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Un any més la Junta de govern del nostre Col·legi i Associació amb l’ajuda indispensable del 
nostre personal tècnic i administratiu hem elaborat aquesta memòria de gestió que correspon 
a l’exercici 2010. Una memòria de gestió no deixa de ser una pràctica molt saludable que 
permet guanyar en credibilitat i transparència  la nostra corporació professional que al llarg 
de més de 55 anys d’història, ja ha esdevingut un referent en el sector agrari i alimentari del 
nostre país. 
L’any 2010 va estar marcat pels importants canvis legislatius entorn al visat dels nostres tre-
balls professionals que han deixat pràcticament de ser obligatoris i això es produïa alhora en 
què les nostres universitats han iniciat els nous plans d’estudi adaptats al tractat de Bolonya 
que permetrà que d’aquí a poc temps en el mercat laboral hi coexisteixin més de 160 titula-
cions diferents d’enginyeria de les 15 que hi havia fins ara. I això, encara no és tot, perquè 
tots aquests canvis es produeixen dins un greu context de crisi econòmica i financera que 
està comportant una gran destrucció de llocs de treball, una baixa inversió pública i privada, 
descens del consum, morositat elevada i molta dificultat per accedir al finançament per part 
de bancs i caixes. 
Davant aquest entorn tan canviant, la Junta de Govern ha hagut de treballar amb la marxa 
forçada, per tal que en primer lloc, redireccionar el nostre futur i definir uns nous objectius 
estratègics. En segon lloc, ajustar totes les tarifes a la baixa dels serveis que ofereix el col·legi i 
en tercer lloc, en elaborar un pressupost dels més difícils que es recorden, reduint les despeses 
fins a un 25 % i destinant menys recursos econòmics a inversions. Totes aquestes accions van 
comptar amb el suport de les dues Juntes Generals de 2010 que van tenir lloc, la primera a 
Lleida i la segona a Barcelona. 
Es per tot això, que estic convençut  que hem de continuar lluitant per adaptar-nos ràpidament 
a aquest nou escenari, posant en valor el bé comú per sobre del benefici propi, promovent  el 
màxim nombre de serveis possibles (formació continuada, borsa de treball, responsabilitat ci-
vil, promoció de l’enginyer agrònom, defensa jurídica,.... ) com l’eix principal de la nostra prin-
cipal raó de ser. Tot plegat, no serà un procés fàcil i probablement a mig termini pugui arribar 
a comportar un possible canvi de model institucional que ens permeti  guanyar en viabilitat, 
seguretat, dimensió i flexibilitat. Això sí, també tenim molt clar, que davant de tot, no podem 
renunciar ni  sacrificar la nostra singular personalitat i independència. 
Per acabar, t’encoratjo a que ens facis arribar les teves consideracions i suggeriments que de 
ben segur ens ajudaran a encarar  millor el nostre futur. 

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, juny de 2011 Josep Maria Rofes i Sans
Degà

presentació memòria de gestió
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Josep M. Rofes Sans

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

junta de govern
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
JUNTA GENERAL
Òrgan suprem de decisió del Col·legi que està consti-
tuït 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 Luján 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
Anna Forns Bergés
Mª José Calvo González
Alexadre Panyella Ametller

COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep Maria Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca

Organs de govern i consultius
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Francesc Primé Vidiella
xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals
Jordi Vives xiol
Joan Estrada Aliberas

Comissió de l’Aigua
Carles Estarán Justribó 
Domènec Vila Navarra 
Josep M. Villar Mir
Sergio Mothe Martinez 
Fco. Javier Teixidó Chimeno 
Manuel Blanco Grustán 
Joan Girona Gomis 
Agustí x. Gonzàlez Nieto 
Santiago Planas de Marti 

Grup d’Interès d l’Energia
Verònica Kuchinow Tudury
Arturo Sánchez Garcia
Anna Lluis Gavaldà
xavier Luján Egea
Ignasi Gubianas Monge 
Pep Salas Prat 
Eva Farré Fustagueras

Comissió Deontològica
Pau Oromí Martí
Jaume Gelabert Orench
Lluís M. Bonet Sarís
Frederic Gomez Pardo
Maria Jose Chesa Marro
Agustí Rubert Lopez

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Joan Ramon Gispert Folch
Eulàlia Moreno García 
Josep M. Rofes Sans

Francesc Primé Vidiella
Gabriel Sanz Baeza
Anna Lluís Gavaldà
Vicenç Ferré Puig 
Albert Torredemer Tomàs

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Domènec Vila Navarra
xavier Luján 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
Elena Blasco Turmo

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
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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 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 relacions amb el 
Consell, Carles Estarán Justribó 

Premis d’Innovació de la Fira 
Sant Josep de Mollerussa 
Vocal de Lleida, 
xavier Luján Egea

Representació del Col·legi en altres 
entitats i organismes

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

L’Observatori del Paisatge
Roser Vives Delàs

Consell Assessor de l’Enginyeria 
Tècnica Agrícola de la 
Universitat  Rovira i Virgili
Delegat de Tarragona, Joan Ra-
mon Gispert Folch

Fundació Universitat de Lleida
Delgat de Lleida, 
Domènec Vila Navarra

Fundació Torres Ibert
Delegat de Barcelona, 
Miquel Pujol Palol

ITeC
Degà, Josep M. Rofes Sans

Consell Participatiu de l’Agència 
de l’Energia de Lleida
Vocal de Lleida, 
xavier Luján Egea

Consell Assessor de la Ciència 
de Lleida
Josep Maria Villar Mir
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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

Representació de l’Associació en altres 
entitats i organismes

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l



à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Relacions amb el Consell General

El Col·legi està integrat en el sí del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Ingenieros Agróno-
mos, que és l’òrgan representatiu 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 Junta de degans 
ha celebrat tres reunions ordinàries, dues a Ma-
drid i una A Coruña, i tres extraordinàries a Ma-
drid. 

Relacions institucionals

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Enguany, la principal preocupació del Con-
sell ha estat la Llei Òmnibus i el Reial Decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial 
obligatori i els canvis legislatius que se’n deriven 
i que afecten directament a la regulació de la pro-
fessió i l’ordenació dels col·legis professionals. 

En aquest sentit, ha estat treballant, durant el 
primer semestre, en la presentació d’al·legacions, 
conjuntament amb altres col·legis professionals. 

A més, sota el lema “Visado profesional. Por una 
sociedad más segura” “Unión Profesional”, l’as-
sociació estatal que representa a les professions 
col·legiades, el dia 7 de maig, va convocar una 
manifestació de tota l’enginyeria i l’arquitectura 
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
contra la Llei Òmnibus. La manifestació va tenir 
lloc a Madrid i van participar-hi unes 5.000 per-
sones, encapçalades pels màxim representants 
dels diferents col·legis professionals.

Un cop publicat el RD 1000/2010, la Junta de 
degans s’ha reunit per analitzar les conseqüènci-
es de la seva aplicació i per valorar les possibles 
actuacions a portar a terme per tal de fer front a 
la nova situació post Llei Òmnibus. Entre d’altres 
es planteja la possibilitat d’integrar una sèrie de 
serveis, amb la finalitat d’augmentar la seva efi-
ciència i qualitat, reduint les despeses.

Junta de Representats.
La Junta General de Representants és l’òrgan 
representatiu de les Juntes de Govern dels Col-
legis, i es reuneix un cop cada dos anys. 

Enguany, el Col·legi de Galicia ha organitzat una 
reunió que ha tingut lloc el dia 19 de novembre 
A Coruña. En la mateixa, el Col·legi ha estat re-
presentat a través del degà, Josep M. Rofes, el 
vicedegà, Ignasi Grau, el secretari, Pau Oromí, 
el vocal de relacions amb el Consell, Carles Es-
tarán, la vocal de relacions amb l’administració 
pública, Anna Forns, la vocal de Tarragona, Eulà-
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lia Moreno, el delegat de Barcelona, Miquel Pu-
jol, el delegat de Lleida, Domènec Vila, el delegat 
de Tarragona, Joan Ramon Gispert, el delegat de 
Girona, Josep M. Dilmé i el secretari tècnic, Joan 
Guim.

En el decurs de la reunió es van aprovar una sèrie 
de propostes, presentades per part d’alguns col-
legis, a més de tractar la possibilitat d’integrar 
una sèrie de serveis.

Relacions amb l’Associación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos (ANIA)

La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
(ANIA) agrupa a tots els enginyers agrònoms a ni-
vell estatal. Els enginyers agrònoms de Catalunya 
estan representats a través del seu president, Jo-
sep M. Rofes Sans, com a delegat regional d’ANIA 
i a més, el vicepresident d’ANIA, Carles Estarán, 
és membre de la nostra Junta Directiva.

II Congreso Nacional de Desarrollo Rural. “Inno·
var desde el territorio”.
La Asociación Nacional de Ingenieros Agróno-
mos (ANIA) ha col·laborat en el II Congrés Na-
cional de Desenvolupament Rural Organitzat 
pel Col·legi d’Aragó els dies 8, 9 i 10 de febrer 
en el marc de la 36a Feria Internacional de la 
Maquinaria Agrícola (FIMA) a Saragossa. Dintre 
d’aquest congrés, ha estat especialment emotiu 
l’homenatge pòstum a l’enginyer agrònom, Nor-
man Borlaug, pare de la revolució verda i premi 
Nobel de la Pau. 

