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Josep M. Rofes i Sans
Degà

Barcelona, juny de 2010.

PRESENTACIÓ MEMÒRIA DE GESTIÓ 2009

Em plau presentar-vos la memòria de gestió de l’any 2009 del nostre Col·legi i Associació, en la qual hi 
trobareu un recull de les principals actuacions portades a terme per la nova Junta de Govern, així com els 
nous serveis que hem posat en marxa al llarg de l’any passat. 

No cal que us digui que l’any 2009 ha estat un any difícil per a tots i cadascun de nosaltres, la crisi econò-
mica ha afectat de manera directa a molts companys i la recessió econòmica s’ha fet palesa en la nostra 
activitat.

A més dels efectes de la crisi econòmica, el Col·legi, com a  institució, també ha estat preocupat pels canvis 
que hem experimentat en el nostre entorn col·legial més proper, com ara, les noves titulacions i la nova llei 
Òmnibus, als quals, atès la seva importància, els hi hem volgut dedicar un capítol especial en el document 
que us presento.

Les noves titulacions venen de la ma d’una reforma de l’ensenyament universitari a nivell europeu, l’ano-
menat Tractat de Bolonya, del qual se’n ha parlat i discutit molt els últims anys i que ara, amb més o menys 
satisfaccions, ja el tenim aprovat. Es tracta d’un nou model, amb nous plans d’estudis i una nova metodo-
logia que ha d’estar implantat, definitivament, pels cursos que s’inicien l’any 2010. Els propers anys, caldrà 
doncs, fer seguiment de la seva implantació, així com, una especial atenció a l’habilitació per a la professió 
d’enginyer agrònom.

En relació a la nova llei Òmnibus, aquesta obeeix a la transposició de la Directiva Europea de Serveis, i 
la seva aplicació modifica 47 lleis, entre elles, la de col·legis professionals, afectant a qüestions de vital 
importància com el visat i l’obligatorietat o no de la col·legiació, qüestions que repercutiran de ple en la 
nostra activitat.

Com veieu, ens trobem en un context de canvi profund, tant a nivell econòmic com social, en el qual, 
haurem d’afrontar un nou escenari. El nostre repte serà, adaptar-nos a aquest nou escenari, adoptant les 
adequacions i innovacions necessàries. És moment de reflexionar sobre el futur i modificar, si cal, el nostre 
rumb, per tal de dirigir-nos cap a un objectiu desitjable que, entre tots, haurem de perfilar i construir.

Haurem d’apostar per la innovació, les noves tecnologies, la formació i sobretot la millora de la productivitat 
per tal de ser més competitius i fomentar una renovació en els sectors relacionats amb la nostra activitat, 
l’agroalimentari, les energies renovables, l’ordenació del territori i la preservació del medi ambient.  

Des del Col·legi continuarem treballant, confiant en comptar amb la vostra valuosa participació i col-
laboració que, en nom de tota la Junta de Govern i en el meu propi, vull agrair molt sincerament. I per 
acabar, deixeu-me agrair, un any més, al nostre personal tècnic i administratiu del Col·legi, la seva feina i 
dedicació en aquest treball.

Rebeu una cordial salutació,



MEMÒRIA ANUAL 2009      6



MEMÒRIA ANUAL 2009      7

Josep M. Rofes Sans

JUNTA DE GOVERN

Carles Estarán Justribó 

Miquel Pujol Palol Josep M. Dilmé Ferrer

Pau Oromí Martí Sofia Bajo de la Fuente

Domènec Vila Navarra Joan Ramon Gispert Folck

Anna Forns Bergés Gemma Teixidor Alba

Ignasi Grau Roca

Xavier Lujan Egea Eulàlia Moreno García
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JUNTA GENERAL
Òrgan suprem de decisió del Col·legi que està constituït 
per tots els col·legiats no suspesos en l’exercici dels seus 
drets corporatius. 

JUNTA DE GOVERN
Degà
Josep M. Rofes Sans
Vicedegà
Ignasi Grau Roca
Secretari
Pau Oromí Martí 
Tresorera
Sofia Bajo de la Fuente
Vocal de relacions amb el Consell 
Carles Estarán Justribó 
Delegat de Barcelona 
Miquel Pujol Palol
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Lleida 
Domènec Vila Navarra
Delegat de Tarragona 
Joan Ramon Gispert Folch
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Anna Forns Bergés 
Vocal de Girona
Gemma Teixidor Alba 
Vocal de Lleida
Xavier Lujan Egea
Vocal de Tarragona
Eulàlia Moreno García

COMISSIÓ PERMANENT
Degà
Josep M. Rofes Sans

Vicedegà
Ignasi Grau Roca
Secretari
Pau Oromí Martí 
Tresorera
Sofia Bajo de la Fuente
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos

COMISSIÓ DE VISATS
Eduard Hernández Yáñez
Jaume Puig Bargués
Llorenç Reig Tehas
Joan Adserias Sans
Carles Estaran
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos 

COMISSIÓ INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Eulàlia Moreno García
Eduard Mas Martínez
Marta Puyuelo Gros 
Oscar Cabodevila Pillado
Elisabet Medina  Clarà 
Teresa Soley Zapata  
M. Jesús Ortiz Campos

COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep Maria Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca
Francesc Primé Vidiella
Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals

ÒRGANS DE GOVERN I  CONSULTIUS
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Jordi Vives Xiol
Joan Estrada Aliberas

Comissió de l’Aigua
Carles Estarán Justribó 
Ignasi Grau Roca 
Domènec Vila Navarra 
Josep M. Villar Mir
Sergio Mothe Martinez 
Fco. Javier Teixidó Chimeno 
Manuel Blanco Grustán 
Iñaki Fraile Navascués 
Joan Girona Gomis 
Agustí X. Gonzàlez Nieto 
Santiago Planas de Marti 
Josep A. Rosell Polo

Grup d’Interès d l’Energia
Verònica Kuchinow Tudury
Arturo Sánchez Garcia
Anna Lluis Gavaldà
Xavier Lujan Egea
Jordi Vives Xiol
Ignasi Grau Roca

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Joan Ramon Gispert Folch
Eulàlia Moreno García 
Josep M. Rofes Sans
Francesc Rovira Gras
Francesc Primé Vidiella
Gabriel Sanz Baeza
Ignasi Batlle Caravaca
Anna Lluís Gavaldà
Clara Santiveri Gassó
Vicenç Ferré Puig 

Jordi Balust López
Albert Torredemer Tomàs
Iñigo Vargas Pando

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Domènec Vila Navarra
Xavier Lujan Egea
Justo Lorenzo Sánchez
Ignasi Iglesias Castellarnau
Esther Aldomà Sanfeliu
Víctor Homedes Gili
Carles Sabaté Vives
Cristina Gallinad Ferrer
Eva Martínez Cristóbal
Antoni Teixidó Quintana
Roser Montero Visent
Òscar Trindade Roca

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Josep M. Dilmé Ferrer
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa
Pere Alvarado Crosas
Frederic Gómez Pardo
Josep M. Vallès Casanova

SECRETARIA TÈCNICA
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos
Personal administratiu
Rosa Maria Serrabou Giménez
Jordi Graña Flores
Josefina Bertran Torra

ÒRGANS DE GOVERN I  CONSULTIUS
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Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 

Degà, Josep M. Rofes Sans 

Fundació Agrícola Catalana

Delegat de Barcelona, Miquel Pujol Palol

Comissió de Construcció de la Cambra de Comerç de Barcelona

Verònica Kuchinow Tudury

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona

Verònica Kuchinow Tudury

Patronat de l’Escola Politècnica Superior de Girona

Delegat de Girona, Josep M. Dilmé Ferrer

Premi al Llibre Agrari

Vocal de Lleida, Carles Estarán Justribó 

Premis d’Innovació de la Fira Sant Josep de Mollerussa 

Vocal de Lleida, Xavier Lujan Egea

L’Observatori del Paisatge

Roser Vives Delàs

Consell Assessor de  l’Enginyeria  Tècnica Agrícola de la Universitat  Rovira i Virgili

Delegat de Tarragona, Joan Ramon Gispert Folch

Fundació Universitat de Lleida

Delgat de Lleida, Domènec Vila Navarra

REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI EN ALTRES ENTITATS I ORGANISMES
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REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI EN ALTRES ENTITATS I ORGANISMES

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA)
Vicepresident, Carles Estarán Justribó
Delegat territorial de Catalunya, Josep M. Rofes Sans

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC
Josep M. Rofes Sans
Domènec Vila Navarra
Carles Estaran Justribó
Pau Oromí Martí   
Sofia Bajo de la Fuente
Anna Forns i Bergés  
Gemma Teixidor i Alba
Miquel Pujol Palol 
Eulàlia Moreno García

Groupement Européen d’Intérêt Economique AGRO-SUD EUROPE  (GEIE)
Gerent, Joan Barniol Garriga
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L’entorn col·legial.

Noves titulacions

L’Espai Europeu d’Educació Superior (L’EEES)

L’Espai Europeu d’Educació Superior és un projecte que im-
pulsa la Unió Europea seguint els principis anunciats l’any 
1999 en la Declaració de Bolonya, amb l’objectiu d’harmo-
nitzar els sistemes universitaris de cada país, de forma que 
totes les titulacions tinguin una estructura homogènia i pu-
guin ser convalidades fàcilment. 

És la via que ha de portar a les universitats europees a tenir 
punts en comú, que facin fàcilment comprensibles i compa-
rables els seus títols, incrementant la mobilitat d’estudiants, 
de professors, i de professionals.  Actualment les Universitats 
s’estan acabant d’apartar per tal d’estar en funcionament el 
proper curs 2010-2011.
 

Títol que habilita per a la professió regulada d’En-
ginyer Agrònom.

La legislació vigent conforma la professió d’Enginyer Agrò-
nom com una professió regulada, això implica que, el seu 
exercici requereix estar en possessió del corresponent títol 
oficial de Màster, obtingut d’acord amb el previst en el Reial 
Decret 1393/2007, conforme a les condicions establertes 
en l’Acord del Consell de Ministres del 26 de desembre de 
2008. 

A principis d’any s’han publicat al BOE les Ordres per les 
quals s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols 
universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les profes-
sions d’Enginyer Agrònom i Enginyer Tècnic Agrícola. BOE 
núm. 43 (19/02/2009). 

Aquestes ordres determinen les condicions i requisits que 
hauran de complir els nous plans d’estudi, que presentin les 
universitats per a la seva verificació i acreditació pel Consell 
d’Universitats i ANECA.

La UdL ha estat treballant en el nou pla d’estudis del Màster 
Universitari en Enginyeria Agronòmica per la UdL, que ja està 
aprovat per l’Escola i que està pendent de verificació per 
ANECA. 
  
Planificació de l’ensenyament del Màster i condicions 
d’accés:
El nou títol que substituirà l’actual d’enginyer agrònom i que ha-
bilitarà per a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom serà 
un màster, el seu pla d’estudis tindrà una durada de 60-120 
crèdits europeus (ECTS) (1-2 anys) i la seva denominació serà - 
Màster Universitari en “nom” per la Universitat de “nom”.

Podrà accedir al Màster qui hagi adquirit la titulació de Grau 
que habiliti per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic 
Agrícola, segons la legislació vigent, seguint un pla d’estudis 
que tindrà una durada de 240 crèdits (4 anys). 

