
la fabricació de la malla que so-
bre l’any 1900, un fabricant 
francès va venir a Menorca per 
contractar bosseres d’Alaior 
perquè ensenyessin la tècnica 
de la malla a al·lotes de Còrsega 
i Marsella.  

També sabem que entre 1911 i 
1912 el taller de Joan Gomila 
era l’únic a Menorca que feia tot 
el procés, des de la fundició de 
la plata a l’embalatge en caixes 
de fusta. 

L’any 1918 es van introduir 
les màquines de fer malla. Al 
principi aquesta malla es venia 
solta i s’exportava a la penínsu-
la i a l’estranger, on es munta-
ven les tancadures. Posterior-
ment es va introduir la fabrica-
ció de les tancadures llises i les 
gravades fetes pels homes. 

En els anys vint les fàbriques 
van fer fallida per l’encariment 
de la plata i moltes d’elles van 
deixar de fabricar i, en con-
seqüència, van tancar. Algunes 
es van reinventar i van obrir 
amb altres alternatives;  de la 
plata es va passar a l’alpaca, al  
ferro i al  llautó.  

La successora de la indústria 
dels moneders de plata va ser 
l’argenteria amb la  fabricació 
de diferents objectes, com so-
nalls, encenedors, coberts, cade-
nes, sivelles i altres. Més tard, la 
bijuteria  s’imposarà a l’argente-
ria i adquirirà la seva importàn-
cia en els anys cinquanta del se-
gle XX. Prova d’aquesta recupe-
ració és que l’any 1962 hi havia 
121 empreses de bijuteria. 

 
*  *  *  * 
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UBICACIÓ: Museu de Menorca, planta 
2a, sala 3. Número inventari: 26.746. 
TÍTOL: Bossa amb tancador decorat amb 
incisions de fulles i cercles, pom llis. La 
malla presenta decoració en triangle i re-
matada per unes bolles.   
 MATÈRIA: Plata.   

MIDES: 17 x 17 centímetres. 
TÈCNICA: Fosa, embaulada, calada i re-
pussada. 
CRONOLOGIA: Final del segle XIX-inicis 
del XX. 
FONS D’INGRÉS: Es va comprar l’any 1997. 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo.

La indústria de les bosses de 
plata va esdevenir força relle-
vant a Menorca.