“Día mundial de la alimentación 2010”. 
Jornades organitzades per ANIA, juntament amb 
el Consell, la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid, la Asociación Es-
paña-FAO, la Fundación Foro Agrario i l’Instituto 
de la Ingeniería de España, que han tingut lloc 
els dies 13 i 14 d’octubre a Madrid.

Eleccions ANIA. 
Segons l’escrutini de les eleccions d’ANIA cele-
brades el dia 17 de desembre, els càrrecs elegits 
han estat: President, Gonzalo Medina-Bocos; 
Secretari general, Miguel Ángel Garcimartín; Vo-
cals, Ana Casp, Carles Estarán, Jesús Ayuso, Ro-
gelio Villar i Vicente García-Petit.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Relacions amb la Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració amb el Consorci AOC. 
El conveni ha estat signat el dia 18 de gener pel 
degà del Col·legi, Josep M. Rofes i el conseller 
de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs i Coll, com 
a President del Consorci AOC.

L’objecte d’aquest conveni és regular la col-
laboració entre el Consorci AOC i el Col·legi per 
desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’in-
tercanvi d’informació entre el Col·legi i les admi-
nistracions catalanes, que permetin simplificar el 
procediments administratius que requereixen do-
cumentació tècnica visada i aconseguir estalvis 
en temps i costos de les tramitacions que benefi-
ciïn tant els ciutadans, les empreses i els profes-
sionals com les administracions públiques.

Monogràfic del sector agrari al Parlament de Ca·
talunya. 
El degà, Josep M. Rofes, va assistir a la sessió 
parlamentària celebrada el dia 14 d’abril, en la 
qual es va debatre sobre el sector agrari a Cata-
lunya. Fruit d’aquest debat, el mateix degà va 
creure oportú redactar una crònica de la jornada 
i publicar-la en portada a la web del Col·legi.

Sopar de treball amb el conseller del DAR. 
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, Joaquim Llena, ha presidit, el dia 1 de 
març, a Barcelona, el tercer Sopar de Treball 
amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalu-
nya, en el qual, han participat per part del DAR, 
el mateix conseller, Joaquim Llena, el director 
general d’Alimentació, qualitat i Indústries Agro-
alimentàries, 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 vicede-
gà, Ignasi Grau, el secretari, Pau Oromí, la vocal 
de relacions amb l’administració pública, Anna 
Forns, i com a experts, els companys Lleonard 
Vilimelis, Domènec Esteva, Jordi Vives, Marta 
Vendrell i Jesús Ferrando. La valoració del sopar, 
per part del conseller ha estat molt positiva i, 
entre d’altres, es va fer un repàs dels principals 
temes que més afecten al nostre sector.

Reunió amb la Direcció General d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAR.
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reu-
nions en les quals hi han participat el director 
general d’Alimentació, qualitat i Indústries Agro-
alimentàries, Joan Gené, i el subdirector gene-
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Institut Català de l’Energia (ICAEN). Inauguració 
de la Jornada sobre Biomasa. 
Amb l’objectiu de conscienciar a les empreses 
agràries i agroalimentàries per a millorar la seva 
gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits, a 
través del Grup d’interès de l’Energia del Col·legi, 
s’ha contactat amb l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN) per tal de valorar possibles vies de col-
laboració. Fruit d’aquest primer contacte, s’ha 
organitzat una Jornada tècnica sobre la biomas-
sa per a usos tèrmic. La jornada ha estat emmar-
cada dins de la setmana de l’Energia que sota el 
lema “Estalviar és fàcil. Consumeix energia intel-
ligent, sostenible i saludable”, ha tingut lloc a 
Barcelona del 14 al 20 de juny. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
ral d’Indústries Agroalimentàries, Joan Barniol, i 
per part del Col·legi, el degà, Josep M. Rofes, la 
vocal de relacions amb l’administració pública, 
Anna Forns i el secretari tècnic, Joan Guim. 
Entre d’altres, s’ha parlat sobre la importància 
del visat i la possibilitat d’establir ponts de col-
laboració per tal de definir i portar a terme els pro-
cediments de control que es considerin oportuns.

Departament de Justícia. Participació a la Jorna·
da sobre “Els col·legis professionals a Catalunya: 
un model per al segle XXI”
El secretari, Pau Oromí, en representació del Col-
legi ha participat en la 1a taula rodona “L’obli-
garietat de la col·legiació. El seu encaix en la 
DSMI” inclosa en el marc de la Jornada sobre 
“Els Col·legis Professionals a Catalunya: un Mo-
del per al Segle xxI” que ha organitzat la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el dia 17 
de juny a Barcelona.
L’objectiu de la jornada ha estat analitzar la com-
plexitat de l’actual marc normatiu i les conse-
qüències que la seva implementació tindrà per 
als col·legis professionals.  Hi han participat re-
presentants de diferents col·legis professionals i 
ha servit per aprofundir en el millor coneixement 
de la realitat col·legial a Catalunya i en la funció 
social que presten els col·legis 

La jornada, organitzada conjuntament amb l’ICA-
EN ha tingut lloc el dia 14 de juny al Palau Ro-
bert a Barcelona i la inauguració ha estat a càr-
rec de la directora de l’ICAEN, Encarna Baras, i 
el degà del Col·legi, Josep M. Rofes.
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Relacions amb l’administració local

Consell Assessor de la Ciència de la ciutat de 
Lleida
El Col·legi, a través del company Josep Maria 
Villar, ha participat en les reunions del Consell 
Assessor de la Ciència de la ciutat de Lleida. 
El Consell és un òrgan consultiu impulsat per 
l’Ajuntament de Lleida i format per diferents enti-
tats locals, entre aquestes, el Col·legi d’Enginyer 
Agrònoms de Catalunya. L’ens estudia, assessora 
i proposa iniciatives en l’àmbit de la recerca i la 
innovació científiques a Lleida. 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Data: divendres, 28 de maig de 2010 
Assistents: Joan Reñé, president del Consell Co-
marcal del Pla d’Urgell; el degà, Josep M. Rofes; 
el vocal de Lleida, xavier Luján; la vocal de re-
lacions amb l’administració pública, Anna Forns, 
i el secretari tècnic, Joan Guim i la companya, 
Anna Lluís.

Consells Comarcals.
L’any 2010 s’ha continuat treballant en mantenir 
relacions estables amb els Consells Comarcals, 
amb la finalitat, sobretot, 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. 
Enguany, el Col·legi ha signat dos convenis de 
col·laboració, amb els Consells Comarcals del 
Baix Camp i del Pla d’Urgell:

Consell Comarcal del Baix Camp
Data:  dijous, 27 de maig de 2010 
Assistents: Josep Masdeu, president del Con-
sell Comarcal del Baix Camp; el degà, Josep M. 
Rofes; la vocal de relacions amb l’administració 
pública, Anna Forns, i el secretari tècnic, Joan 
Guim.
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Relacions amb la Universitat de Lleida
Al llarg de l’any s’han mantingut diverses reuni-
ons de treball amb la nova directora de l’ETSEA, 
la company, Rosa Teira, per tal de enfortir les 
relacions i buscar línees de cooperació, així com, 
fer un seguiment continuat de la situació dels 
nous plans d’estudis de Grau i Màster. 

Taula de treball convocada pel Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell
El vocal de Lleida, xavier Luján, com a repre-
sentant del Col·legi ha participat en les primeres 
reunions de la Taula de treball convocada pel 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per la redac-
ció d’una normativa comuna a incloure dins dels 
documents del Pla director urbanístic del Pla 
d’Urgell que sigui aplicable a la regulació de les 
condicions d’edificació de les construccions prò-
pies d’una activitat agrícola o ramadera.

a la formació de màster; i el curs de retitulació 
dirigit als enginyers tècnics agrícoles que vulguin 
obtenir la titulació de Grau.

Durant el segon semestre del 2010, s’han man-
tingut diverses reunions amb representants de 
l’ETSEA, l’Escola Superior d’Agricultura de Bar-
celona i l’Escola Politècnica Superior de Girona, 
amb l’objectiu de tractar la configuració dels 
nous plans d’estudi a presentar. En aquest sentit, 
el Col·legi ha manifestat la seva conformitat amb 
el contingut dels plans d’estudi proposats i ha 
expressat el seu suport a aquelles propostes que 
així ens ho han demanat.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Relacions amb la Universitat

Nou Màster Enginyer Agrònom. 
En el decurs de la Junta General de juny cele-
brada a Lleida, la nova directora de l’ETSEAL, 
la companya, Rosa Teira, ha fet una presentació 
sobre les noves titulacions segons “Bologna”, per 
informar sobre l’estructura del Grau (240 crèdits 
ECTS) i del Màster (90 crèdits ECTS); els com-
plements de formació necessaris per a un alumne 
que hagi acabat la formació d’ETA i vulgui optar 



20MEMÒRIA ANUAL 2010

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Relacions amb la Universitat de Girona
El dia 2 de novembre, els membres de la Junta 
de Govern del Col·legi, coincidint amb una de 
les reunions de la Junta, ha realitzat una visita a 
l’Escola Politècnica Superior de Girona amb l’ob-
jectiu d’establir un intercanvi d’opinions sobre 
les noves titulacions i aprofitar la mateixa, per a 
conèixer la proposta de Memòria del Màster en 
Enginyeria Agronòmica que la UdG ha elaborat.

A la reunió ens han acompanyat el sotsdirector 
de l’Escola Politècnica Superior de Girona, el 
company Francesc Ramírez de Cartagena i el 
company, Jaume Puig. Un cop finalitzada la Jun-
ta de Govern, ha tingut lloc un sopar de treball 
amb un grup reduït de companys de la zona.