L’ENTORN COL·LEGIAL

ORGANITZACIÓ ACTUAL

NOVA ESTRUCTURA
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Característiques del nou model

Crèdits ECTS
Tots els títols universitaris adaptats a Bolonya tenen una ma-
teixa unitat de mesura del temps que es dedica als estudis: 
el crèdit europeu (ECTS, European Credit Transfer System). 
Si fins ara el crèdit universitari equivalia a 10 hores de docèn-
cia, el crèdit ECTS val per 25-30 hores, però aquí s’hi inclou, 
a més del temps de classe, el que es destina a preparar els 
treballs, de forma individual o amb els companys, l’assis-
tència a seminaris i tutories amb el professor i també el que 
s’inverteix en estudiar per afrontar amb èxit els exàmens.

Metodologia
La formació rebuda, anirà orientada cap a l’adquisició de 
competències i habilitats, més que als coneixements dividits 
per assignatures. S’aposta per donar eines a l’estudiant que 
el capacitin per a un aprenentatge autònom que li permeti 
adaptar-se als canvis i posar-se contínuament al dia.

En relació als idiomes, l’anglès serà necessari per tenir el títol 
i poder sortir a l’estranger.

Altres màsters
A part dels màsters professionalitzants que habilitaran per 
a l’exercici d’una professió regulada, les Universitat podran 
oferir altres màster, anomenats Universitaris o de Bolonya, 
que  tot i que correspondran a un títol Europeu homologat, 
no donaran les atribucions professionals per a l’exercici de la 
professió d’Enginyer Agrònom.

Com afecta la nova regulació als actuals enginyers 
agrònoms i agrònomes?

Els actuals enginyers agrònoms i agrònomes, que tenen un 
títol oficial d’acord amb els plans d’estudis anteriors, man-
tindran tots els efectes acadèmics i professionals correspo-
nents a la seva titulació. És a dir, podran continuar exercint 
la professió regulada d’enginyer agrònom, amb plenitud de 
facultats i amb les mateixes atribucions i competències pro-
fessionals, com fins ara.

Llei Òmnibus.

El dia 23 de desembre de 2009 s’ha publicat en el BOE 
l’anomenada “Llei Òmnibus”, en el marc del procés de trans-
posició i implantació a l’estat espanyol de la Directiva de Ser-
veis europea. 
Es tracta d’una Llei estatal que modifica les lleis afectades 
per la Directiva de Serveis, per adaptar-les a la Llei sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici o 
“Llei paraigües” (Llei 17/2009, publicada en el BOE el 24 de 
novembre i vigent des del 24 de desembre de 2009). La Llei 
Òmnibus té el caràcter de legislació bàsica, per la qual cosa 
les modificacions legals que introdueix seran d’aplicació ge-
neral.

Abans de la seva aprovació, el Ministeri d’Economia i Hisen-
da va demanar als Col·legis Professionals, i entre ells, al Con-
sell General de Col·legis d’Enginyers Agrònoms, un informe 
de justificació del visat. Per tal de donar resposta a aquesta 
sol·licitud, es va preparar un document consensuat per tots 
els col·legis d’Enginyers Agrònoms.
La nova llei, entre d’altres, modifica la Llei estatal sobre col-
legis professionals i la Llei de societats professionals.
Les principals qüestions que afecten als col·legis professio-
nals, destaquen:
• L’obligatorietat o no del visat.
• Una quota d’entrada justificada.
• Alta col·legial via telemàtica.
• Finestreta única.
• Elaboració d’una Memòria anual.
• Servei d’atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris 

per tal de poder rebre i resoldre les seves queixes o recla-
macions.

• Prohibició de recomanacions sobre honoraris.

En relació al visat col·legial en el termini de quatre mesos 
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern aprovarà 
un Reial Decret que estableixi els visats que seran exigibles 
d’acord amb el previst a l’article 13 de la llei 2/1974, de 13 
de febrer, sobre col·legis professionals.

L’ENTORN COL·LEGIAL
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Seguiment dels 
Objectius Estratègics



“potenciant la relació amb entitats externes, per ser 
més decisiu a nivell formatiu, institucional i professional”.

Objectiu estratègic 1: El Col·legi vol ser INFLUENT
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Relacions amb el Consell General i 
ANIA

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Agrónomos

El Col·legi està integrat en el sí del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, que és l’òrgan re-
presentatiu i coordinador superior dels col·legis d’enginyers 
agrònoms a nivell estatal, és una Corporació de Dret Públic, 
amb personalitat jurídica pròpia.

Junta de degans.
La responsabilitat de la direcció i administració del Consell 
General recau en la Junta de Degans, en la qual, el Col·legi 
ha estat representat pel degà, Josep M. Rofes Sans. La Jun-
ta de degans ha celebrat tres reunions ordinàries, dues a 
Madrid i una a Cariñena, i una extraordinària a Tortosa. 

Enguany, les principals actuacions portades a terme des del 
Consell ha estat les següents:

•	 Informe. L’enginyer agrònom és una professió regula-
da.

•	 Llei Òmnibus. Elaboració del document “Cuestionario 
sobre reservas de actividad y obligaciones de colegia-
ción dirigido a los colegios profesionales”, que ha estat 
consensuat per tots els col·legis d’enginyers agrònoms 
de l’Estat Espanyol a través d’una reunió amb tots els 
seus  secretaris tècnics, fruit de la qual, s’ha elaborar 
l’esmentat document per tal de donar resposta al qües-
tionari enviat pel ministeri, en relació al visat dels col-
legis.

•	 Modificació dels “Estatuts generals dels Col·legis Ofici-
als d’enginyers agrònoms i del seu consell general”.

•	 Seguiment de les noves titulacions de grau i màster. 
•	 Responsabilitat civil professional.
•	 Defensa de competències.

Associación Nacional de Ingenieros Agró-
nomos (ANIA)

La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) 
agrupa a tots els enginyers agrònoms a nivell estatal, i 
d’acord amb els seus estatuts generals, tots els enginyers 
agrònoms associats estan integrats en les seves associaci-
ons respectives, les quals tenen el mateix àmbit d’actuació 
geogràfica i seu que el col·legi corresponent. L’Associació 
d’enginyers agrònoms de Catalunya està representada a tra-
vés del seu president, Josep M. Rofes Sans, com a delegat 
regional d’ANIA i a més, el vicepresident d’ANIA, Carles Es-
tarán, és membre de la nostra Junta Directiva.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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Trobada de representants de les Juntes Directives 
de les Associacions d’Enginyers Agrònoms a nivell 
estatal. 
Enguany, l’Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
ha estat l’amfitriona en l’organització de la trobada de repre-
sentants de les Juntes Directives de les Associacions d’En-
ginyers Agrònoms a nivell estatal que ha tingut lloc els dies 
2, 3 i 4 d’octubre al Delta de l’Ebre. 

A la trobada hi han participat un centenar de persones d’ar-
reu de l’estat espanyol. En representació de la nostra As-
sociació, hi han participat el president, Josep M. Rofes, el 
vocal de relacions amb ANIA, Carles Estaran, la vocal de 
relacions amb l’administració pública, Anna Forns, el delegat 
de Girona, Josep M. Dilmé, el delegat de Barcelona, Miquel 
Pujol, el secretari tècnic, Joan Guim, i el company, Josep M. 
Franquet.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

La trobada, ha iniciat amb una recepció oficial a càrrec de la 
Diputació de Tarragona, en la qual el company Francisco Santo-
laria, ha fet una presentació del seu llibre “Parques y reservas na-
turales de España”. El programa d’activitats, han comptat, entre 
d’altres, amb la visita  a la Cooperativa de Soldebre, la Coopera-
tiva d’Arrossaires del Delta, i l’empresa Mistral Bonsai, S.L.
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Jornada de presentació de l’enginyeria agronòmica 
a l’IIE. 
El vicepresident d’ANIA i membre de la Junta, Carles Esta-
ran, ha participat com a ponent en la Jornada de presenta-
ció de l’enginyeria agronòmica, impulsada des de l’Instituto 
de la Ingenieria de España, que ha tingut lloc el dia 11 de 

novembre a Madrid, a la qual, també hi han participat com 
a ponents, l’exministre, editor i escriptor, Manuel Pimentel 
Siles, el catedràtic de Medi Ambient i Ordenació Territorial de 
la Universidad Politécnica de Madrid, Domingo Gómez Orea, 
el subdirector de l’ Aigua de TRAGSA, Carlos Gómez Guti-
érrez, la directora de Planificació Estratègica de Fertiberia, 
Isabel García Tejerina i la subdirectora adjunta de la Subdi-
recció General de Foment Industrial i Innovació del MMARM, 
Consuelo Pérez Fernández. 

A l’acte han assistit una cinquantena de persones i també 
s’ha pogut seguir per Internet a través de la web del Insti-
tuto. 

Relacions amb el Parlament de Catalu-
nya.

Reunions amb el parlamentari de ERC i 
company, Carmel Mòdol.
Enguany s’han mantingut dues reunions amb el parlamentari 
de ERC i company, Carmel Mòdol, amb l’objectiu de fer un in-

tercanvi d’opinions en temes relacionats amb l’agricultura.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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Audiència amb el president del Parlament de Cata-
lunya. 
El dia 10 de març, el president del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach, ha rebut en audiència al degà del Col·legi, 
Josep Maria Rofes. El degà ha anat acompanyat per la vocal 
de relacions amb les administracions públiques, Anna Forns 
i el secretari, Pau Oromí. Ha estat una audiència distesa, en 
la qual, hi ha hagut oportunitat de parlar sobre qüestions re-
lacionades amb el nostre col·lectiu. Entre d’altres s’ha parlat  
del tema dels enginyers agrònoms funcionares nivell A/B, de 
les noves tecnologies i finalment, ens hem ofert com una 
Institució de consulta en aquells temes d’interès relacionats 
amb la nostra activitat.

Relacions amb la Generalitat de Catalu-
nya.

Departament d’Agricultura, Alimentació i Ac-
ció Rural.

Sopar de treball amb el conseller del DAR. 
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim 
Llena, ha presidit, el dia 11 de febrer, a Arenys de Mar, el se-
gon Sopar de Treball amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya, en el qual, han participat per part del DAR, el mateix 
conseller, el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, el company, Joan Gené i la cap del Gabinet 
del conseller, Mònica Lafuente i per part del Col·legi el degà, 
Josep M. Rofes, el vicedegà, Ignasi Grau, la vocal de relaci-
ons amb l’administració pública, Anna Forns, i com a experts, 
els companys Joaquim Barriach, Joan Esteve, Joan Garriga, 
Montse Mascaró i Jaume Pintó. La valoració del sopar, per part 
del conseller ha estat molt positiva i, entre d’altres, ens ha de-
manat la nostra col·laboració en qüestions de comunicació de 
temes d’interès com ara les zones ZEPA, els transgènics, etc.

Reunió amb la Direcció General d’Alimentació, Quali-
tat i Indústries Agroalimentàries del DAR.
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reunions en les 
quals hi han participat el director general d’Alimentació, Qua-
litat i Indústries Agroalimentàries, Joan Gené, i el subdirector 
general d’Indústries Agroalimentàries, Joan Barniol, i per part 
del Col·legi, el degà, Josep M. Rofes, i el secretari tècnic, 
Joan Guim. 

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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Principalment, s’ha parlat sobre el nou sistema de tramitació 
d’ajuts per a la millora dels processos de transformació i co-
mercialització dels productes agraris,  així com, de diferents 
temes d’interès general per a la nostra activitat.

