
 

Posada en comú amb les Comissions del COEAC 

El dia 3 de febrer de 2015 la Junta de Govern del COEAC es va reunir amb els representants de 

les Comissions del Col·legi amb l’objectiu de fer una posada en comú de les diferents línies 

d’actuació i planificar las accions a realitzar al llarg del 2015. 

En general la valoració ha estat molt positiva, els assistents van poder compartir experiències i 

conèixer el que s’està fent des de cadascuna de les Comissions. Agraïm a tots els assistents la 

seva presencia així com la seva dedicació i treball en promoure i impulsar la comissió. Moltes 

gràcies a tots!! 

Us deixem un breu resum de cada Comissió: 

COMISSIÓ D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES:  Eulàlia Moreno (presidenta) 

La Comissió d’ IAA es va crear l’any 2007 amb l objectiu d’aglutinar als companys que treballen 
en les Indústries agroalimentàries. Està formada per 10 membres i ha tingut moments amb 
més o menys activitat organitzant jornades, articles i visites tècniques d’interès pel col·lectiu. 
Pel 2015 es vol reactivar l’activitat i organitzar actuacions al voltant de les necessitats, 
prioritats i/o reptes que hauran d’afrontar les empres al llarg d’aquest i propers anys . 
Si teniu qualsevol suggeriment us podeu posar en contacte amb la seva presidenta o bé amb la 
secretaria tècnica del COEAC. 
 
COMISSIÓ DEL PAISATGE:  Roser Vives Delàs (presidenta) 

El principal objectiu de la Comissió del Paisatge és consolidar la figura de l’enginyer agrònom 
en els àmbits del paisatge i l’ordenació del territori, defensar els nostres interessos i mantenir-
nos actius en aquest camp. s’informa que la presidenta, Roser Vives, assisteix a les reunions 
del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge en representació del COEAC. 
 
La comissió està integrada per 9 membres de les 4 demarcacions. Per tal de facilitar el 
contacte entre ells, es proposa buscar mecanisme per a compartir la informació que es cregui 
d’interès entre els membres de la Comissió.  
 
COMISSIÓ DE L’AIGUA:  Carles Estarán Justribó (president) 

La comissió té com a objectiu principal establir un «debat profund» sobre tots aquells temes 
relacionats amb la gestió dels recursos hídrics i el regadiu, els quals tenen una incidència social 
important.  La comissió es reuneix periòdicament i en ocasions conviden a alguna persona 
experta en la matèria per a tractar algun tema en concret. També organitzen visites tècniques, 
i redacten articles d’opinió. S’informa d’una nova incorporació, la companya Maite Sisquella, 
de l’Oficina del Regant. 
 
Pla d’actuacions previst pel 2015 

- Xerrada del Dr Christopher Lund (Decagon Devices Inc). Nuevos sensores e inteligencia de 
datos en agricultura profesional (9/2/15) 

- I Congrés de l’aigua de Catalunya. 18 i 19 de Març a Barcelona. Amb la participació del 
president de la Comissió, Carles Estaran.  

- Visita al Embassament de Sant Salvador del Canal (136 hm3). Prevista per la primavera de 
2015. 

 



 

COMISSIÓ D’ENERGIA I RESIDUS i COMISSIÓ INTERCOL·LEGIAL D’ENERGIA:  

Anna Lluis (membre) 

El principal objectiu de la comissió és el foment, la divulgació i la informació a propòsit de 
qualsevol qüestió relacionada amb els sistemes energètics i/o els residus, i la seva utilització en 
el món agroalimentari, per tal d’arribar a ser referents en els sectors emergents d’energies 
renovables i medi ambient. 
 
La comissió està formada per 8 membres amb dos noves incorporacions que han centrat els 
esforços en organitzar xerrades energètiques, visites tècniques i sobretot en l’organització de  
les 3 edicions del Congrés Rural Smart Grid, que ens a posicionat com a experts en l’àmbit de 
les xarxes elèctriques en el món rural. 
 
Pla d’actuacions previst pel 2015 

- Congrés RSG: Fer una revisió del format del Congrés. 