Relacions amb la Universitat Politècnica de Ca·
talunya
El dia 4 de novembre s’ha mantingut una reunió 
amb el director de l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona de la UPC, el company Joan Oca, 
amb l’objectiu de parlar, entre d’altres, sobre la 
seva proposta de màster. 
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A més, el dia 30 novembre, els membres de la 
Junta de Govern s’han desplaçat a les instal-
lacions de l’Escola Superior d’Agricultura de Bar-
celona a Castelldefels per a celebrar una reunió 
de Junta de Govern. Posteriorment, ha tingut lloc 
un sopar de treball amb un grup de companys, 
professors de l’Escola, que ha servit per mante-
nir un intercanvi d’opinions sobre diversos temes 
que ens afecten. 

Relacions amb Col·legis professionals

Al llarg del 2010, una de les principals preocu-
pacions dels col·legis professionals, ha estat la 
nova llei Òmnibus i en particular, el nou Reial 
Decret 1000/2010 sobre visat col·legial obliga-
tori, i els seus efectes sobre les funcions i actua-
cions dels col·legis professionals. 

En aquest sentit, a través de diversos contactes 
i reunions, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya, d’una banda, ha donat suport a les 
gestions conjuntes que s’han portat a terme, en 
defensa dels Col·legis Professionals enfront la Llei 
Òmnibus i, d’una altra banda, ha estat treballant 
per buscar sinèrgies i obrir possibles línees de 
col·laboració amb altres col·lectius. 

Taula lletrada de col·legis professionals de Ca·
talunya.
Al llarg de l’any 2010, l’assessor jurídic del Col-
legi, ha participat en les reunions de la Taula 
lletrada de col·legis professionals de Catalunya. 
Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facili-
tar un instrument al servei dels facultatius, amb 
la voluntat d’analitzar la normativa i jurisprudèn-
cia que afecten als col·legis professionals, tant a 
nivell estatal, autonòmic com europeu.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

El dia 20 d’octubre de 2010, ha tingut lloc l’acte 
commemoratiu del primer aniversari de la cons-
titució de la “Taula Lletrada de Col·legis Profes-
sionals”, que ha comptat amb la presència de 
l’Hble. Sra. Montserrat Tura, aleshores Conse-
llera de Justícia i que ha tingut lloc a l’Auditori 
Pompeu Fabra de la seu del Col·legi Oficial d’En-
ginyers Industrials de Catalunya.
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Conferència sobre Col·legis professionals: col·
legiació obligatòria i visat de documents a càrrec 
de Miquel Roca i Junyent. 
El degà, Josep M. Rofes, ha donat suport a la 
conferencia organitzada pel Col·legi d’Enginyers 
Industrials i el de Tècnics Industrials a càrrec del 
senyor Miquel Roca i Junyent, per a tractar el 
tema de la col·legiació obligatòria i el visat de 
documents. La conferencia ha tingut lloc el dia 
17 de febrer i ha assistit una representació de la 
Junta de Govern.

Manifest en defensa de la seguretat i la regulació dels 
treballs tècnics publicat als mitjans de comunicació.
El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Ca-
talunya ha subscrit, juntament amb d’altres col-
legis professionals, el manifest conjunt que el dia 
24 de març s’ha publicat als diaris La Vanguar-
dia, Avui i Punt. A més, el divendres dia 26 de 
març, s’ha publicat un especial a el Periódico.

Col·legis d’Enginyers Tècnics Agrícoles, Tècnics 
Forestals i Enginyers de Monts.
El dia 17 de febrer s’ha mantingut una reunió 
amb els degans dels quatres Col·legis de l’àm-
bit rural: Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics 
Agrícoles, Enginyers Tècnics Forestals i Enginyers 
de Forests, amb l’objectiu de fer un intercanvi 
d’opinions i valorar possibles col·laboracions. 

Col·legi de Metges de Barcelona.
El dia 1 de juliol s’ha mantingut una reunió amb 
el president del Col·legi de Metges de Barcelona, 
a la qual, hi han participat el degà, Josep M. Ro-
fes, el secretari, Pau Oromí i el secretari tècnic, 
Joan Guim; i per part dels metges, el president 
del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Vi-
lardell, el conseller delegat del Grup MED, Albert 
Lluch i Carles Jiménez de Grup MED.
L’objectiu de la reunió ha estat concertar una pri-
mera entrevista, a nivell institucional, i així, for-
malitzar l’inici d’una col·laboració, entre els dos 
Col·legis, per tal de desenvolupar una sèrie de 
serveis nous per als nostres col·legiats.

Col·legi d’Enginyers Industrials
El dia 29 de juliol s’ha convocat una reunió a 
la qual hi han participat representants dels Col-
legis d’Enginyers Industrials, Telecomunicacions, 
Informàtics i Agrònoms per tal de fer un primer 
sondeig sobre l’efecte que tindrà el Reial Decret 
1000/2010 sobre el visat col·legial obligatori i 
valorar la possibilitat de buscar línees de coo-
peració. Posteriorment, s’han mantingut diverses 
reunions per continuar treballant en el tema.

Diada 11 de setembre
És tradició que el dia 11 de setembre tots els en-
ginyers facin una ofrena conjunta al Monument 
a Rafael de Casanovas. Enguany, la representant 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
ha estat la vocal de relacions amb l’administració 
pública, Anna Forns.
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Relacions amb altres Institucions

Participació al 4t Congrés de Jardineria i Empre·
sa de Catalunya. 
El degà, Josep M. Rofes, ha participat a l’acte de 
cloenda del 4t Congrés de Jardineria i Empresa 
de Catalunya que ha tingut lloc el dia 11 de fe-
brer a Terrassa.

Fundació Torrens·Ibern
La fundació Torrens-
Ibern promou tasques de 
normalització i difusió 
del català científic i 
tècnic. Enguany es-
tem representats en el 
seu patronat a través 
del delegat de Barce-
lona, Miquel Pujol. 
Entre d’altres, una 
de les tasques por-
tades a terme l’any 
2010 ha estat la 
col·laboració en la 
publicació en català 
del llibre “Estadística 
per a científics i tècnics. Disseny d’experiments i 
innovació”. Traducció de la segona edició nord-
americana dels autors: George E.P. Box, J. Stuart 
Hunter i William G. Hunte de l’Editorial Reverté.

FORUM Empresa
El dijous, dia 22 d’abril s’ha signat el conveni 
entre el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Cata-
lunya i FORUM Empresa. L’objectiu és oferir als 
col·legiats els serveis de formació continuada en 

els àmbits de la gestió d’empresa i de les habili-
tats personals amb uns descomptes especials. 

El descompte serà tant pels col·legiats com pels 
treballadors d’empreses propietat de col·legiats i 
del propi col·legi. L’oferta formativa de FORUM 
Empresa s’anirà publicant de forma contínua a la 
web del COEAC, a l’apartat FORMACIÓ.

Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya. ITeC
L’ITeC, és una Institució privada sense ànim de 
lucre que exerceix la seva activitat en l’àmbit 
dels serveis de base tecnològica que tenen com 
a perspectiva la millora de la construcció. 

El degà, Josep M. Rofes, ha assistit, per primera 
vegada, al Ple del Patronat de l’ITeC celebrat el 
dia 25 de maig, en el qual s’ha formalitzat la 
nostra participació com a nou membre del Patro-
nat de l’ITeC.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Actes socials i celebracions institucionals
Juntes Generals
Enguany s’han celebrat dues Juntes Generals or-
dinàries, una al juny i una altra al desembre.

Junta General del dia 19 de juny.
Enguany, la Junta General del mes de juny ha 
tingut lloc el dia 19 al Palau de Congressos La 
Llotja de Lleida.

L’acte d’inauguració de la Junta ha estat presidit 
pel degà, Josep M. Rofes, el delegat de Lleida, 
Domènec Vila i el Regidor Delegat de Promoció 
econòmica i Treball de l’Ajuntament de Lleida i 
vicepresident de la Diputació de Lleida, Josep 
Presseguer.

Entre d’altres, en aquesta Junta s’han aprovat els 
comptes de l’exercici anterior, la proposta d’ob-
jectius estratègics 2010-2012 i la proposta de la 
Junta de Govern de modificació del Codi Deon-
tològic Professional del Col·legi,  a més de fer un 
repàs de l’activitat del Col·legi i l’Associació de la 
primera meitat de l’any 2010.
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Per als acompanyants s’ha organitzat una visi-
ta cultural guiada al museu de Lleida, i un cop 
finalitzada la Junta General, ha tingut lloc el tra-
dicional Dinar de Germanor al Restaurant de la 
mateixa “Llotja”, al qual han participat unes du-
es-centes persones, entre col·legiats i familiars, 
grans i petits.

Al dinar de Germanor ens ha acompanyat, el di-
rector general d’Alimentació, qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, el company, Joan Gené, així 
com, els presidents de les cinc Comunitats de 
Regants més importants: el president de la Co-
munitat General de Regants Segarra-Garrigues, 
Josep Paris; el president de la Comunitat General 
de Regants dels Canals d’Urgell, Ramon Carné; 
el president de la Comunitat de Regants del Ca-
nal de Pinyana, Ramon Piqué; el president de la 
Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer, 
Francesc Miranda i; el president de la Comunitat 
General de Regants del Canal d’Aragó i Catalu-
nya, José Luis Pérez.