Reunió amb la Direcció General d’Agricultura i Ra-
maderia del DAR. 
Celebrada el dia 16 d’abril, a la qual han participat repre-
sentants dels Col·legis d’Enginyers Agrònoms i Tècnics 
Agrícoles. Per part del Col·legi d’Agrònoms, han assistit, el 
degà, Josep M. Rofes i el vicedegà, Ignasi Grau, per part 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles, el seu president 
en funcions, acompanyat de dos vocals i per part del DAR, 
la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel, 
i el subdirector general d’Agricultura, Ramon Lletjós. Entre 
d’altres, s’ha parlat de potenciar les relacions per tal de de-
senvolupar temes d’interès comú.

Departament de Governació i Administraci-
ons Públiques.

Reunió amb la Direcció General de Funció Pública
El dia 2 d’abril, una petita comissió constituïda pel degà, Jo-
sep M. Rofes, la vocal de relacions amb les administracions 
públiques, Anna Forns, el secretari, Pau Oromí i el secretari 
tècnic, Joan Guim, ha mantingut una reunió amb la directora 
general de Funció Pública, Leonor Alonso i la subdirectora 
general de Gestió de Recursos Humans, Juliana Vilert.  

Entre d’altres, en la reunió, s’han posat sobre la taula els 
següents temes:
•	 La manca d’oposicions al Cos d’Enginyers Agrònoms de 

la Generalitat de Catalunya. S’ha demanat una major pro-
porció d’enginyers agrònoms.

•	 Potenciar la promoció interna, per poder passar de nivell 
B a nivell A, dels funcionaris enginyers agrònoms. 

•	 Decret que regula els àmbits funcionals en l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. S’ha demanat que la titu-
lació d’enginyer agrònom estigui integrada en tots aquells 

àmbits pels quals estem capacitats, per la qual cosa, s’ha 
fet arribar un escrit al Departament de Governació i Funció 
Pública que recull les nostres capacitats.

Fruit d’aquesta reunió i de la informació facilitada, ens han 
confirmat que, de moment, tenen previst  incloure la titulació 
d’enginyer agrònom en l’àmbit funcional de Gestió del medi i 
més endavant, ens tindran en compte en altres àmbits.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Procés participatiu per elaborar l’Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Sessió 
de debat sobre el sector AGRARI. 
El degà, Josep M. Rofes, en representació del Col·legi ha 
participat a la sessió sectorial del procés participatiu per ela-
borar l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Ca-
talunya, en la qual s’ha tractat l’eix agrari, i que ha tingut lloc 
a Lleida, el dia 16 de juny.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

Debat de l’aigua.
Després de la constitució de la Taula Nacional de la Sequera, 
el dia 28 d’abril de 2008, el DMAH s’ha plantejat aprofitar la 
seva estructura representativa per tal d’abordar un nou de-
bat participatiu amb uns objectius i una filosofia més amplis: 
el Debat de l’Aigua a Catalunya, amb una perspectiva a mitjà 
i llarg termini.

Aquest nou espai de debat ha acollit la presència d’experts i re-
presentants de l’àmbit institucional, territorial, acadèmic, econò-
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mic i social vinculats al món de l’aigua amb l’objectiu d’arribar 
a un consens i acordar solucions a mitjà termini, i més enllà 
de l’any 2025, que permetin aplicar polítiques de l’aigua amb 
garanties d’èxit polític i acord social. El Col·legi ha estat repre-
sentat a través del seu secretari tècnic, Joan Guim.

Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques.

Relacions amb la Subdirecció General de Paisatge i 
Acció Territorial. 
A través de la Comissió del Paisatge del Col·legi, s’ha orga-
nitzat conjuntament amb la Subdirecció General de Paisatge 
i Acció Territorial, una Jornada tècnica sobre l’agronomia en 
el paisatge, en la qual, s’ha fet una presentació de la Guia 
d’integració paisatgística. “Horts urbans i periurbans”.

La presentació de la jor-
nada ha estat a càrrec del 
Director general d’Arqui-
tectura i Paisatge del De-
partament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, 
Joan Ganyet.

Relacions amb l’administració local.

Consells Comarcals.
L’any 2009 s’ha continuat treballant en mantenir relacions 
estables amb els Consells Comarcals, amb la finalitat, so-
bretot, de donar a conèixer la figura de l’enginyer agrònom 
i buscar línees de  col·laboració en temes d’interès comú. 
L’objectiu principal és donar a conèixer la nostra professió, i 
explicar els diferents àmbit d’actuació. 

A finals del 2009, estem tramitant la signatura del conveni 
amb 3  Consells Comarcals: El Pla d’Urgell, la Noguera i el 
Barcelonès.

Relacions amb la Universitat

Relacions amb la Universitat de Lleida

Reforma de l’Ensenyament Universitari. 
Al llarg de l’any s’ha fet un seguiment continuat d’aquest 
tema i s’han mantingut diferents reunions, entre d’altres, el 
vocal de relacions amb el Consell, Carles Estarán, ha parti-
cipat en una reunió amb representants de l’ETSEA de Lleida 
amb l’objectiu de tractar el tema dels nous plans d’estudis 
de Grau i Màster.

Dinar amb els companys de l’ETSEA. 

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

En motiu de l’organització de la Jornada d’Inserció Laboral 
a l’ETSEA de Lleida celebrada el dia 17 de març, a continu-
ació de la mateixa, es va celebrar un dinar de treball amb 
els companys i professors de l’Escola per parlar sobre els 
nous plans d’Estudis. Per part de l’ETSEA, els assistents van 
ser els companys Jaume Lloveras, Antoni Michelena, Astrid 
Ballesta, Iolanda Sòria, Vicente Medina, Daniel Babot i Josep 
Gelonch. 
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delegat de Lleida, Domènec Vila i coordinat amb el director 
de l’ETSEA i company, Jaume Lloveras.

Relacions amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya

Dinar de treball amb 
el director de l’Escola 
Superior d’Agricultura 
de Barcelona.
El dia 12 de març ha tingut 
lloc un dinar de treball en el 
qual hi han participat el di-
rector de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelo-
na, el company, Joan Oca, 
el degà, Josep M. Rofes 
i el secretari tècnic, Joan 
Guim. Entre d’altres, s’ha 
tractat el tema dels nous 
Plans d’estudis del Grau.

Relacions amb la Universitat de Girona

Reunió amb el sotsdirector Àmbit Agroalimentari de 
l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
El dia 5 de maig a la seu del Col·legi a Barcelona, el degà, 
Josep M. Rofes, ha mantingut una reunió amb el sotsdirector 
d’Àmbit Agroalimentari de l’Escola Politècnica Superior de 
la UdG, el company, Francesc Ramírez de Cartagena, en la 
qual, s’ha fet un intercanvi d’opinions sobre la proposta del 
pla d’estudis del títol de grau que volen presentar.

Relacions amb Col·legis professionals

Enguany s’han realitzat diferents contactes amb altres col-
legis professionals, amb l’objectiu principal de donar a co-
nèixer les nostres capacitats i alhora buscar línies de col-
laboració amb altres col·lectius. 

Inauguració oficial del curs 2009-2010 a l’ETSEA. 
El dia 29 d’octubre, a la sala d’actes de L’ETSEA, el degà, 
Josep M. Rofes ha assistit a la inauguració oficial del curs 
2009-2010 de l’ETSEA, a la qual, la lliçó inaugural ha anat a 
càrrec del senyor Carles Sumarroca.   

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

Signatura del conveni de col·laboració amb la UdL. 
El dia 17 de desembre s’ha signat un conveni de col·laboració 
amb la UdL mitjançant el qual, podrem disposar informació 
relativa als estudiants que obtenen la seva titulació d’engi-
nyer agrònom a Lleida. Aquest conveni ha estat conduit pel 
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Així, al llarg del 2009, una de les principals preocupacions 
dels col·legis professionals, ha estat la nova llei Òmnibus 
i els seus efectes sobre les funcions i actuacions dels col-
legis professionals. En aquest sentit, a través de diversos 
contactes i reunions, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya, ha donat suport a les gestions conjuntes  que 
s’han portat a terme, en defensa dels Col·legis Professionals 
enfront al projecte de la Llei Òmnibus.

Col·legi d’Enginyers de Monts i Forest.
El dia 17 de juny, el vicedegà, Ignasi Grau, acompanyat pel 
secretari, Pau Oromí, i el secretari tècnic, Joan Guim, han 
mantingut un dinar de treball amb el degà del Col·legi d’Engi-
nyers de Monts i Forest, Jordi Romà, per a tractar possibles 
col·laboracions en temes relacionats amb la Planificació Ter-
ritorial i el Medi Ambient.

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles.
El dia 2 de desembre, el degà, Josep M. Rofes, han mantingut 
una reunió amb el president del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles, Ramon Lletjós amb l’objectiu de fer un intercanvi 
d’opinions sobre les noves titulacions i veure si es poden esta-
blir ponts de col·laboració entre els dos Col·legis.

Roda de premsa sobre la llei Òmnibus al 
Col·legi d’Enginyers Industrials. 

Sota el títol “Els col·legis professionals adverteixen que la Llei 
Òmnibus envaeix competències de la Generalitat. Aquesta 
llei desregularitza l’activitat professional i afecta  les garanties 
dels ciutadans” ha tingut lloc una roda de premsa al Col·legi 
d’Enginyers Industrials, que ha recollit el punt de vista dels 
representants de 30.000 professionals, entre ells, els engi-
nyers agrònoms.

Sopar anual del 
Col·legi d’Engi-
nyers Industrials 
de Lleida.
El delegat de Lleida, Do-
mènec Vila, ha participat 
al tradicional sopar de 
germanor del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de 

la Demarcació de Lleida, convidat pel seu president, Josep 
Giné i Badia, que ha tingut lloc el dia 28 de novembre a la 
“Finca Prats” a Alpicat.

Relacions amb l’Institut d’Enginyers de 
Catalunya (INEC).

L’INEC és la Federació d’Associacions d’Enginyers Superiors 
de Catalunya, en la qual, l’Associació d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya ha estat representada a través de la Sofia Bajo 

i l’Anna Forns com a secretaria 
i  vicesecretaria, respectivament, 
del Consell de Govern de l’IN-
EC.

Les principals actuacions que 
s’han dut a terme des de l’INEC 
són:
•	 Vídeo promocional “Vols ser 

enginyer?”.
•	 Participació al Saló d’Ensenya-

ment que ha tingut lloc del 18 
al 22 de març a Barcelona.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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•	 Visita a la Terminal T1 de l’Aeroport del Prat, organitzada 
el dia 6 de maig.

•	 Nova pàgina web. www.enginyers.cat
•	 Jornada sobre “L’enginyeria amb orientació a l’excel·lència 

en els serveis. Cal un nou enginyer al món dels serveis?” 
que  ha tingut lloc el dia 17 de juny de 2009 a la seu de 
IBM Innovation Center a Barcelona.

•	 Jornada sobre “Energia Nuclear, reflexions entre engi-
nyers” que ha tingut lloc el dia 17 de novembre al Saló de 
cotxeres del Palau Robert, a Barcelona.

Relacions amb altres Institucions

Institut Català d’estudis Agraris. ICEA
Reunió amb el nou president de l’ICEA, el company, Josep 
M. Vives, mantinguda el dia 12 de març per tal d’elaborar i 
signar un conveni de col·laboració entre les dues instituci-
ons, amb la idea de promocionar i divulgar les actuacions 
que portem a terme.

Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya. ITeC
El Col·legi és una de les institucions que ha donat suport al 
projecte de revisió i ampliació del banc de preus de jardineria 
i paisatgisme. El degà, Josep M. Rofes, ha participat a l’acte 
de presentació del banc de preus de jardineria i paisatgisme 

(BPJP2008) que ha tingut lloc el dia 30 d’abril a l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, a Barcelona.

Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà 
Col·laboració amb la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà, 
que ha organitzat l’exposició “Cerdà 150 anys de Moderni-
tat” per tal de promocionar la figura de l’enginyer de camins, 
Ildefons Cerdà. 

Consell Participatiu de l’Agència de l’Ener-
gia de Lleida
El dia 2 de desembre s’ha constituït el Consell de Partici-
pació de l’Agència de l’Energia de Lleida, un espai d’orga-
nització cívica que neix amb l’objectiu de representar els in-
teressos del conjunt de la comunitat en diversos punts del 
procés d’elaboració i aplicació de polítiques, i en la recerca 
del consens sobre qüestions que pugui plantejar l’Agència 
de l’Energia de Lleida, organisme creat a iniciativa de l’Ajun-
tament d’aquesta ciutat.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, juntament 
amb altres entitats, forma part del Consell Participatiu. Es 
tracta d’entitats públiques i privades, organitzacions em-
presarials i professionals, associacions ciutadanes, col·legis 
professionals, organismes internacionals i persones qualifi-
cades professionalment en l’àmbit de l’estalvi, la eficiència i 
les energies renovables.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT



Objectiu estratègic 2: El Col·legi vol ser PROMOTOR

“assolint un major reconeixement social de la professió 
a través de diversos canals de comunicació”.



MEMÒRIA ANUAL 2009      27

La XAC! Xarxa d’Agrònoms de Catalunya. 

La XAC! és la imatge del nostre col·lectiu a Internet. La nova 
comunitat web ha esdevingut un excel·lent de projecció tant 
a nivell col·lectiu com a nivell personal, per a cada un dels 
col·legiats. 

Per una banda ha permès que el Col·legi obri els seus co-
neixements a la societat i mostra un perfil ampli de la nostra 
activitat professional, i per una altra banda, és una excel·lent 
plataforma de projecció per a tots els enginyers i enginyeres 
agrònoms que vulguin millorar la seva presència professional 
a Internet. L’any 2009 hem tingut un 14% més de visites.

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR

La xac! En dades. Visites a agronoms.cat durant l’any 
2009

  60.629 visites
  294.539 pàgines visitades
  166 visites per dia
  5 pàgines per cada visita
  00:02:56 mitjana de temps al portal

L’any 2009, La XAC! ha obtingut un PageRan de 4, que és la 
puntuació mínima per a que Google et tingui en consideració 
en les seves cerques. 

La XAC! t’ajuda a construir la teva presència a Internet i a 
millorar la teva Marca Personal. 

Una marca personal augmenta el teu valor i et diferencia dels 
altres... Participant a La XAC!, estàs treballant per a tu i per al 
teu reconeixement professional. Només cal que tinguis om-
plert i actualitzat el teu perfil, escriguis un article, o facis una 
recomanació a través d’una monografia ... 

6.000

3.000

6.000

gener març maig juliol setembre novembre

3.000

febrer abril juny agost octubre

Visites totals

60.629 visites totals

19.723 Usuaris únics absoluts 294.539 Pàgines vistes 30,51% Visites noves

60.629 visites totals

Any 2009
www.agronoms.cat

Visites

1 59.234

Gràfic de visites
per ubicació

Any 2009

País o territori Visites

Spain 59.234

United Kingdom 274

Andorra 233

Germany 134

France 115

United States 113

Portugal 65

Ireland 44

Italy 35

Netherlands 32

www.agronoms.cat

Trànsit directe
27.116,00 (44,72%)

Motors de cerca
20.262,00 (33,42%)

Llocs web de referència
13.230,00 (21,82%)

Altres
21 (0,03%)

Fonts del trànsit

Any 2009
www.agronoms.cat

Les cerques han enviat 13.289 visites a través de 3.800 paraules clau

Paraules clau rellevents Visites

agronoms 5.539

[nom propi de persona] 511

coeac 374

enginyers agronoms 306

agrònoms 226

enginyer agronom 129

curs per aturats a barcelona 2009 qualitat 128

ajuntament de igualada telefon [nom propi de persona] 124

[nom propi de persona] 83

congres mundial d’enginyers agrònoms 58

[nom propi de persona] 57

agronoms lleida 53

c.o.e.a.c. 52

borsa treball agronoms lleida 45

entorn sa 41

[nom propi de persona] 36

capitalització de renta 36

jornada contra incendis 18 setembre cambres frigorífiques 33

[nom propi de persona] 32

agronomos cataluña 30

Paraules clau rellevents Visites
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L’Enginyer/a Especialista
Continuem amb la idea que la primera imatge dels enginyers 
agrònoms de Catalunya, són els nostres especialistes: cada 
mes, en portada, hem tingut el perfil d’especialista d’un com-
pany o companya, així com, un article redactat per ell o ella 
relacionat amb la seva tasca diària. L’any 2009 hem publicat 
5 perfils més, i a finals d’any, en total, ja en teníem 13.

Núm. perfils enginyer especialista : 13

Aquesta és una manera senzilla de construir la teva presen-
tació a la xarxa, amb una comunicació directa i convincent,  
donant un missatge de professionalitat i de solvència. 

A més, aquesta secció ens permet presentar el Col·legi com 
un col·lectiu de persones molt diverses i molt ben prepara-
des, les quals intervenen en diferents àmbits professionals, 
tots molt influents per al teixit econòmic i social del nostre 
entorn.
Els enginyers agrònoms interessats en publicar el seu perfil 
d’especialista, es poden posar en contacte amb la secretaria 
del Col·legi.

Directori d’empreses
El directori d’empreses està obert a tothom i el seu objec-
tiu és canalitzar clients cap a la teva empresa. Internet pot 
ser un magnífic mitjà de comunicació i promoció de la teva 
empresa.

A finals d’any, a la secció de “L’enginyeria agronòmica” tenim 
publicades:

Núm. de empreses d’enginyers agrònoms: 26
Núm. de pèrits judicials : 61

És difícil canalitzar contactes comercials per Internet, però 
La Xac! et pot ajudar. Explica l’activitat de la teva empresa i 
omple l’apartat de projectes, així la teva fitxa tindrà caràcter i 
personalitat, serà diferent i especial.

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR
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Les monografies. El coneixement és el nos-
tre patrimoni.
El coneixement en agronomia i la seva renovació és el nos-
tre patrimoni. Emmagatzemar-lo, transmetre’l i renovar-lo és 
una tasca de tots nosaltres.

i que considerem que són prou interessants i valuosos per 
a compartir.

Núm. monografies publicades: 35
(treballs que tracten a fons un tema concret)

Incrementar el nombre d’enginyers en 
el futur.
El col·legi ve portant a terme, fins ara, la presentació del 
nostre col·lectiu als futurs enginyers agrònoms i agròno-
mes, a través de les jornades d’inserció laboral a l’escola 
de Lleida. Però la nova Junta de Govern, creu oportú que 
per tal de presentar l’enginyer agrònom, com una professió 
de futur, també s’ha de promocionar a estudis més prime-
rencs. 

És per això que, al llarg de l’any 2009, s’han fet gestions i 
contactes per tal de valorar la possibilitat de promocionar 
la nostra professió en els centres de batxillerat. La persona 
responsable d’impulsar aquesta acció ha estat la vocal de 
Girona, Gemma Teixidor.

En aquest sentit, s’ha dut a terme una primera presentació 
a l’IES Abat Oliba de Ripoll, a través de la mateixa compa-
nya, Gemma Teixidor, i a més, també s’ha contactat amb 
els companys i companyes, que es dediquen al món de 
l’ensenyament secundari i/o la formació professional. Per 
això, s’han organitzat 4 reunions, una per demarcació, amb 
l’objectiu de presentar la iniciativa i valorar possibles actu-
acions.

En aquests moments ens trobem en un entorn que està 
experimentant molts canvis, arran de les noves titulacions 
i de la nova llei Òmnibus, malgrat això, enguany s’ha co-
mençat a treballar en aquesta nova i ambiciosa iniciativa 
que haurem d’anar perfilant en el futur, a mida que es vagin 
dilucidant les incerteses actuals sobre l’aplicació de les es-
mentades novetats.

En aquest sentit, l’apartat “base de coneixement” és la bibli-
oteca electrònica del Col·legi. En aquesta secció es mostren 
els documents elaborats per les col·legiades i els col·legiats 

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR



MEMÒRIA ANUAL 2009      30

Relacions amb els mitjans de comuni-
cació.
Al llarg de l’any, alguns diaris i molt especialment els de la 
ciutat de Lleida, s’han fet ressò d’algunes de les actuacions 
portades a terme des del Col·legi. Entre elles, destaca espe-
cialment, el fort ressò mediàtic que ha tingut la jornada sobre 
transgènics organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida.

Nota informativa sobre la nova junta del Col·legi.

Jornada sobre transgènics organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida.

Jornada sobre transgènics organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida.

Presentació de la Comissió de l’Aigua del Col·legi dins del marc de la fira 
Aqua-Tech.

“Ingeniero agrónomo, una profesión con futuro” Article publicat pel Col·legi

TEMA

El Segre

La mañana, Bon dia

La mañana, El Segre

La mañana

La Vanguardia. 
Especial sobre Enginyeria

MITJÀ

16-03-09

24-09-09

28-09-09

22-11-09

10-12-09

DATA

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR
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Nou personatge a la sèrie televisiva 
Vendelplà. 
A principis d’any, s’ha contactat amb la productora Diago-
nal TV, amb l’objectiu d’incorporar un enginyer agrònom a 
la sèrie de més audiència de TV3, Vendelplà, i així, donar 
a conèixer la nostra professió a la societat i promocionar la 
figura de l’enginyer agrònom. 

La idea ha prosperat i desprès de diversos contactes, el 
diumenge, dia 21 de juny, ha aparegut en pantalla el nou 
personatge, la Tura Rossinyol, una estudiant d’Enginyeria 
Agrònoma a l’escola de Lleida, interpretat per l’actriu Aida 
de la Cruz. 

Al llarg de l’any, a través de la vocal de relacions amb l’ad-
ministració pública, Anna Forns, s’ha mantingut el contacte 
amb la productora i s’ha fet un seguiment del personatge per 
tal de mantenir-lo actiu a la sèrie i així, tenir una oportunitat 
de donar-nos a conèixer.

Premi d’Innovació en Maquinària o 
Instal·lacions Agroindustrials. 137 Fira 
de Sant Josep.
Dins del marc de la Fira Sant Josep de Mollerussa es con-
voca el Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal-
lacions Agroindustrials a l’objecte de destacar i reconèixer 
les novetats tècniques exposades. El Col·legi, com cada any, 
ha atorgat el Premi d’Innovació en maquinària o instal·lacions 
agroindustrials, dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor. El 
premi ha estat atorgat a T-QUATTRE de Lleida, per un mun-
tatge modular d’estructura en alumini pel suport de Plaques 
solars.