- Projecte RSG: Continuar treballant amb FMR, ICAEN i Localret per a definir el projecte  i 
concretar-ho. 

- Organitzar una xerrada sobre l’aprofitament del biogàs dels abocadors. 
 
COMISSIÓ DE VALORACIONS I PERITATGES:  Pau Oromí Martí (president) 

La idea de crear una comissió va sorgir en els debats que van seguir a les dues ponències, 
sobre el nou Reglament de Valoracions del sòl, celebrades a les seus del nostre Col·legi a 
Barcelona  i Lleida l’any 2012, amb l’objectiu d’organitzar activitats que redundin en benefici 
dels interessos professionals dels Col·legiats que es dediquen habitualment o esporàdicament 
a l’àmbit de les valoracions i els peritatges. 
 
Pla d’actuacions previst pel 2015 

- Organitzar un curs sobre valoració agrària. 
 
COMISSIÓ SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG):  Ignasi Servià 

Goixart (president) 
L’any 2013 es va crear la Comissió amb l’objectiu de difondre a través del Col·legi les novetats, 
publicacions, cursos de formació i conferències que puguin ser d’interès per tal d’anar 
actualitzant els coneixements dels SIG i alhora, compartir experiències i donar a conèixer els 
diferents programaris, eines d’anàlisi, dades obertes i altres. 
 
La comissió està formada per 7 membres actius que fins ara han organitzat dues Jornades 
sobre el GIS & l’Agricultura i el GIS & l’Aigua i un taller formatiu. 
 
Pla d’actuacions previst pel 2015 

- Tallers: “Visió Comparativa del Software GIS” 19/02/15, a càrrec del company, Sergi Gàmiz. 

- Jornada Tècnica “3. GIS & Smart Cities”. Es previst que hi participi l’alcalde de Lleida, Angel 
Ros, des de la Comissió s’han fet les gestions pertinents. La jornada està prevista per la 
setmana del 23 al 27 de març.  

- Jornada Tècnica “4. GIS & Medi Ambient”. Amb la col·laboració de l’ACA. Prevista per a 
mitjans de juny.  

- Gestions amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Possibilitat de col·laboració en 
la vuitena edició del congrés europeu EUREGEO que tindrà lloc al mes de juny i que hi 
participen Catalunya, Emilia Romagna i Baviera 

 



 

GRUP DE TREBALL NOVES TITULACIONS:  Nuria Cañameras Riba (presidenta) 

S’informa que els membres de la Comissió són representants de les Escoles de Lleida, 
Barcelona, Girona i Tarragona i que la Comissió es va crear amb l’objectiu de valorar la 
possibilitat d’obrir-nos a d’altres titulacions relacionades amb el món rural i agroalimentari i 
que finalment, el desembre passat es va acordar aprovar els Estatuts de l’Associació per així 
poder fer-ho.  
 
Amb això semblarien complerts els objectius, però arran de l’acord de Govern del divendres 30 
de gener de 2015, sobre la possibilitat de passar de 4 anys de Grau + 1 de Màster a 3 anys de 
Grau + 2 de Màster, es veu la necessitat de mantenir activa la Comissió per tal de poder fer-ne 
seguiment i veure com ens afecten aquests canvis i quines són les implicacions que es podrien 
derivar.  
 
COMISSIONS D'ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ  
L’objectiu de les Comissions d’Activitats és promoure el contacte entre els col·legiats de la 
demarcació, l’intercanvi d’experiències i la suma d’esforços en interès dels enginyers 
agrònoms, així com fomentar i promoure actes per donar a conèixer l’exercici de la nostra 
professió. Entre d’altres, s’organitzen jornades sobre temàtiques interessants per als col·legiats 
de la demarcació, visites tècniques i activitats lúdiques per permeten mantenir i reforçar els 
vincles d’amistat i companyonia.  
 
Pla d’actuacions previst pel 2015 
 
COMISSIÓ D'ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA:  Íñigo Vargas Pando (president) 

- Calçotada dels agrònoms. Prevista pel mes d’abril. 
 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA:  Conxita Villar Mir (presidenta) 

- Organitzar curs sobre càlcul instal·lacions frigorífiques.  