Per finalitzar la jornada, la Comissió d’Activitats 
de Lleida, ha organitzat una Visita guiada per a 
tots els assistents a la Seu Vella de Lleida per 
veure l’exposició de la col·lecció de tapissos fla-
mencs del segle xVI, que formen un dels con-
junts més importants de tot Europa. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Junta General Ordinària del dia 19 de desem·
bre.
La Junta General de desembre ha tingut lloc a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, c/ 
de Girona núm. 20, de Barcelona.

Entre d’altres, en aquesta Junta s’han acordat, 
les noves condicions de la pòlissa de responsabi-
litat civil professional, els costos del control col-
legial així com l’aprovació del pressupost per a 
l’any 2011.
A més, s’han celebrat les eleccions per a la re-
novació de càrrecs de la Junta de Govern. Els 
càrrecs elegits han estat:

•	 Tresorer     
 Oscar Trindade Roca
•	 Vocal	de	relacions	amb	el	CONSELL	 		
 Carles Estarán Justribó
•	 Vocal	relacions	amb	les	Adm.	Públiques
 Anna Forns Bergés
•	 Vocal	de	Lleida	 	 	 	
 xavier Luján Egea
•	 Vocal	de	Girona
 Imma Malet Prat
•	 Vocal	de	Tarragona	 	 	 	
 Eulalia Moreno García

Un cop finalitzada la Junta General, ha tingut 
lloc el tradicional dinar de germanor que s’ha ce-
lebrat a l’antic Restaurant 7 Portes, al qual han 
participat més d’un centenar de col·legiats i col-
legiades.
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Festivitat de Sant Isidre
Com ve sent tradicional, els companys de ca-
dascuna de les demarcacions han organitzat un 
sopar o un dinar per a celebrar la festivitat del 
nostre patró Sant Isidre. 
A Barcelona han organitzat una visita guiada a la 
Sagrada Familia, seguida d’un dinar de germanor. 
La visita ha estat a càrrec de l’arquitecte, Ramón 
Espelt, de l’equip d’arquitectes de la Sagrada Fa-
mília, i de l’escultor japonès, Etsuro Soto. 

Els companys de Tarragona han organitzat  un 
cap de setmana lúdic amb la visita al poble 
d’Horta de Sant Joan i un dinar a Arnes, mentre 
que, els companys de Lleida i Girona per l’ocasió 
han organitzat un sopar. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Els de Girona s’han reunit al Restaurant SA cova 
de Platja D’Aro. I a Lleida, la Comissió d’Acti-
vitats s’ha esmerçat en organitzar una vetllada, 
amb el sorteig d’alguns regals i una estona de 
ball amb música en directe, al Restaurant A Tau-
la de Lleida.

Arrossada 2010
Enguany, com ja ve sent tradicional, 
la Comissió d’Activitats de Girona 
ha volgut organitzar una trobada 
per tornar a gaudir de la paella del 
company, Frederic Gómez Pardo. 
L’arrossada ha tingut lloc el dia 29 
de maig a Les Olives, Garrigoles, 
el poble del company Joaquim de 
Ros. Prèviament, s’ha organitzat 
una passejada pels voltants, en la 
qual, s’ha pogut gaudir de les vis-
tes panoràmiques de la zona. A la 
Trobada hi ha participat una qua-
rantena de persones que han po-
gut degustar els vins i caves dels 
companys Octavi Frigola i Damià 
Espelt.
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Debat de política agrària
Amb motiu de les eleccions del dia 28 de novem-
bre al Parlament de Catalunya, el Col·legi ha or-
ganitzat un debat de política agrària, a la seu del 
nostre Col·legi a Lleida. L’objectiu es debatre so-
bre el contingut dels programes de política agrà-
ria dels principals grups polítics que es presenten 
a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

El debat ha estat conduït pel prestigiós periodis-
ta i presentador de L’Oracle de Catalunya Radio, 
xavier Graset, i ha comptat amb l’assistència 
dels principals representants dels partits polítics: 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Sr. Joan Reñé (CiU), Sr. Joaquim Llena (PSC), Sr. 
Carmel Mòdol (ERC), Sr. Ignasi Llorens (PP), Sr. 
Francesc Pané (ICV) i Sr. Baltasar de Casanova 
(C’s).

Al debat, celebrat el dia 9 de novembre a la seu 
de Lleida, han assistit més de 50 persones i ha 
tingut un cert ressò en la premsa de Lleida.
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Reunions de treball
Reunió Pla Estratègic a Seva
La nova regulació col·legial en matèria de visats 
i règim de col·legiació, la posada en marxa dels 
nous plans d’estudi dels enginyers de grau i màs-
ter, així com, la situació de recessió econòmica 
generalitzada que estem vivint, fan que els col-
legis professionals es trobin en uns moments de 
forta incertesa.

Davant d’aquest escenari, la Junta de Govern del 
Col·legi, ha cregut convenient afrontar un nou pla 
estratègic que ens permeti superar aquests nous 
reptes amb garantia, ampliar i millorar els ser-
veis al col·legiat, projectar de cara a l’exterior una 
imatge més sòlida i de prestigi professional que 
ens faci ser més influents en el desenvolupament 
del medi rural, la indústria agroalimentària i el 
medi ambient.

Per tal de dissenyar les primeres bases d’aquest 
nou pla estratègic, s’ha organitzat una reunió de 
treball amb un grup reduït d’experts. La reunió 
ha tingut lloc els dies 6 i 7 de març a l’Hotel 
Montanyà SPA, de Seva (Osona).

Ha estat un cap de setmana intens, en el qual 
alguns participants han presentat una sèrie de 
ponències. Unes encaminades a aprofundir en 
els aspectes que més directament afecten a 
l’activitat col·legial (noves titulacions, nova llei 
Òmnibus, situació actual dels col·legis professi-
onals, etc.) i així, poder analitzar millor la seva 
repercussió. Altres, dirigides a buscar possibles 
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alternatives de funcionament, així com, conèixer 
altres models de serveis al col·legiat. I finalment, 
un cop analitzada la situació, s’ha fet una posada 
en comú per tal de consensuar un document de 
resum i conclusions, en el qual es proposen una 
sèrie d’objectius estratègics. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Com a cloenda d’aquesta trobada, s’ha organit-
zat un dinar de germanor amb companys i com-
panyes de la zona.

Reunió sobre el RD 1000/2010 sobre el visat 
col·legial	obligatori.
El dia 6 d’agost ha estat publicat al BOE el nou 
Reial Decret 1000/2010 sobre el visat col·legial 
obligatori, i abans de la seva entrada en vigor, el 
dia 1 d’octubre de 2010, la Junta de Govern ha 
estat treballant per analitzar com podem adap-
tar-nos a aquest nou escenari.

Per la importància i les repercussions de la po-
sada en marxa d’aquest nou RD 1000/2010, la 
Junta de Govern ha cregut convenient reunir als 
principals enginyers agrònoms, amb major acti-
vitat de visat col·legial, per tal de conèixer les 
seves reflexions, preocupacions i suggeriments 
de com hem d’encarar el nostre futur.

En aquest sentit, el dia 16 de setembre ha tin-
gut lloc una primera pressa de contacte amb les 
principals enginyeries del Col·legi, amb l’objectiu 
de fer una anàlisi d’aquest nou RD i valorar pos-
sibles propostes d’actuació.
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Comissions
Les comissions són organitzacions internes for-
mades per col·legiats interessats en una temàti-
ca específica. Estudien interessos professionals 
concrets i, d’acord a les conclusions assolides, 
organitzen debats, cursos… Es reuneixen periò-
dicament i estan obertes a la participació de tots 
els col·legiats.

L’any 2010, a més de les Comissions que ja te-
níem constituïdes, s’ha creat la Comissió Deon-
tològica del Col·legi. 

Comissió Deontològica del Col·legi
El Codi Deontològic del Col·legi es va aprovar en 
la Junta General de desembre de l’any 2009. En 
aquesta mateixa Junta, també es va acordar la 
creació d’una Comissió Deontològica, amb l’ob-
jectiu de fer-ne el seguiment, a més de valorar 
una sèrie de propostes presentades en aquella 
reunió. Així, a principis de l’any 2010, es crea 
la Comissió Deontològica del Col·legi constituï-
da pels companys: Pau Oromí, Jaume Gelabert,  
Lluís M. Bonet, Frederic Gomez Pardo, M. Jose 
Chesa i Agustí Rubert.

Durant el primer semestre, la Comissió, encap-
çalada pel secretari, Pau Oromí, i com a principal 
ponent, el company, Jaume Gelabert, ha estat 
treballant i debatent les diferents qüestions, arri-
bant a un text consensuat que consta de 37 arti-
cles. Aquest text s’ha enviat a tots els col·legiats 

Enguany, per tal de promocionar la figura de l’en-
ginyer agrònom a la indústria agroalimentària, a 
través de la Comissió s’han publicat dos articles 
a La Vanguardia. Un a l’especial en motiu de 
l’Alimentaria “Éxito en la innovación, en tiempos 
difíciles”, i l’altre sota el títol “La versatilidad del 
ingeniero agrónomo en la industria” publicat el 
dia 16 de desembre de 2010, a l’Especial “Na-
vidad Alimentarse”.

per tal que fessin les seves consideracions. Les 
al·legacions presentades, que han estat més de 
forma que de fons, s’han tingut en compte en la 
presentació del text definitiu a la Junta General, 
celebrada el dia 19 de Juny a Lleida.

Comissió d’Indústries agroalimentàries del 
Col·legi
Un dels principals objectius de la Comissió és 
apropar el Col·legi a les persones que treballen a 
les Indústries Agroalimentàries i en general, les 
principals línees d’actuació estat centrades, bàsi-
cament, en tres àmbits: la seguretat alimentària, 
la innovació i la sostenibilitat. 
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Grup d’interès de l’Energia del Col·legi 
El Grup d’interès de l’Energia va néixer l’any 
passat 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. 