El representat del Col·legi que ha format part del Comitè Tèc-
nic Avaluador, ha estat el vocal de Lleida, Xavier Lujan i el 
lliurament, el delegat de Lleida, Domènec Vila.

Premi al Llibre Agrari. 
Fira Sant Miquel.
Com cada any, dins del marc del 
conveni de col·laboració subscrit 
entre el Col·legi i la Fira de Lleida, 
s’ha convocat la 38a edició del 
Premi del Llibre Agrari, a la millor 
publicació escrita sobre temes rela-
cionats amb les ciències agronòmi-

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR
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ques. El Col·legi participa en aquest premi tant econòmica-
ment com formant part del Jurat, el nostre representant al 
jurat ha estat el vocal de relacions amb el consell, en Carles 
Estarán Justribó, que enguany, a més, ha estat el president 
del jurat. 

El llibre guanyador de l’edició 2009 ha estat “La savia como 
índice de fertilización”, escrita per Carlos Cadahía, Ivan Fru-
tos i Enrique Eymar, professors de la Universitat Autònoma 
de Madrid. Editat per Mundi-Prensa, el llibre és un manual 
amb normatives que permeten utilitzar la saba per al di-
agnòstic de nutrició i per a la millora de la fertilització dels 
cultius.

Acte de presentació del primer cava 
bio dinàmic al Col·legi. 
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Jo-
aquim Llena, acompanyat del degà, Josep M. Rofes, del 
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroa-
limentàries, Joan Gené, del director general de l’INCAVI, 
Joan Aguado, i del director dels Serveis Territorials del DAR 
a Barcelona, Jaume Balagué, ha presidit l’acte de presen-

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR

tació d’un cava gran reserva d’agricultura biodinàmica ela-
borat per Vins el Cep. L’acte ha tingut lloc el dia 10 de juny 
a la seu del Col·legi a Barcelona.

Publicacions.
l’Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya dóna su-
port i col·labora en l’edició de llibres relacionats amb la nos-
tra activitat i professió, i també, en aquells que estan escrits 
per enginyers agrònoms:

•	 Treballar	 el	 sòl.	 Un	 art	
per descobrir de, la 
companya Àngela Bosc, 
Pere Porta i Jaume Torres. 
El secretari, Pau Oromí, ha 
participat, en representa-
ció de l’Associació, a l’ac-
te de presentació del llibre 
que ha tingut lloc el dia 21 
de març, dins el marc de 
la Fira de Sant Josep de 
Mollerussa. 
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•	 Fitoremediació.	 Tecnolo-
gia de descontaminació 
mitjançant plantes, de la 
companya, Àngela Bosch, 
Natividad Iglesias i Josep M. 
Virgili.

•	 Malas	hierbas	en	plàn-
tula. Guia de identifica-
ción, de Jordi Recasens 
i Josep Antoni Conesa.

•	 Les	terres	de	l’Ebre,	un	
problema de debò del 
company, Josep M. Fran-
quet.

•	 L’explotació	 de	 vaques	 de	
llet: factors de producció 
i bases de la comunicació 
per a la innovació del com-
pany, Antoni Seguí. El llibre 
ofereix una visió general de 
l’explotació de vaques de llet, 
repassant els aspectes i fac-
tors tècnics que conformen el 
maneig i en determinen els resultats econòmics. La 
presentació del llibre ha tingut lloc el dia 1 de juliol a 
la seu del Col·legi a Barcelona.

•	 La	meva	primera	guia	sobre	
l’hort	urbà del company, Jo-
sep M. Valles Llibre adreçat als 
més petits. Amb aquesta guia 
aprendran a conrear, en recipi-
ents petits, tota mena d’horta-
lisses. Inclou consells per a la 
sembra, calendari de cultius, 
trucs per a combatre plagues per malalties i fitxes 
d’hortalisses per a totes les èpoques de l’any.



Objectiu estratègic 3: El Col·legi vol ser VIABLE

“Buscant noves fonts d’ingressos i/o millorant les que ja 
té per assolir una estabilitat econòmica”.
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Visat de treballs

En el gràfic següent s’aprecia l’evolució dels ingressos per drets de visats des de l’any 2001 fins l’any 2009, així com l’evolució 
del nombre total de visats.

EL COL·LEGI VOL SER V IABLE

EVOLUCIÓ DEL VISAT DE TREBALLS

EVOLUCIÓ DEL % PER PRESSUPOSTOS VISATS

PERCENTATGE PER PRESSUPOSTOS DELS VISATS PER PROVÍNCIA

2009

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS VISATS PER PROVÍNCIES

2009

% PER PRESSUPOSTOS VISATS PER TIPUS D’INDÚSTRIA

2009

DISTRIBUCIÓ PER PRESSUPOSTOS VISATS

2009



Objectiu estratègic 4: El Col·legi vol ser EFICIENT

“millorant la qualitat dels serveis existents i incorporant-ne 
de nous, tenint en compte, sempre que sigui possible, 

l’adaptació a les noves tecnologies”
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Nou servei on-line: “Butlletí electrònic 
de Subvencions del COEAC”

En aquests moments tan difícils, el lideratge de 
l’administració, es manifesta amb una amplia 
oferta d’ajuts i facilitats per a potenciar l’econo-
mia. Com a professionals, hem d’estar al dia de 
tota aquesta informació per tal d’oferir el nostre 
suport i assessorament, actuant com a dina-
mitzadors del nostre sector. 

d’administracions públiques i entitats privades (fundacions, 
bancs, caixes, obres socials d’empreses...) per tal d’estar al 
dia de tota la informació disponible i no perdre cap oportuni-
tat per al creixement professional dels col·legiats.

Nou servei de Copisteria en línia a tra-
vés de www.agronoms.cat 

El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb l’empre-
sa Artyplan amb l’objectiu de facilitar la comanda de còpies 
de les documentacions visades. Des de la web del Col·legi, 
www.agronoms.cat , a l’apartat Suport i assessorament/Co-
pisteria en línia pots encarregar al servei de copisteria d’Arty-
plan les còpies que necessitis dels teus treballs professionals.  

En aquest sentit, la Junta amb l’objectiu de facilitar la feina 
als seus col·legiats, l’any 2009 ha posat en marxa un nou 
servei on-line que informa, puntualment, de les convoca-
tòries de subvencions, ajuts, premis, beques... procedents 

La XAC! (Xarxa d’Agrònoms de Catalu-
nya).

A través de La XAC! el Col·legi facilita els tràmits als seus col-
legiats i col·legiades. Disposem d’eines, aplicatius, suports i 
processos que han millorat la gestió, comunicació i el servei 
al col·legiat.
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Actualització de dades.
A la secció “directori de col·legiades i col·legiats”/ “El meu 
perfil”, els col·legiats i col·legiades poden comprovar i actua-
litzar les seves dades personals i professionals. 

Borsa de treball
Pensem que el col·legi és la millor agència de col·locació per 
l’enginyer agrònom. El coneixement del perfil de cada un de 
nosaltres, per les persones del col·legi, i les eines de promo-
ció de la nostra associació, asseguren la màxima efectivitat. 

• Les empreses poden pu-
blicar les seves ofertes 
de treball i consultar el 
perfil professional els en-
ginyers/es agrònoms que 
s’ofereixen per treballar

• Els col·legiats poden con-
sultar les ofertes publi-
cades i inscriure’s a una 
oferta.

Núm. empreses
inscrites:

172

Núm. ofertes de
feina publicades:

101

Informació d’interès
A la XAC! Es pot trobar informació rellevant sobre cursos, 
jornades, activitats, enllaços d’interès i publicacions interes-
sants aparegudes durant el darrer any.

Utilitzar els següents serveis.
•	Consultar	i	cercar	la	legislació.
•	Borsa	de	treball.
•	Servei	d’assessorament	fiscal,	comptable	i	laboral.
•	Visat	telemàtic

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT
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És per això que, mitjançant La XAC!, es posa a disposició 
dels col·legiats, un espai de contacte entre enginyers agrò-
noms i agrònomes que busquen un treball i empreses que 
necessiten un professional qualificat per desenvolupar tas-
ques en l’àmbit de l’agronomia. 

A més, enguany, la Junta de Govern ha aprovat una sèrie 
d’actuacions per tal d’afavorir la plena ocupació, d’una ban-
da, la realització, per part de la secretari tècnica del col·legi, 
d’entrevistes personals amb els nous col·legiats, i d’altra 
banda, potenciar la relació amb les empreses de selecció 
de personal més importants per tal de facilitar-los-hi informa-
ció sobre les diferents capacitats que tenim com a enginyers 
agrònoms.   

En aquest sentit, s’ha preparat una carta dirigida a les em-
preses de selecció de personal amb l’objectiu de donar a co-
nèixer la figura de l’enginyer agrònom, i destacar-lo com un 
professional expert en tots els àmbits relacionats amb el món 
agroalimentari, tant a nivell tècnic com a nivell empresarial.

Servei d’assessorament fiscal, compta-
ble i laboral
El Col·legi disposa d’un servei gratuït de Consultes On-line 
sobre qüestions relacionades amb els àmbits: Fiscal i Tribu-
tari, Laboral i Empresarial. 

A la secció “Suport i assessorament” / “Preguntes amb res-
posta” de la XAC!, es troba un recull de les preguntes més 
freqüents sobre diferents temes relacionats amb la nostra 
activitat. 

A més, el servei també contempla la possibilitat de fer con-
sultes a mida mitjançant un formulari de consulta que s’envia 
directament al nostre assessor, i fins i tot, si el col·legiat ho 
considera convenient, també es poden fer consultes presen-
cials a la Seu del Col·legi a Barcelona. Les consultes presen-
cials es fan el primer dilluns de cada mes, tot concertant una 
cita prèvia.  

Núm. de 
preguntes 

a mida 
constestades 

a la web:
21

• Servei de con-
sultoria profes-
sional en els 
camps:

 Assessorament 
fiscal, compta-
ble i laboral

Al llarg de l’any, el Col·legi ha donat resposta a 21 consul-
tes.

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT
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Visat telemàtic
L’any 2009 hem consolidat el funcionament i la utilització de 
la plataforma del visat telemàtic. L’acceptació del nou servei, 
per part dels col·legiats, ha estat molt positiva. El 69% dels 
visats s’han tramés via telemàtica amb la conseqüent millora 
de la gestió del tràmit, aconseguint una major comoditat i 
rapidesa.

133	col·legiats	han	utilitzat	el	servei	de	visat	telemàtic.
1.233 treballs visats telemàticament.

nament, el nombre de visats telemàtics ja superin als visats 
presencials tradicionals. Els avantatges de la seva utilització 
són:

•	 Millora	 la	gestió	del	 tràmit,	 fent-lo	més	còmode,	 ràpid	 i	
segur.

•	 Arxiu	dels	 treballs	 visats,	 amb	 la	possibilitat	de	 fer	 cer-
ques.

•	 Accés	i	consulta	dels	documents	en	pdf	dels	treballs	vi-
sats electrònicament.

•	 Descàrrega	dels	documents	en	pdf	i	impressió	en	qualse-
vol moment.

•	 Càlcul	de	l’import	estimat	dels	drets	de	visat.
•	 Accés	i	consulta	de	les	factures.

Responsabilitat Civil Professional.