- Organitzar Jornada sobre PDR i PAC.  

- Visita a FABARA. Depuradora natural, mausoleu de Fabara i visita a Caspe. 

- Visita a granja de vaques Sant Josep –Tamarite de Litera- (una de les més grans d’Espanya). 

- Visita  Pantà de Sant Salvador (-Binefar/Espús). 
 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA:  Josep M. Dilmé Ferrer (president) 

- Tradicional arrossada d’en Frederic. Enguany és previst a Rupià.  

- Visita Castell de Requesens, Alt Empordà. 
 
COMISSIÓ MÀRQUETING I PROMOCIÓ:  Anna Forns Bergés (presidenta) 

S’informa que és una Comissió de nova creació, que de moment només està constituïda per la 
presidenta, però la idea és obrir-la a més companys. 
 
L’objectiu és promocionar la nostra Institució, donar a conèixer els serveis que oferim, amb la 
idea de mantenir/cuidar als col·legiats/associats i aconseguir-ne de nous.  
 
Iniciatives  

- Realitzar una enquesta de satisfacció. 

- Activar la web: suggeriments, mailing ... 

- Donar a conèixer les actuacions de les Comissions del COEAC. 

- Realitzar portes obertes a les Comissions. 



 

 
Es demana que si algú té alguna idea i/o suggeriment que la faci saber i si coneix a alguna 
persona que podria estar interessat en col·laborar que li faci saber a la presidenta. 
 
BIM (Building Information Modeling):  Agustí Jardí (president) 

S’informa que és una Comissió de recent creació i pendent de fer la presentació  oficial. S’han 
realitzat un parell de reunions, per tal de poder constituir-la, i veure de forma preliminar els 
possibles interessats. Per portar a terme la presentació oficial, s’està pensant en exposar un 
exemple pràctic i donar a conèixer als assistents o col·legiats interessats, l’abast real 
d’aquestes noves eines. 
 
Iniciatives  

- Donar  a conèixer el BIM entre els diferents Col·legiats. 

- Proposta Formativa per als interessats.  

- Posada en comú d’experiències (a  més llarg termini). 

- Donar informació sobre diferents aplicacions disponibles (a més llarg termini). 

- Donar informació sobre protocols (a més llarg termini). 

- Arribar a possibles acords amb empreses de Software. 
 
COMISSIÓ INTERCOL·LEGIAL D’URBANISME I TERRITORI. COL·LEGIS 

PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT RURAL:  Ignasi Grau Roca (president) 

S’informa sobre la creació de la Comissió Intercol·legial d’Urbanisme i Territori dels 4 col·legis 
d’àmbit rural creada amb l’objectiu de tenir més força davant de l’administració pública i 
reivindicar un paper més actiu en l’ordenació del territori. En aquest sentit, s’han realitzat 
diverses reunions amb diferents representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i 
actualment estem presents en la Ponència de sòl no urbanitzable, en la qual hem assistit a 
dues reunions. Així mateix, la Comissió, amb representants dels 4 col·legis, s’ha reunit 4 
vegades.  
S’informa que és previst una nova llei del territori i que és important que hi fem aportacions 
perquè es tingui en compte la visió agrària i forestal. 
 
D’altra banda, com a Col·legi també hem col·laborat amb el Fòrum Territori i Urbanisme que 
organitza la Societat Catalana d'Ordenació del Territori de Institut d'Estudis Catalans fent 
aportacions al Document d'alternatives en l'àmbit del territori i l'urbanisme. 
 
COMISSIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PEL DRET A 

DECIDIR:  Joan Barniol Garriga (representant del COEAC) 

S’informa que es una Comissió impulsada pel Col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya a 
través de la seva Comissió de noves iniciatives, amb l’objectiu d’organitzar accions i jornades 
entorn a aquesta temàtica. En aquest sentit, el COEAC, juntament amb el COETAPAC i la ICEA 
van organitzar l’any passat la Jornada sobre “La indústria agroalimentària catalana davant el 
repte de la independència”. 
 
 
 