Enguany ha continuat molt actiu, organitzant di-
ferents accions formatives en diferents formats: 

•		Format	de	berenar	energètic
	 3	cogeneració energètica
	 3	energia distribuïda
	 3	eficiència energètica
	 3	canvi climàtic 

•	 Format	de	jornada	tècnica
	 3	generació energètica alternativa 
 3	usos tèrmics de la biomassa 

•	 Format	de	visita	tècnica
 3	Llagostera - centre de proves en control de 

demanda 
 3	Presentació de Som energia 

A més, a finals d’any, han obert el bloc “Ener-
gia” per a compartir interessos i opinions amb 
la resta de col·legiats interessats en la energia.

En aquest sentit, enguany, la Comissió de l’Aigua 
del Col·legi ha estat treballant, entre d’altres, en 
la redacció d’un article d’opinió sobre “Reflexió 
envers la interconnexió de conques”, publicat al 
diari el Segre el dilluns dia 12 de juliol.

Comissió del Paisatge 
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 Territo-
ri, defensar els nostres interessos i mantenir-nos 
actius en aquest camp.

Enguany, a través d’aquesta Comissió, hem con-
tinuat assistint a les reunions del Consell As-
sessor de l’Observatori del Paisatge, a més del 
seminari “Franges els paisatges de la perifèria” 
que ha organitzat el mateix Observatori a Olot els 
dies 11 i 12 de novembre.  A més, també hem 
col·laborat en la redacció de la guia d’integració 
paisatgística construccions agràries. 

Comissió de l’Aigua del Col·legi
La comissió presidida pel vocal de relacions 
amb el Consell i ANIA, Carles Estarán, té com 
a objectiu principal establir un “debat profund” 
sobre tots aquells temes relacionats amb la ges-
tió dels recursos hídrics i el regadiu, els quals, 
tenen una incidència social important. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Premis

Premi d’Innovació en Maquinària o Instal-
lacions	Agroindustrials.	138	Fira	de	Sant	Josep
Dins del marc de la Fira Sant Josep de Mollerus-
sa es convoca el Premi de la Maquinària Agrí-
cola, 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 ator-
gat a Tallers Antoni Miquel SL de Sidamon, per 
un vehicle d’arrossegament ideal per a elements 
proveïts de rodes.

El representat del Col·legi que ha format part del 
Comitè Tècnic Avaluador, ha estat el vocal de 
Lleida, xavier Luján 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 39a edició del Premi del 
Llibre Agrari, a la millor publicació escrita sobre 
temes relacionats amb les ciències agronòmi-
ques. El Col·legi participa en aquest premi tant 
econòmicament com formant part del Jurat, el 
nostre representant al jurat ha estat el vocal de 
relacions amb el consell, en Carles Estarán Jus-
tribó. 

“La economía del agua de riego en España”, 
editat per Fundación Cajamar, ha estat el lli-
bre guanyador de la 39a edició del Premi del 
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Llibre Agrari. Els autors —José A. Gómez Li-
món, Javier Calatrava, Alberto Garrido, Fran-
cisco Javier Sáez i Àngels xabadia— analitzen 
l’evolució de l’anomenada economia de l’aigua 
durant l’última dècada (1998-2008), ampliant 
l’àmbit d’anàlisi a una sèrie de perspectives an-
teriorment no considerades sobre l’economia 
del regadiu i aportant solucions innovadores. El 
llibre s’estructura en 24 capítols que han comp-
tat amb la participació de 49 investigadors que 
desenvolupen la seva tasca en 16 institucions 
diferents de vuit comunitats autònomes.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l

Enguany, en la xxII edició del Premi, el Jurat ha 
concedit el Premi a:
Mª Carmen Llorca Iglesias, pel “Proyecto Final 
de Carrera de instalación de depuradora para el 
tratamiento de 1200m3/día de aguas residuales 
procedentes de industria de matadero de aves y 
sala de despiece anexa, situados en el T.M. de 
Bellvís (Pla d’Urgell)”.
Ha fet l’entrega del premi el delegat de Lleida, 
Domènec Vila, acompanyat pel rector de la UdL, 
Joan Viñas, durant l’acte de cloenda de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida.

Premi projecte final de carrera
Per estimular la vocació professional dels en-
ginyers agrònoms des de la fi de la carrera, el 
Col·legi convoca anualment el premi al millor 
projecte aprovat per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de Lleida o bé al millor pro-
jecte aprovat ubicat a Catalunya. El Premi està 
dotat amb la quantitat de Mil Cinc Cents Euros 
(1.500 Euros). 
 



36MEMÒRIA ANUAL 2010

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Altres qüestions
Obres	 a	 la	 Seu	 del	 Col·legi	 a	 Barcelona.	 2a	
Fase
Durant el quart trimestre de l’any 2010, s’han 
portat a terme les obres de remodelació de la 
Sala de Juntes del Col·legi per adequar les seves 
instal·lacions i millorar el seu condicionament 
per a celebrar cursos i jornades. 
Amb aquesta segona fase finalitza la remodelació 
de la seu de Barcelona iniciada l’any 2008. 
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Sentit record a Javier Veglison.
El més d’abril, ens ha deixat, el company i degà 
d’Honor, Javier Vèglison Jornet. Javier va ser un 
dels fundadors del Col·legi, aleshores un dels 
més joves, i degà durant 24 anys, de l’any 1960 
al 1984, al qual li devem i agraïm moltes coses, 
entre d’altres, la compra de la seu al Passeig de 
Gràcia de Barcelona, a dia d’avui una molt bona 
decisió.
Sens dubte, el Col·legi no hagués estat el mateix 
sense la seva incondicional i constant implica-
ció, esdevenint una part molt important de la 
seva vida. Fins als darrers anys va participar de 
l’activitat col·legial. Ens va acompanyar, sempre 
que li va esser possible, a les reunions de Juntes 
de Govern, Juntes Generals i d’altres actes i acti-
vitats col·legials. L’any 2005, va rebre la distin-
ció del Col·legi d’Arada d’Or. Un sentit record pel 
nostre company.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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s e r v e i s
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Suport a l’exercici de la professió

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

Responsabilitat	Civil	Professional.
La cobertura de la responsabilitat civil professio-
nal, a través de la pòlissa conjunta que el Col·legi 
té concertada, és un dels serveis més ben valo-
rats pels col·legiats.

El principal objectiu és aconseguir una pòlissa que 
garanteixi la millor cobertura de la responsabilitat 
civil en que els nostres col·legiats i societats pro-

Visat telemàtic
L’any 2010, el 77% dels visats s’han tramés via 
telemàtica amb la conseqüent millora de la ges-
tió del tràmit i aconseguint una major comoditat 
i rapidesa.

Mitjançant la plataforma de visat telemàtic, s’ha 
canviat el model operatiu del procés de visat. Els 
col·legiats disposen, via Internet i de manera im-
mediata, de tota la informació relativa als seus 
treballs professionals millorant-ne la seva com-
petitivitat. El fet de poder disposar d’una eina 
tecnològica avançada com aquesta, suposa els 
següents avantatges:

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

• Arxiu dels treballs visats, amb la possibilitat 
de fer cerques.

• Accés i consulta dels documents en pdf dels 
treballs visats electrònicament.

• Descàrrega dels documents en pdf i impressió 
en qualsevol moment.

s e r v e i s
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fessionals inscrites al nostre registre, puguin in-
córrer en l’exercici de la seva activitat relacionada 
amb l’enginyeria agronòmica. 
 
Donada la importància d’aquest servei, durant el 
segon semestre del 2010, la Junta de Govern 
han mantingut diverses reunions amb el repre-
sentant de Segurengin per tal de renovar, millorar 
i actualitzar la pòlissa de responsabilitat civil pro-
fessional col·lectiva que tenim contractada amb 
Zurich. 

Les noves condicions per a l’any 2011 han estat 
presentades i aprovades en la Junta General ce-
lebrada el dia 18 de desembre de 2010.

L’any 2010, tots els col·legiats han tingut una 
cobertura de Garantia Bàsica de 75.000 euros 
i, a més, aquells que porten treballs a visar, pa-
gant una taxa de responsabilitat civil per treball 
visat, han tingut una cobertura total de 450.000 
€, ampliables pel col·legiat si les seves circums-
tàncies professionals així ho aconsellaven.

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

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

• Actuacions concretes davant de les diferents 
administracions.

• Interposició de recursos ordinaris o del con-

tenciós – administratiu 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 glo-
bal dels diferents àmbits professionals, per tal de 
donar resposta a les necessitats jurídiques de tots 
els perfils professionals de la nostra activitat.

Entre d’altres, enguany s’han presentat al-
legacions relatives a un concurs públic per a pro-
veir una plaça d’enginyer superior adscrita al ser-
vei de Llicències d’un ajuntament i en relació a 
l’elaboració d’informes, s’ha demanat al Consell 
la redacció d’un informe sobre la competència 
dels enginyers agrònoms per a realitzar projectes 
i direccions d’obra d’estabilització de talussos.

Promoció d’empreses d’enginyeria agronòmica 
a	la	web.
La xac! et pot ajudar a canalitzar contactes co-
mercials via Internet. El directori d’empreses 
d’enginyeria agronòmica està obert a tothom i és 
un espai ideal per a promocionar la teva empresa 
o bé la teva activitat de professional lliure. 

s e r v e i s
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Actualitza les dades de la teva empresa a “el meu 
perfil”. Explica la teva activitat i omple l’apartat 
de projectes, així la teva fitxa tindrà caràcter i 
personalitat, serà diferent i especial.