Amb l’entrada en vigor de la nova llei de Societats Professi-
onals, que les obliga, entre d’altres, a tenir una assegurança 
que cobreixi la responsabilitat en què aquestes puguin in-
córrer en l’exercici de la seva activitat, el Col·legi, cada cop 
més, és més conscient de la importància  d’aquesta matèria, 

COMPARACIÓ DELS VISATS PRESENCIALS I TELEMÀTICS 2009

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT

El fet de poder disposar d’una eina tecnològica avançada 
com aquesta, ha suposat que en pocs mesos de funcio-



MEMÒRIA ANUAL 2009      41

essent, aquest, un dels serveis més ben valorats pels col-
legiats.

Per aquest motiu i per tal de fer front a aquesta responsabi-
litat, el Col·legi té concertada una pòlissa de responsabilitat 
civil professional, que en els termes que s’indiquen en la cor-
responen pòlissa, cobreix als enginyers agrònoms col·legiats 
que s’hi adhereixin.

Tots els col·legiats tenen una cobertura de Garantia Bàsica 
de 75.000 euros, i aquells que porten treballs a visar, pagant 
una taxa de responsabilitat civil per treball visat, tenen una 
cobertura total de 450.000 euros, ampliables pel col·legiat si 
les seves circumstàncies professionals així ho aconsellen.

A l’apartat “Suport i assessorament/assegurances” es pot 
trobar tota la informació relativa a la pòlissa de responsabili-
tat civil professional del Col·legi.

A finals de l’any 2009, el nombre total d’assegurats a la pò-
lissa del col·legi era de 175. 

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT

Defensa professional.
El Col·legi disposa d’un servei d’assessorament jurídic pro-
fessional per donar suport a l’activitat professional dels seus 
col·legiats i defensar les atribucions professionals i les com-
petències dels enginyers agrònoms, mitjançant:

•	 Actuacions	concretes	davant	de	les	diferents	administra-
cions.

•	 Interposició	de	recursos	ordinaris	o	del	contenciós	–	ad-
ministratiu en aquells casos que la Junta de Govern ho 
decideixi.

•	 Elaboració	d’informes.

Es tracta d’un assessorament especialitzat en el terreny de 
la nostra activitat, amb una visió global dels diferents àmbits 
professionals, per tal de donar resposta a les necessitats ju-
rídiques de tots els perfils professionals.

En concret, a principis de l’any 2009, en data 9 de febrer, 
s’ha publicat en el DOGC una altra resolució favorable fruit 
del recurs contenciós administratiu interposat pel Col·legi, 
amb número d’expedient 277/2008, seguit davant del Jutjat 
contenciós-administratiu 1 de Barcelona. Aquesta darrera 
resolució, EDU/163/2009, de 3 de febrer, dictada en compli-
ment de la Sentència recaiguda en l’esmentat recurs, amplia 
les especialitats docents que l’enginyer agrònom podrà im-
partir, amb caràcter temporal (com a personal interí docent), 
en centres públics no universitaris dependents del Departa-
ment d’Educació, a les següents:

•	 Pel	que	fa	al	cos	de	professors	d’ensenyament	secunda-
ri:

 502: Anàlisi i química industrial.
 503: Assessoria i processos d’imatge personal.
 504: Construccions civils i edificació.
 512: Organització i projectes de fabricació mecànica.

•	 Pel	que	fa	al	cos	de	professors	tècnics	de	formació	pro-
fessional:

 612: Oficina de projectes de construcció.



Objectiu estratègic 5: El Col·legi vol ser FORMADOR

“promovent la formació continuada dels seus 
membres en tots els àmbits”.
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Programa de formació
Com cada any, la formació es planteja com un objectiu estra-
tègic fonamental i per tant, des del Col·legi es vol impulsar i 
reforçar. En aquest sentit, durant l’any 2009 s’han organitzat 
cursos i jornades amb l’objectiu de millorar i actualitzar els 
coneixements dels col·legiats. Els cursos han estat organit-
zats pel Col·legi o bé en col·laboració amb altres entitats.

Cursos 

•	 Curs	pràctic	sobre	sistemes	d’informació	geogràfi-
ca.

 Curs de 20 hores celebrat els dies 12, 14, 19, 21 i 26 de 
maig, organitzat amb la col·laboració del Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya. Lloc: ETSEA de Lleida.

•	 Curs	 pràctic	 de	 disseny	 d’experiments.	 Aplicació	
d’un software de suport.

 Curs de 8 hores (4 teòriques + 4 pràctiques). Organitzat 
per la Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi. 
Celebrat els dies 15 i 22 d’octubre a la seu del Col·legi a 
Barcelona.

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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Castillo, Consultora RepaQ; Sílvia Lacorte, CID-CSIC; 
Tamara Castrillon, enginyer desenvolupament embalat-
ges de Danone i Sergio Pizarro, director tècnic de Amcor 
Flexibles.  Jornada celebrada el dia 22 d’abril a la seu del 
Col·legi a Barcelona, amb l’objectiu de discutir sobre les 
garanties de seguretat alimentària de l’envàs.

•	 Jornada	 tècnica	 de	 disseny,	 càlcul,	 planificació	 i	
explotació de xarxes de clavegueram municipal. 
(Barcelona,	7	de	maig).

 Jornada organitzada amb la col·laboració del Grup Ura-
lita, amb l’objectiu d’aprofundir en el disseny, funciona-
ment i manteniment de la xarxa de sanejament, així com, 
en el seu control d’obra. Celebrada el dia 7 de maig a la 
seu del Col·legi a Barcelona. Aquesta jornada ha estat 
dirigida, molt especialment, als enginyers agrònoms, que 
realitzen tasques d’enginyeria municipal.

Conferències i Jornades.

•	 Jornada	sobre	envasos	i	seguretat	alimentària.
 Jornada de 4 hores organitzada per la Comissió d’Indús-

tries Agroalimentàries del Col·legi. A càrrec de Montse 

•	 Curs	sobre	tecnologia	del	reg	 i	 la	 fertilització.	As-
pectes fonamentals i aplicatius.

 Curs de 50 hores celebrat del 17 de novembre al 21 de 
gener a la seu del Col·legi a Lleida. L’assistència a aquest 
curs s’ha pogut convalidar com a 2,5 crèdits de lliure 
elecció per als estudiants d’Enginyeria Agrària del curs 
2009-2010).  

•	 Jornada	 tècnica	sobre	L’AGRONOMIA	EN	EL	PAI-
SATGE. Presentació de la Guia d’integració paisat-
gística. “Horts urbans i periurbans”.

 Organitzada per la Comissió del Paisatge del Col·legi amb 
la col·laboració del Departament de Política Territorial i 

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  A càrrec 
del director general d’Arquitectura i Paisatge del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques, Joan Ga-
nyet, el Subdirector general de Paisatge i Acció Territorial 
del DPTOP, Jaume Busquets,  la tècnica del Servei de 
Paisatge del DPTOP, Júlia Rubert, i els companys, Joan 
Estrada, Cap de la Unitat de Medi, paisatge i energia de 
l’Institut Català del Sòl, i Ignasi Grau d’IGREMAP que van 
fer una presentació dels projectes recents dels horts de 
Gallecs i Sta. Perpètua, respectivament. Celebrada el dia 
25 de maig a la seu del Col·legi a Barcelona.

•	 Jornada	sobre	la	Gestió	de	la	R+D+i	a	la	Industria.
 Jornada de 4 hores organitzada per la Comissió d’Indús-

tries Agroalimentàries del Col·legi. A càrrec de Maria Mi-
rabet Vallhonesta, Desenvolupament de Negoci de AIDIT; 
Cristina Peña Gómez, assessora tecnològica - Tecnolo-
gies Alimentació - Suport a Projectes de R+D del Centre 
d’Innovació Empresarial - ACC1Ó CIDEM-COPCA; Vi-
cent Sanchís Director-Coordinador de la Xarxa de Refe-
rència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de 
Catalunya	–XaRTA-;	Roser	Amposta,	Technical	Director	
de Cafosa Gum i Onofre Ortiz Alcaraz, director de Marke-

ting de Premium Ingredients S.L.. L’objectiu de la jornada 
ha estat el de donar a conèixer els diferents protocols, 
mecanismes i instruments d’ajuda i col·laboració per tal 
de dur a terme la implantació de projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+i) per al desenvolu-
pament de nous productes, processos i tecnologies, en 
el sector agroalimentari. Celebrada el dia 8 d’octubre, a 
la seu del Col·legi a Barcelona.

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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•	 Jornada	sobre	Vàlvules	Hidràuliques.
 Jornada organitzada amb la col·laboració del Grup Ura-

lita, amb l’objectiu d’aprofundir en  el funcionament i les 
principals aplicacions de les vàlvules hidràuliques.  A càr-
rec del company Juan Angel Serrano Rodríguez, enginyer 
agrònom, de Adequa Grupo Uralita. Jornada celebrada 
el dia 24 de novembre a la seu del Col·legi a Barcelona.

•	 Xerrada	sobre	Ajuts	per	a	la	millora	dels	processos	
de	transformació	i	comercialització	dels	productes	
agraris 2009.

 Xerrada celebrada el dia 16 d’abril a la seu del Col·legi a 
Barcelona i per videoconferència amb la seu de Lleida, 
amb l’objectiu d’aprofundir en les novetats i aspectes més 
rellevants sobre la nova convocatòria d’ajuts. A càrrec del 
Subdirector General d’Indústries Agroalimentàries, Joan 
Barniol, i la cap de Servei d’Indústries i Comercialització 
Agroalimentàries, Isabel Gomar.

•	 Xerrada	sobre	Instruments	pel	finançament	de	I+D	
empresarial (CDTI). 

 A càrrec de Carlos Ignacio Franco Alonso, enginyer agrò-
nom de la Dirección de Tecnologia del Centro para el De-

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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sarrollo Tecnològico Industrial (CDTI). Celebrada el dia 21 
de maig a la seu del Col·legi a Barcelona i per videocon-
ferència amb la seu de Lleida.

•	 Xerrada	participativa	Coaching	aplicat	als	professi-
onals.

 A càrrec del company, Tomàs Juste. Celebrada el dia 9 
de juliol a la seu del Col·legi a Barcelona.

•	 Sessió	 informativa:	 “El	 nou	 Decret	 136/2009,	 de	
gestió de dejeccions ramaderes i del programa 
d’actuació	en	zones	vulnerables.

 A càrrec dels companys, Jaume Boixadera i Josep Maria 
Virgili del Servei de Producció Agrícola del DAR. Celebra-
da el dia 27 d’octubre a la seu del Col·legi a Barcelona i 
el dia 30 d’octubre a la seu de Lleida.

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR



Objectiu estratègic 6: El Col·legi vol ser INTEGRADOR

“facilitant la incorporació al Col·legi de tots 
els enginyers agrònoms”.
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Cens col·legial

Durant l’any 2009, s’han produït 60 altes i 13 baixes, amb un  
nombre total de col·legiats a finals d’any de 1.109. Tal i com 
es pot apreciar en els gràfics següents, en els quals es mos-
tra la distribució dels col·legiats per intervals d’edat i sexe, el 
25,6% dels col·legiats són dones i el 74,4% homes.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones

<30 39 38 77 51 49

30-40 246 146 392 63 37

40-50 291 90 381 76 24

50-60 130 9 139 94 6

>60 119 1 120 99 1

Total	 825	 284	 1109	 74,4	 25,6

En relació a la distribució territorial dels col·legiats i col-
legiades de Catalunya, el 46% són de Barcelona, el 34% de 
Lleida, el 12% de Tarragona i el 8% de Girona.