A finals d’any, a la secció de “L’enginyeria agro-
nòmica” tenim publicades 35 empreses d’engi-
nyers agrònoms.

Gestió	cobrament	d’Honoraris.
Una de les funcions del Col·legi és la de gesti-
onar el cobrament de les remuneracions i dels 
honoraris professionals a petició dels col·legiats, 
d’acord amb les normes establertes.

Declaracions tributàries per a tercers
El Col·legi té signat un acord de col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
mitjançant el qual,  les persones col·legiades ad-
herides al mateix, poden presentar declaracions i 
comunicacions tributàries per via telemàtica, en 
representació de terceres persones.

Serveis de suport i assessorament
Servei d’assessorament fiscal, comptable i la-
boral
El Col·legi disposa d’un servei gratuït de Consul-
tes On-line sobre qüestions relacionades amb els 
àmbits: Fiscal i Tributari, Laboral i Empresarial. 
A la secció “Suport i assessorament” / “Preguntes 
amb resposta” de la xAC!, es troba un recull de 
les preguntes més freqüents sobre diferents te-
mes relacionats amb la nostra activitat. 

A més, el servei també contempla la possibilitat 
de fer consultes a mida mitjançant un formula-
ri 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 pre-
sencials a la Seu del Col·legi a Barcelona. Les 
consultes presencials es fan el primer dilluns de 
cada mes, tot concertant una cita prèvia.  
Al llarg de l’any, el Col·legi ha donat resposta a 
20 consultes a través de la web i a més, s’han 
concertat 5 consultes presencials.

Servei on-line: “Butlletí electrònic de Subvenci-
ons del COEAC”
Aquest servei on-line informa, puntualment, de 
les convocatòries de subvencions, ajuts, premis, 
beques... procedents d’administracions públi-
ques i entitats privades (fundacions, bancs, cai-
xes, obres socials d’empreses...) per tal d’estar al 
dia de tota la informació disponible i no perdre 

s e r v e i s
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Un repositori mensual de la normativa que es 
publica al BOE i al DOGC relacionada amb l’en-
ginyeria agronòmica.

L’accés als serveis d’Vlex, una biblioteca elec-
trònica especialitzada en lleis, jurisprudència i 
doctrina. “AGRONOMS VLEx” es caracteritza 
per un sistema de gestió documental amb un ex-
traordinari motor de cerca. La cerca és ràpida, 
senzilla i molt intuïtiva. Tots els col·legiats po-
den accedir lliurement i sense limitacions. Tots 
els documents seleccionats, els quals us siguin 
d’interès a “text complet” es poden sol·licitar a la 
secretaria tècnica del Col·legi.

Servei	de	Copisteria	en	línia	a	través	de	www.
agronoms.cat	
Des de la web del Col·legi, www.agronoms.cat , a 
l’apartat Suport i assessorament / Copisteria en línia 
pots encarregar al servei de copisteria d’Artyplan les 
còpies que necessitis dels teus treballs professionals.  

cap oportunitat per al creixement professional 
dels col·legiats.

Com funciona el Butlletí local de subvenci·
ons?
• Dóna’t d’alta al sistema i segueix les ins-

truccions de la subscripció. 
• Un cop realitzada i comprovada l’alta, re-

bràs diàriament un butlletí que et permetrà 
conèixer la informació de les convocatòries 
del teu interès. 

• Posteriorment, accedint a l’espai privat, 
podràs realitzar les consultes que conside-
ris oportunes. 

A finals d’any, teníem 92 usuaris donats d’alta. 

Consulta i cerca de legislació
Dins la secció “Suport i assessorament” es troba 
l’apartat “legislació”. En aquest apartat d’agro-
noms.cat es poden trobar dos recursos:

s e r v e i s
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A través del formulari que trobaràs a la web del 
Col·legi pots donar les instruccions i enviar els 
arxius originals amb les instruccions per fer les 
còpies.  Els preus que s’aplicaran a la comanda 
són els que actualment Artyplan té vigents en 
conveni amb el Col·legi.

Assegurances mèdiques
A través de Segurengin, el Col·legi ha aconseguit 
una oferta especial, única i exclusiva per a tots 
els col·legiats i col·legiades així com per als seus 
familiar directes (fills i parella) amb Axa Wintert-

hur. Les persones interessades en conèixer les 
condicions de l’oferta es poden posar en contacte 
amb la secretaria tècnica del Col·legi.

Carnet Col·legial
El nou carnet col·legial t’identifica com a mem-
bre 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.

s e r v e i s
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Promoció de la figura de l’enginyer agrònom
Relacions amb els mitjans de comunicació
Enguany el Col·legi ha estat treballant per millo-
rar la nostra presencia en els mitjans de comu-
nicació amb l’objectiu de donar-nos a conèixer 
a la societat i arribar a ser referents en l’àmbit 
agroalimentari.

Data

16 de març

29 de maig

20 de juny

12 de juliol

25 de setembre

30 de setembre

3 d’octubre

4 d’octubre

7 de novembre

8 de novembre

10 de novembre

20 i 22 de novembre

16 de desembre

Mitjà

La Vanguardia. Especiales

La mañana

La mañana, El Segre

El Segre

La mañana

Bon dia

El Segre

La mañana, El Segre i Bon dia

La mañana

Bon dia

La mañana, El Segre

El Punt, Reus digital, l’Econòmic i d’altres

La Vanguardia. Especial Navidad. Alimentarse

Al llarg de l’any, alguns diaris i molt especialment 
els de la ciutat de Lleida, s’han fet ressò d’algu-
nes de les actuacions portades a terme des del 
Col·legi. A més, hem publicat dos articles en dos 
especials de La Vanguardia, amb l’objectiu de 
promocionar la figura de l’enginyer agrònom en la 
indústria agroalimentària.

s e r v e i s

Tema

“Éxito en la innovación, en tiempos difíciles”. Publicat en motiu de la Fira Alimentaria

Signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Celebració de la Junta General del Col·legi a la Llotja de Lleida.

“Reflexió envers la interconnexió de conques”, Comissió de l’Aigua del Col·legi. 

Presentació de la Jornada sobre “La cadena de preus en els productes 
alimentaris”organitzada pel Col.legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

Informació prèvia a la Jornada sobre “La cadena de preus en els productes 
alimentaris”organitzada pel Col.legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

Jornada sobre “La cadena de preus en els productes alimentaris”organitzada pel Col.legi 
dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

Jornada sobre “La cadena de preus en els productes alimentaris”organitzada pel Col.legi 
dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

Informació prèvia al debat sobre Política Agrària a la Seu del Col·legi a Lleida.

Informació prèvia al debat sobre Política Agrària a la Seu del Col·legi a Lleida.

Debat sobre Política Agrària a la Seu del Col·legi a Lleida.

Taula rodona: El futur de l’olivicultura al Camp de Tarragona.

“La versatilidad del ingeniero agrónomo en la industria” Article publicat pel Col.legi



45MEMÒRIA ANUAL 2010

A més, Barcelona Televisión (BTV), ha gravat una entrevista realitzada al secretari, Pau Oro-
mí, i la vocal de relacions amb l’administració pública, Anna Forns, sobre el Col·legi d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya. L’entrevista ha estat emesa el divendres, dia 16 d’abril, 
aproximadament a les 19.50 hores, a BTV (abans de l’informatiu).

s e r v e i s
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La XAC! Xarxa d’Agrònoms de Catalunya
Les xarxes socials cada cop més es consoliden 
com a llocs de referència, no  només en l’àmbit 
personal sinó també en l’àmbit professional. Di-
uen que si no surts a Internet, no ets ningú. 

Els enginyers agrònoms i enginyeres agrònomes 
com a col·lectiu, tenim la nostra pròpia xarxa, es-
pecialitzada en el món agroalimentari, “la xAC!”. 
La xAC! la xarxa d’Agrònoms de Catalunya és la 
nostra imatge a Internet, des de on promocionem 
la figura de l’enginyer agrònom.

L’any 2010 hem tingut un 5% més de visites i 
del total, un 33% han estat visites noves.

La xac! En dades. Visites a agronoms.cat du·
rant l’any 2010

 63.926 visites

296.818 pàgines visitades

175 visites per dia

5 pàgines per cada visita

00:02:59 mitjana de temps al portal

A més, La xAC! ha mantingut un PageRan 
de 4, que és la puntuació mínima per a que 
Google et tingui en consideració en les seves 
cerques. 

s e r v e i s
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Com és “el meu perfil”?:    
• Organitzat en pestanyes 
 perquè hi naveguis millor.
• Trobaràs indicacions que t’ajudaran a 

omplir-lo més fàcilment.

Quines dades es poden actualitzar?:
• Pots canviar la Clau d’accès a la web 

del COEAC, a l’apartat “Dades de con-
nexió a la xAC”.

• Pots actualitzar les teves dades de con-
tacte: adreça, e-mail, telèfon,... Per re-
bre tota la informació correctament.

• Pots actualitzar les teves dades admi-
nistratives i de facturació: comptes ban-
caris, empreses,...

• Pots actualitzar les teves dades profes-
sionals: Pots afegir-hi totes i cadascuna 
de les teves activitats professionals i 
gestionar dades per la borsa de treball.

• Pots publicar les dades de la teva em-
presa a l’apartat d’ Empreses d’enginye-
ria agronòmica i donar-te a conèixer.