Societats Professionals
De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Socie-
tats Professionals, les societats que tinguin per objecte social 
l’exercici en comú de l’activitat professional d’enginyer agrò-
nom, s’hauran de constituir com a societats professionals, 
inscriure’s al Registre Mercantil i inscriure’s al Registre de 
Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, 
corresponent al seu domicili. S’hauran també de registrar els 
canvis d’administradors o de socis i qualsevol modificació 
del contracte social.
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@

Per inscriure’s al Registre de Societats Professionals del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, s’ha de presentar 
a la secretaria del Col·legi la següent documentació:
1- Presentar la sol·licitud d’inscripció.
2- Fotocòpia de l’escriptura de constitució (o adaptació) de 

la societat professional, on consti la inscripció al Registre 
Mercantil.

L’any 2009 s’han registrat al Col·legi, un total de 23 Societats 
Professionals.

Nou carnet Col·legial
L’any 2009 la Junta de Govern ha decidit dissenyar i editar 
un nou carnet col·legial que t’identifica com a membre del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Les persones col·legiades interessades en la seva tramitació, 
no més cal que pengin la seva foto de carnet en format jpg, 
a “El meu perfil” a l’apartat de “Directori de col·legiades i col-
legiats” de la web del Col·legi, i més endavant, rebran el nou 
carnet col·legial per correu postal.

Grup de treball per a preparar el temari 
específic de les Oposicions al Cos d’En-
ginyers Agrònoms de la Generalitat de 
Catalunya. 
Seguint amb la política d’intentar integrar a tots els diferents 
col·lectius en la nostra organització, enguany i a petició d’un 
grup reduït de companys, el Col·legi ha aconseguit organit-
zar una posada en comú d’aquelles persones que estaven 
interessades en col·laborar en la redacció conjunta del tema-
ri específic de les oposicions a través de la creació d’un Grup 
de treball coordinat des del Col·legi.

El grup s’ha creat a principis d’any i ha estat integrat per 40 
persones, entre les quals, s’han repartit la feina de redacció i 
correcció del temari específic de les Oposicions al Cos d’Engi-
nyers Agrònoms de la Generalitat de Catalunya. A més, el grup 
ha comptat amb la col·laboració del company, Jesús del Hierro, 
que ha corregit una part del temari i, a més, abans de la convo-
catòria, ha participat en una Xerrada informativa per aclarir els 
possibles dubtes sobre el temari i el procés de selecció.

el_teu_nom@agronoms.cat
El Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un correu electrò-
nic personal sota el domini agronoms.cat. Aquest domini 
és d’ús exclusiu per als col·legiats i col·legiades, per tant és 
molt recomanable:

Com a correu professional, si no tens un domini propi o un 
domini d’empresa.
Com a segon correu professional, per a situacions d’urgèn-
cia o per a donar-lo en alguna circumstància especial.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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Agronoms.cat vol ser un portal de referència per a l’enginye-
ria agronòmica i d’altres àmbits professionals afins, per tant 
és molt positiu per als col·legiats i col·legiades disposar d’un 
compte de correu com el_teu_nom@agronoms.cat.

L’any 2009 s’han sol·licitat 15 adreces de correu electrònic i 
a finals d’any hi havia 295 col·legiats que disposaven d’una 
adreça de correu electrònic atorgada des del Col·legi.

Seguiment del règim de col·legiació a 
nivell de recent titulats i participació 
en les jornades de portes obertes a 
l’ETSEA de Lleida.
Enguany s’han organitzat dues Jornades d’orientació Inser-
ció Laboral per a Enginyers Agrònoms de l’ETSEA a Lleida, 
una durant el curs 2008/09, celebrada el dia 17 de març 
i una altra, durant el curs 2009/10, celebrada el dia 30 de 
novembre.  

Com ve sent tradicional, en les jornades s’ha realitzat una 
presentació del Col·legi i del perfil professional de l’enginyer 
agrònom en diferents àmbits de l’Enginyeria Agroalimentària, 
presentat de la mà de diferents companys. A la primera jor-
nada, hi han participat el degà, Josep M. Rofes,  el delegat 
de Lleida, Domènec Vila, el vocal de Lleida Xavier Lujan, i els 
companys, Oscar Trindade, Antoni Teixidó i Carles Sabaté. I 
en la segona, el mateix degà, acompanyat pels companys, 
Marc Prats, Conxita Villar i Cristina Gallinad, així com els 
professors, Antoni Michelena, Sergio Mothe, Miquel Llorca 
i Xavier Lujan. 

Ambdues jornades s’han realitzat en el decurs d’una de les 
classes del company, Miquel Llorca i l’acceptació i valoració, 
en general, ha estat molt positiva, comptant, en cada una 
d’elles, amb una l’assistència d’una vintena d’alumnes.

Col·laboració en el EAAP 
2009. 
El Col·legi ha col·laborat en l’organització 
del EAAP 2009, a través del seu secreta-
ri tècnic, Joan Guim, com a membre del 
Comitè organitzador del mateix. Enguany, 
el Congrés ha tingut lloc els dies 24, 25, 26 i 27 d’agost a 
Barcelona.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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Sessió informativa sobre la Comunitat 
Virtual dels Agrònoms a Tarragona. 
El dia 27 d’abril, els companys de Tarragona, s’han reunit a la 
Sala d’Actes d’Unió de Cooperatives a Reus, amb l’objectiu 
d’aprofundir sobre el maneig i utilitat de la pàgina Web del 
Col·legi. La sessió ha anat a càrrec de la Sra. Bernadette 
Farriol de l’empresa ‘Enraona’ i han participat una trentena 
de col·legiats i col·legiades.

Jornada Anual a la Fira Sant Miquel de 
Lleida.
Amb l’objectiu d’integrar a tots els enginyers agrònoms i 
agrònomes, el Col·legi organitza actes relacionats amb els 
diferents àmbits d’actuació del nostre col·lectiu.

Com cada any, dins del marc de la Fira Agrària de Sant Mi-
quel, el Col·legi ha organitzat una jornada sobre un tema 
d’interès per als col·legiats. Enguany sota el títol “Transgè-
nics: avenç tecnològic o pèrdua d’identitat natural?” el dia 
27 de setembre, la delegació de Lleida ha organitzat una 
jornada per debatre sobre aquest tema. 

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR

Promocionar un sistema d’ajudes en 
formació.
Per tal de promoure la participació del nostre col·lectiu en 
activitats formatives relacionades amb la nostra activitat, el 
Col·legi té la possibilitat d’oferir beques a companys i com-
panyes per tal de poder accedir a cursos, màsters, congres-
sos,... etc. I així oferir l’oportunitat d’ampliar coneixements i 
tenir l’oportunitat de donar-se a conèixer davant els diferents 
agents que participen en aquests esdeveniments de primer 
nivell tècnic i científic.

Enguany, el Col·legi ha ofert beques per a assistir a:
•	 Màster	en	Sanitat	i	Producció	Porcina.
•	 10	beques	d’assistència	per	a	les	II	Jornades	nacionals	del	

grup d’olivicultura de la SECH (Tarragona, 2 i 3 març).
•	 9	beques	per	assistir	al	“III	Congres	d’agricultura,	alimen-

tació i medi ambient”. (Barcelona, 8, 9 i  10 de juliol).
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La jornada ha estat inaugurada pel secretari, Pau Oromí, i 
s’ha dividit en dues parts: La primera ha comptat amb dues 
ponències; per una banda, el catedràtic del Departament de 
Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Llei-
da, el company, Ignacio Romagosa Clariana, que ha parlat 
sobre l’avenç de la millora genètica vegetal; i per l’altra el 
professor d’Enginyeria Química de la UAB, Gregorio Alvaro, 
que ha exposat el seu punt de vista sobre els aliments i cul-
tius transgènics.

Pel que fa a la segona part de la jornada, aquesta s’ha cen-
trat en una taula rodona integrada per diferents experts que 
han debatut sobre la polèmica dels transgènics. A la taula ro-
dona hi han participat el president del JARC a Lleida,  Robert 
Jaimejuan; el subdirector general d’Agricultura del DAR, Ra-
mon Lluís Lletjós Castells; el coordinador del Grup de Treball 
d’Agricultura i Medi Ambient d’Asebio (Asociación Nacional 
de Bioempresas), i el company, Jaume Costa.

Finalment, l’acte de cloenda de la jornada ha estat presidit 
pel degà, Josep M. Rofes. La jornada ha tingut molt bona 
acceptació, ha comptat amb una cinquantena de partici-
pants i diversos mitjans de comunicació se’n han fet ressò 
en la premsa local.

Saló Aqua-Tech Lleida. Aigua Tecnolo-
gia i Reg.
El Col·legi ha col·laborat en l’organització de les Jornades 
Tècniques que han tingut lloc els dies 18, 19, 20 i 21 de 
novembre en el marc de la nova Fira “AQUATECH LLEIDA. 
Aigua Tecnologia i Reg” promoguda pel company, Francesc 
Xavier Teixidó. En el decurs de la Fira, s’ha celebrat l’acte de 
presentació de la Comissió de l’aigua del Col·legi. 

Premi projecte final de carrera.
Per estimular la vocació professional dels enginyers agrò-
noms des de la fi de la carrera, el Col·legi convoca anual-
ment el premi al millor projecte aprovat per l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida o bé al millor projecte 
aprovat ubicat a Catalunya. El Premi està dotat amb la quan-
titat de Mil Cinc Cents Euros (1.500 Euros). 
 
Enguany, en la XXI edició del Premi, el Jurat, després d’un 
ampli debat i tenint en compte les línies generals que ha de 
complir un Projecte, va acordar, per unanimitat, deixar el pre-
mi desert.   

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR



Objectiu estratègic 7: El Col·legi vol ser PARTICIPATIU

“reforçant la comunicació entre els seus membres, i la seva 
implicació en les activitats organitzades pel col·lectiu”.
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EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU

Comissions
Les comissions són organitzacions internes formades per 
col·legiats interessats en una temàtica específica. Estudien 
interessos professionals concrets i, d’acord a les conclu-
sions assolides, organitzen debats, cursos… Es reuneixen 
periòdicament i estan obertes a la participació de tots els 
col·legiats.

L’any 2009 s’ha creat la Comissió de l’Aigua i el Grup d’In-
terès de l’Energia. 

Comissió de l’Aigua del Col·legi. 
El dia 23 de novembre ha tingut lloc la presentació de la nova 
Comissió de l’Aigua del Col·legi, a la Fira de Lleida en el marc 
del saló Aqua-Tech.

La comissió està presidida pel vocal de relacions amb el 
Consell i ANIA, Carles Estarán, i té com a objectiu 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 vol analitzar i fer 
estudis tècnics sobre la situació actual i perspectives de futur 
del sector i traslladar aquests informes a les Administracions 
públiques competents. 

Aquesta iniciativa pretén “donar veu” i difondre la tasca del 
Col·legi, que genèricament té com a principals objectius 
“modernitzar i professionalitzar el sector agrari”, contribuint a 
crear un país equilibrat que tingui una producció d’aliments 
òptima des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

Grup d’interès de l’Energia del Col·legi. 
El Grup d’interès de l’Energia ha nascut amb l’objectiu de 
fomentar la divulgació i informació sobre qualsevol qüestió 
relacionada amb els sistemes energètics i la seva utilització 
en el món agroalimentari. 