• Pots presentar-te als teus col·legues i 
explicar el que fas.

• Pots enllaçar-ho amb el teu perfil públic 
de Linkedin, Delicious o d’altres xarxes 
socials, pots publicar l’enllaç al teu blog 
personal.

Novetat a La Xac!

Novetat a La Xac!

Millores a La XAC!
L’any 2010, per tal de millorar el funcionament 
i l’usabilitat de La xac!, s’han posat en marxa 
una sèrie de millores que les anirem presentant 
com a novetat a La xac!. 
Aquestes millores formen part d’un ajut sol-
licitat a ACC10 pel desenvolupament de plata-
formes tecnològiques per a la millora de la pro-
ductivitat cofinançat pel FEDER en el marc del 
Programa Operatiu de Catalunya 2007–2013.

Ja pots obrir el teu bloc a La Xac! 
Amb l’objectiu d’expandir per la xarxa el co-
neixement que adquirim en la nostra tasca 
professional, l’any 2010 el Col·legi ha activat 
una eina de bloc per a facilitar la difusió del 
coneixement agronòmic.

Qui pot utilitzar aquest portal?
Si ets col·legiada o col·legiat del COEAC tens 
la possibilitat d’obrir tants blocs com vulguis. 
Només cal que t’identifiquis i ja pots crear el 
teu bloc que tu mateix t’administraràs.

Nou directori de col·legiades i col·legiats
A través de “La xAC!” www.agronoms.cat, a 
l’apartat “El meu perfil” del Directori de col-
legiades i col·legiats, pots comprovar i actua-
litzar les teves dades. Enguany s’ha modificat 
l’aplicatiu per fer-lo més àgil i senzill.

s e r v e i s
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cofinançat per:
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L’Enginyer/a Especialista
L’Enginyer/a Especialista és una manera d’expli-
car el que fem i en que som especialistes. Be-
neficia al propi enginyer especialista, que expli-
ca la seva activitat, perquè li ajuda a contribuir 
en millorar la seva marca personal a Internet i, 
també a tot el col·lectiu. Així, aquesta secció ens 

permet presentar el Col·legi com un col·lectiu de 
persones molt diverses i molt ben preparades, 
les quals intervenen en diferents àmbits professi-
onals, tots molt influents per al teixit econòmic i 
social del nostre entorn.
Cada mes, en portada, hem tingut el perfil d’es-
pecialista d’un company o companya, així com, 
un article redactat per ell o ella relacionat amb 
la seva tasca diària. L’any 2010 hem publicat 6 
perfils més, i a finals d’any, en total, ja en teníem 
19.

   Núm.	perfils	enginyer	especialista:19

Els enginyers agrònoms interessats en publicar el 
seu perfil d’especialista, es poden posar en con-
tacte amb la secretaria del Col·legi.

Les monografies. El coneixement és el nostre 
patrimoni.
El coneixement en agronomia i la seva renovació 
és el nostre patrimoni. Emmagatzemar-lo, trans-
metre’l i renovar-lo és una tasca de tots nosal-
tres.

s e r v e i s
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Novetat a La Xac!

En aquest sentit, l’apartat “base de coneixement” 
és la biblioteca electrònica del Col·legi. En aques-
ta secció es mostren els documents elaborats per 
les col·legiades i els col·legiats i que considerem 
que són prou interessants i valuosos per a com-
partir.

Núm.	monografies	publicades:	102
(treballs que tracten a fons un tema 
concret)

Enguany s’han implantat les següents funcions:
• Ja pots publicar tu mateix/a una informació 

que consideris interessant per al col·lectiu.
• Pots enviar-la per correu electrònic a un amic.
• Pots imprimir-la en format pdf.
• Pots enviar-la a altres xarxes socials.

Presencia	a	Internet.	Participant	a	La	XAC!	mi-
llores la teva marca personal
Crea la teva Marca Personal
Si vols aconseguir nous clients, si vols millorar la 
teva carrera professional, si estàs buscant feina 
o bé vols trobar-ne una de millor, si vols que et 
contractin per fer de ponent, d’assessor, etc., et 

convé crear i desenvolupar una Marca Perso-
nal a Internet.

Cóm contribueix La XAC! en la teva Marca 
Personal?
1. T’ofereix l’oportunitat de donar-te visibilitat 

i notorietat. La xAC! és una plataforma de 
referència.

2. Pots aconseguir un bon posicionament en 
els cercadors. La xAC està ben posiciona-
da! Google ens té en consideració!

3. Et permet demostrar la teva fiabilitat i ge-
nerar confiança a través de textos, docu-
ments, fotografies,...

4. Et facilita l’accés a qui et pugui necessitar 
i el contacte amb tu.

Que pots fer??
1.	Actualitza el “meu perfil” i presentat als 

col·legues.
2.	 Pots ser “l’Enginyer Especialista” de la 

Portada d’agronoms.cat. Explica el que fas 
i redacta un article sobre un tema interes-
sant relacionat amb el teu àmbit professi-
onal.

s e r v e i s

L’article del mes el primer a Google
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3.	Publica un document interessant a l’apartat 
de “Monografies”.

4.	Obre un Bloc. En el qual pots explicar, com-
partir, debatre....

5.	Publica informació de la teva empresa a l’apar-
tat “Empreses d’enginyeria agronòmica”.

el_teu_nom@agronoms.cat
El Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un correu 
electrònic personal sota el domini agronoms.cat. 
Aquest domini és d’ús exclusiu per als col·legiats 
i col·legiades, per tant és molt recomanable, ja 
que t’identifica com a enginyer agrònom:

• Com a correu professional, si no tens un domi-
ni propi o un domini d’empresa.

• Com a segon correu professional, per a situ-
acions d’urgència o per a donar-lo en alguna 
circumstància especial.

Agronoms.cat vol ser un portal de referència per 
a l’enginyeria agronòmica i d’altres àmbits pro-
fessionals 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 2010 s’han sol·licitat 13 adreces de correu 
electrònic i a finals d’any hi havia 308 col·legiats 
que disposaven d’una adreça de correu electrò-
nic atorgada des del Col·legi.

Foment de l’ocupació
Llista de pèrits judicials del COEAC
El Col·legi col·labora amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, facilitant 
la llista dels enginyers agrònoms disposats a ac-
tuar com a perits judicials perquè puguin actuar 
d’acord amb el que estableixen els articles 341 i 
següents de la Llei d’enjudiciament civil.  Així com 
la dels perits que estan disposats a actuar en els 
supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009 
relativa al pagament de peritatges a càrrec del 
Departament de Justícia (DOGC 5474). 

El llistat s’actualitza cada any. El Departament de 
Justícia es posa en contacte amb el Col·legi d’En-
ginyers Agrònoms, normalment a finals d’any, per 
tal d’actualitzar el llistat que els hi facilitem i que 
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des del mateix Departament de Justícia, a través 
de la Subdirecció General de Suport Judicial, po-
sen a disposició dels òrgans judicials.  A finals 
d’any, el nombre de pèrits judicials que formen 
par del llistat és de 104.

Núm.	de	pèrits	judicials	:	104

Borsa de treball
La Borsa de treball és un dels serveis més utilit-
zats, sobretot pels recent titulats. Estem conven-
çuts 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 perso-
nes del col·legi, i les eines de promoció de la nos-
tra associació, asseguren la màxima efectivitat.
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Novetat a La Xac!

Així, per tal de conèixer les inquietuds, neces-
sitats, perspectives i situació laboral del nous 
col·legiats, per part de la secretari tècnica del 
col·legi, s’han mantingut entrevistes personals 
amb els nous col·legiats. Durant el 2010 s’han 
concertat 14 entrevistes.

A La xAC!, la borsa de treball, posa a disposició 
dels col·legiats, un espai de contacte entre en-
ginyers agrònoms i agrònomes que busquen un 
treball i empreses que necessiten un professional 
qualificat per desenvolupar tasques en l’àmbit de 
l’agronomia.

Enguany s’han portat a terme una sèrie de millo-
res en l’aplicatiu web d’aquest servei per tal de 
fer-lo més accessible.

Així, els col·legiats i col·legiades: 

• Poden consultar les ofertes i fer una cerca per 
categories o bé per províncies.

• Poden activar un avís i rebre per correu electrò-
nic informació de les ofertes que s’adeqüen al 
seu perfil (als àmbits de competència professi-
onal que han marcat). 

• Poden penjar el seu currículum a “el meu per-
fil”.

• Poden Inscriure’s a una oferta de treball: auto-
màticament queda adjuntat el seu currículum 
que han penjat a “el meu perfil”, amb opció a 
canviar-lo.

• Poden publicar una oferta de feina.