L’Energia és un tema transversal que afecta a tot el col·lectiu 
i com a tal, és imprescindible el seu coneixement, sobretot 
en aquells aspectes de més actualitat i que poden tenir un 
impacte socioeconòmic en la nostra activitat. 

En el decurs de l’any, el grup ha mantingut reunions conti-
nuades a la seu del Col·legi a Barcelona, per tal d’activar-lo 
i posar-lo en marxa.  A més, a la web del Col·legi, a l’apartat 
Grups de treball, s’ha activat un espai dedicat al Grup d’Inte-
rès de l’Energia en el qual, es poden trobar documents amb 
informació interessant. 



MEMÒRIA ANUAL 2009      56

Juntes Generals
Enguany s’han celebrat dues Juntes Generals ordinàries, 
una al juny i una altra al desembre.

Junta General del dia 20 de juny.
Enguany, la Junta General del mes de juny s’ha celebrat a 
Caldes de Malavella (La Selva). La Junta ha tingut lloc el dia 
20 de juny de 2009 a la sala del Restaurant El Molí de la 
Selva.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU

Entre d’altres, en aquesta Junta s’han aprovat els comptes 
de l’exercici anterior i s’ha fet un repàs de l’activitat del Col-
legi i l’Associació de la  primera meitat de l’any 2009.

Per als acompanyants s’ha organitzat una visita guiada als 
Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar i un cop finalitzada 
la Junta General, ha tingut lloc el tradicional Dinar de Germa-
nor al mateix restaurant El Molí de la Selva, al qual han par-
ticipat cent cinquanta persones, entre col·legiats i familiars. 
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EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU

A la taula presidencial, s’ha comptat amb la presencia de la 
directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel.

Per finalitzar la jornada, la Comissió d’Activitats de Girona, 
ha organitzat una Visita teatralitzada per Caldes de Malavella 
per a tots els assistents, de la qual hem pogut gaudir tant 
grans com petits.

Junta General Ordinària del dia 19 de desembre.
La Junta General de desembre s’ha celebrat al Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, carrer Sant Pere 
més Baix número 7, a Barcelona.

Entre d’altres, en aquesta Junta s’ha acordat l’aprovació del 
codi deontològic del Col·legi.

Seguidament a la Junta General, ha tingut lloc el tradicional 
dinar de germanor que enguany, s’ha celebrat a l’antic Res-
taurant 7 Portes, al qual han participat més d’un centenar de 
col·legiats i col·legiades.
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Articles d’opinió.
Els professionals integrats en el nostre col·legi són una font 
important de coneixement, així com un actiu influent pel 
conjunt de Catalunya. Una de les funcions fonamentals del 
col·legi és aportar la seva experiència i coneixement per a la 
millora de la societat. 

Es per això que la nova Junta de Govern ha proposat gene-
rar un fòrum de debat, en el marc de la XAC, que permeti 
parlar sobre la problemàtica del nostre país, i generar articles 
d’opinió.

Sota el títol, “Les ZEPA, una oportunitat per arribar a un equi-
libri complex a Catalunya”, s’ha publicat el primer article, es-
crit pel vicedegà, Ignasi Grau i publicat a la web el mes de 
d’abril. 

S’ha habilitat una nou apartat a la web del col·legi, anome-
nat “articles d’opinió”, en el qual, els col·legiats i col·legiades 
poden donar el seu punt de vista sobre qüestions d’actualitat, 
relacionades amb la nostra professió, a través d’un article pu-
blicat en aquest apartat. Les persones interessades es poden 
posar en contacte amb la secretaria tècnica del Col·legi.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU

Festivitat de Sant Isidre
Com ve sent tradicional, els companys de les demarcacions 
de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona han organitzat un 
sopar o un dinar per a celebrar la festivitat del nostre patró 
Sant Isidre. 
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ment de les instal·lacions de tractament dels residus domici-
liaris que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, 
hem pogut comptar amb les explicacions del company, Juan 
de Arriba, a qui agraïm la seva cordial rebuda.

Calçotada d’agrònoms 2009
El dissabte dia 21 de març s’ha celebrat la tradicional Calço-
tada del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, organitzada per la 
Comissió d’Activitats de Tarragona. 

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU

Els companys de Barcelona s’han reunit al Restaurant Mira-
mar i a continuació, han organitzat una visita guiada al Jardí 
Botànic de Barcelona. Els de Girona, com cada any, ho han 
celebrat al Silken Park Hotel San Jorge Platja D’Aro. A Lleida, 
per aquesta ocasió la Comissió d’Activitats s’ha esmerçat en 
organitzar una vetllada al Restaurant Palermo.

En canvi, a Tarragona, han triat el ‘Golf Hotel - La Figuerola’, 
on han previst desenvolupar un atractiu programa d’activitats 
lúdiques durant els dies 15 i 16 de maig que ha inclòs una 
excursió a l’Ermita de Sta. Marina de Pratdip, tot passant, 
parcialment, per l’espai d’interès natural ‘Serra de Llaberia’.

Visites i sortides
El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdiques per als col-
legiats i els seus familiars. Durant l’any 2009 s’han organitzat 
les següents:

Visita tècnica a l’Ecoparc 2 del Besos
El dia 24 de gener s’ha organitzat una visita tècnica a l’Eco-
parc 2 del Besos, a la qual hi han participat una trentena de 
persones, entre grans i petits. Al començament de la visita 
s’ha organitzat una explicació a càrrec d’un educador ambi-
ental especialitzat que ens ha donat a conèixer el funciona-
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La Calçotada ha tingut lloc al restaurant ‘El  Maset’ de Mont-
brió del Camp, a la qual hi han participat una cinquantena 
de persones. Per a l’ocasió també s’ha organitzat una visi-
ta tècnica, econòmica i social a l’empresa ERLITRON, S.L 
(Disfruta&Verdura).

Arrossada 2009. 
Enguany, la Comissió d’Activitats de Girona ha volgut organit-
zar una trobada per tornar a gaudir de la paella del company, 
Frederic Gómez Pardo. L’arrossada ha tingut lloc el dia 25 

d’abril a Santa Coloma de Farners, capital de la comarca de 
la Selva. Prèviament, s’ha organitzat una visita al Castell de 
Farners, així com, una visita guiada, a càrrec del company, 
Josep M. Valles, a l’escola forestal Can Xifra.  A la Trobada hi 
ha participat una cinquantena de persones.

Visita a les instal·lacions de Lleida del GRUP MAHOU-
SAN MIGUEL. 
El dia 12 de juny ha tingut lloc una visita a les instal·lacions 
de Lleida del grup Mahou-San Miguel, organitzada per la Co-
missió d’Activitats de Lleida. Entre d’altres, en el decurs de 
la visita hem pogut comprovar com es materialitza el seu 
compromís amb la protecció del medi ambient. La filosofia 
del Grup Mahou San Miguel es basa en reduir el consum 
dels recursos naturals i millorar dia a dia la gestió, tant dels 
residus com de la resta d’aspectes implicats en l’activitat.
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Degustació	/	Tast	de	vins.
El dia 10 de desembre ha tingut lloc una degustació de vins 
a la seu del Col·legi a Barcelona. El Col·legi, amb la col-
laboració de Bodegas Costers del Siò, ha organitzat una 
sessió de degustació/tast de vins per tal de donar a conèi-
xer, més a fons, el vi d’aquest celler, així com aprofundir una 
mica en els principis bàsics del tast. El tast ha anat a anat 
a càrrec de la directora tècnica de les bodegues, Valvanera 
Martínez de Toda.

DISTINCIONS DEL COL·LEGI I  L’ASSOCIACIÓ

Sortida lúdico-familiar al ‘Parc Na-
tural de la Serra de Montsant’ (Pri-
orat). Ermita de Sant Salvador. 
La Comissió d’Activitats de Tarragona 
ha organitzat una sortida lúdico-famili-
ar al ‘Parc Natural de la Serra de Mont-
sant’, des de Margalef a la seva ermita 
de Sant Salvador. L’excursió ha tingut 
lloc el dissabte, dia 14 de novembre, i 
en motiu de la mateixa, al final de l’ex-
cursió, per dinar, el company, Vicenç 
Ferré Puig, s’ha encarregat de cuinar 
una paella comunitària ‘de muntanya’ 
per a tots els assistents.
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Col·legiats i Associats d’Honor

Frederic Gómez Pardo 
El dia 20 de desembre de 2008, la Junta General va acordar, per assentiment, el nomenament d’associat i col·legiat d’honor, 
al company, Frederic Gómez Pardo, per la seva trajectòria professional.

En el decurs del Dinar de Germanor de la Junta General de juny, s’ha dut a terme, per mà de la directora general d’Agricultura 
i Ramaderia, Rosa Cubel, i del degà, Josep M. Rofes, el lliurament del pin i Placa Commemorativa. Tot seguit, el company 
Frederic ha pronunciat un emotiu agraïment.

DISTINCIONS DEL COL·LEGI I L’ASSOCIACIÓ
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Enguany, el Col·legi ha renovat els acords i convenis amb les següents entitats:

CONVENIS I  ACORDS AMB ALTRES ENTITATS

L’associació actua en àrees tan diverses com les assegurances 
individuals de vida o accidents, assegurances d’automòbil, 
assegurances de salut (ADESLAS), i fins i tot ofereix serveis bancaris

Descompte: Programa Màster i Postgrau: 10%. Programa de 
Formació Contínua: 15%. Programa d’Especialització: 15%

Permet a tots els col·legiats accedir als serveis de la cooperativa.

Acord especial pel visat dels treballs encarregats per REGSA 

Tots els col·legiats podem treballar amb aquesta entitat bancària.

Tal i com permeten els seus Estatuts, els col·legiats podem pertànyer 
a aquesta Caixa, amb tots els avantatges que això comporta. 

Els col·legiats poden accedir als serveis i fons documentals d’aquesta 
biblioteca

10% de descompte en la matrícula dels cursos del programa Màster 
i Postgrau.

Els col·legiats poden accedir als serveis i fons documentals d’aquesta 
biblioteca

Els col·legiats i col·legiades adherides al mateix, podran presentar 
declaracions i comunicacions tributàries per via telemàtica, en 
representació de terceres persones.

Associació Mutualista 
de l’Enginyeria Civil (AMIC)

IL3

La Cooperativa d’Arquitectes 
Jordi Capell

REGSA

Banc Sabadell Professional 
(antic Tecnocrèdit)

La Caixa de Crèdit 
dels Enginyers

Universitat de Girona

Fundació UPC

Universitat de Lleida

Agència Estatal 
d’Administració Tributària

Mutualitat mèdica 
i assegurances

Formació

Informàtica / 
llibreria

 

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Biblioteca 
Montilivi-UdG

Formació

Biblioteca ETSEA

Conveni 
mitjançant el 

Consell General

Conveni

Conveni

Acord

Conveni

Relació

Conveni

Conveni

Conveni

Acord

DESCRIPCIÓENTITATLOGOTIP ÀMBIT TIPUS DE 
RELACIÓ
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Informe d’Auditoria de Comptes Anuals 2009
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Tels. 93 490 78 48 - 490 93 02 - Fax 93 490 95 83

C/. Joaquim Molins, 5, 4º, 2ª E-mail: duranmarinas@duranmarinas.com 08028 BARCELONA

INFORME D’AUDITORIA
DE COMPTES ANUALS 2009

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA
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COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRONOMS DE CATALUNYA
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DESEMBRE DE 2008 I 2009
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