A més, les empreses poden publicar les seves 
ofertes de treball i consultar el perfil professional 
dels enginyers/es agrònoms que s’ofereixen per 
treballar: 

Les dades de l’any 2010
Núm. d’ofertes de feina publicades: 87
De les 87 ofertes publicades, tenim constància 
que a través de la xAC!, s’ha presentat alguna 
candidatura a 57 ofertes de feina. En total han es-
tat 414 candidatures presentades que representa 
una mitjana de 7,3 candidatures per oferta. 

s e r v e i s
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Plaça vacant
Tècnic

Enginyer de projectes/director d’obra

Directiu/responsable

Assessor/consultor

Comercial

Professor/educador

Becari

Cap d’Obra

Coordinador de Seguretat i Salut

Comprador

Taxador

Altre

Núm.
22

19

9

7

7

7

4

3

3

2

2

2

87

%
25%

22%

10%

8%

8%

8%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

Sector
Serveis d’enginyeria

Administració pública

Industries agroalimentàries

Serveis de consultoria

Fitosanitaris

Construcció/ jardineria/ paisatge

Explotació agrària

Valoracions i taxacions

Universitat

Altres

Núm.
22

14

11

10

9

7

4

2

2

6

87

%
25%

16%

13%

11%

10%

8%

5%

2%

2%

7%

En quan al perfil de les ofertes publicades, el 
més sol·licitat corresponen a un perfil tècnic es-
pecialista en algun àmbit relacionat amb l’engi-
nyeria agroalimentària (25%), seguit d’enginyer 
de projectes i/o director d’obra, (22%), i direc-
tius d’empresa o responsables d’àrea (10%). En 
quan als sectors, el que més ens demana un en-
ginyers agrònom, és el de serveis d’enginyeria, 
seguit de l’administració publica i les industries 
agroalimentàries. 

Per altra banda, si mirem el lloc de treball, de 
les 87 ofertes publicades, 65 eren per treballar 
a Catalunya, 11 a la resta de l’Estat Espanyol i 
11 a l’estranger.
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Suport a la formació 
i informació
Nou Butlletí electrònic del COEAC

s e r v e i s
Convenis amb els Consells Comarcals
Una de les funcions del Col·legi és mantenir un 
actiu i eficaç servei d’informació sobre les acti-
vitats a desenvolupar pels enginyers agrònoms 
promovent així, l’adequat nivell d’ocupació entre 
els col·legiats i col·legiades.

En aquest sentit, es mantenen entrevistes amb 
els Consells Comarcals per tal d’assessorar-los 
i informar-los sobre la figura de l’enginyer agrò-
nom i promocionar la seva idoneïtat per a desen-
volupar les funcions de qualificació i informe en 
el tràmit de concessió de llicències municipal. 

L’objectiu és aconseguir esser influents en els 
Consells Comarcals per tal de poder fomentar els 
contractes d’enginyers agrònoms i disposar d’in-
terlocutors eficaços pels expedients d’activitats.

Enguany s’han signat dos convenis de col-
laboració, un amb el Consell Comarcal del Baix 
Camp i l’altre amb el del Pla d’Urgell.
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A la xAC! Es pot trobar informació rellevant sobre 
cursos, jornades, activitats, enllaços d’interès i 
publicacions interessants aparegudes durant el 
darrer any. Tanmateix, de totes aquelles qües-
tions que es consideren més rellevants, s’envia 
informació puntual, a més de la circular que 
s’envia mensualment.
Enguany, s’ha treballat per millorar l’aplicatiu de 
creació del butlletí electrònic del COEC per tal de 
millorar-ne la seva gestió de creació i enviament, 
a més de fer-lo més atractiu i còmode pels seus 
destinataris, els col·legiats i col·legiades. Des del 
mes de maig, estem funcionant amb el nou but-
lletí.  

Programa de formació
Com cada any, la formació es planteja com un 
objectiu estratègic fonamental i per tant, des del 
Col·legi es vol impulsar i reforçar. En aquest sen-
tit, 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 organitzats pel Col·legi o bé en col·laboració 
amb altres entitats.

Cursos 
• Finalització del curs sobre tecnologia del reg 

i	la	fertilització.	Aspectes	fonamentals	i	apli-
catius.

 El dia 21 de gener ha finalitzat la part teòrica 
del curs de reg i el dia 21 de juny ha tingut lloc 
la visita tècnica.  

• Curs de dimensionat, projecte i direcció 
d’obra en camins, vials i paviments

 Curs de 20 hores organitzat amb col·laboració 
del Consorci Lleidatà de Control. Celebrat els 
dies 21, 23, 28 i 30 de setembre a la seu del 
Col·legi a Lleida.
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Conferències i Jornades.
•	 I Jornada sobre: Avantatges econòmics en la 

generació energètica de les  explotacions i in-
dústries	agroalimentàries.	

 Jornada organitzada pel Grup d’interès de 
l’Energia del Col·legi. A càrrec del company, Pep 
Salas, Cap tècnic i Soci de WattPic Energia Intel-
ligent; Joan Mayoral, Gerent de Sofos solar SL 
i Ignasi Miquel Ruiz, enginyer elèctric i Edwin 
Vento, arquitecte de Turby Ibèrica. Jornada ce-
lebrada el dia 4 de febrer a la seu del Col·legi a 
Barcelona.

•	Jornada Tècnica:”Els usos tèrmics de la bio-
massa aplicats al sector primari i a les indús-
tries	agroalimentàries”. (Barcelona, 14 juny)

 Organitzada conjuntament pel Grup d’Inte-
rès de l’Energia del Col·legi i l’ Institut Català 
d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalu-
nya. La jornada ha tingut lloc el dia 14 de juny 
al Palau Robert a Barcelona. La inauguració 
ha estat a càrrec de la directora de l’ICAEN, 
Encarna Baras i del degà del Col·legi, Josep 
M. Rofes. 

•	Jornada Anual a la Fira Sant Miquel de Llei-
da.	

 Com cada any, dins del marc de la Fira Agrària 
de Sant Miquel, el Col·legi ha organitzat una 
jornada sobre un tema d’interès per als col-
legiats. Enguany sota el títol “ La cadena de 
preus en els productes alimentaris” el dia 3 
d’octubre, la delegació de Lleida ha organitzat 
una jornada per debatre sobre aquest tema. 

 La jornada ha estat inaugurada pel delegat de 
Lleida, Domènec Vila, i s’ha dividit en dues 
parts: La primera ha comptat amb una po-
nència a càrrec de la directora general de In-
dustria y Mercados Alimentarios del MARM, 

s e r v e i s



56MEMÒRIA ANUAL 2010

Isabel Bombal, que ha parlat sobre les actua-
cions del MARM en la cadena alimentària.

 Pel que fa a la segona part de la jornada, 
aquesta s’ha centrat en una taula rodona mo-
derada pel company, Antoni Colom. Hi han 
participat el director general de la Asociaci-
ón Española de Distribuidoras Autoservicios 
y Supermercados (ASEDAS), Ignacio García 
Magarzo; el conseller delegat de Mercolleida 
SA, Francesc Ollé Marrugat,  el secretari ge-
neral de la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB), Horacio 
González Alemán; el president de l’Associació 
Gremial d’empresaris Majoristes de Fruites i 
Hortalisses de Barcelona i província (AGEM) 
Mercabarna, Casimiro Llorens Llorens i el di-
rector general d’Alimentació, qualitat i Indús-
tries Agroalimentàries del DAR, Joan Gené.

 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 quarantena de participants 
i diversos mitjans de comunicació se’n han fet 
ressò en la premsa local.

•	Taula rodona “Futur de l’olivicultura a Tarra-
gona”.	 Experts	 en	 producció,	 agroindústria,	
recerca i innovació, promoció i administració 
opinen	i	debaten	sobre		aquest	sector.	

 Organitzada per la Comissió d’Activitats de 
Tarragona, per parlar sobre el futur de l’oli. 

 La taula rodona, conduïda pel company, Fran-
cesc Primé, han comptat amb la participació 
de diversos experts dels sector. Celebrada el 
dia 20 de novembre a Reus, en el marc de la 
Fira de l’Oli. La valoració ha estat molt posi-
tiva i l’acte ha comptat amb una cinquantena 
d’assistents, a més del ressò mediàtic que ha 
tingut en els diaris de Tarragona.

•	Xerrada sobre Ajuts per a la millora dels pro-
cessos de transformació i comercialització de 
la	indústria	agroalimentària.	

 xerrada celebrada el dia 30 de març a la 
seu del Col·legi a Barcelona, amb l’objectiu 
d’aprofundir en les novetats i aspectes més 
rellevants sobre la nova convocatòria d’ajuts. 
A càrrec del Subdirector General d’Indústri-
es Agroalimentàries, Joan Barniol, la cap de 
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Servei d’Indústries i Comercialització Agroali-
mentàries, Isabel Gomar, i el tècnic del Servei 
d’Organització del DAR, Carles Folch Castell.

•	Xerrada sobre La nova Llei 20/2009 de pre-
venció	i	control	ambiental	de	les	activitats.	

 Celebrada el dia 15 d’abril a la seu del Col-
legi a Lleida i per videoconferència amb la seu 
de Barcelona. A càrrec de la responsable de 
Prevenció Ambiental de l’OGAU a Lleida, la 
companya, Anna Torres Ciutat, per donar a 
conèixer els canvis més significatius de la llei 
20/2009 (PCAA) respecte a llei 3/1998 (IIAA) 
i la seva repercussió. 

•	Xerrada sobre Reg en parcel·la: components i 
característiques.

 Celebrada el dia 27 de maig a la seu del Col-
legi a Lleida. A càrrec del tècnic de REGSA, el 
company, xavier Guixà. 
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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 possi-
bilitat d’oferir beques a companys i companyes 
per tal de poder accedir a cursos, màsters, con-
gressos,... etc. I així oferir l’oportunitat d’ampliar 
coneixements i tenir l’oportunitat de donar-se a 
conèixer davant els diferents agents que partici-
pen 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.
•	4 beques d’assistència pel Congrés Internaci-

onal “Adapting Animal Production to Changes 
for a Growing Human  Population” (Lleida, 19, 
20 i 21 de Maig 2010).

•	6 beques d’assistència per la 2ª Conferència 
Internacional de Vitivinicultura Ecològica, Sos-
tenible i Canvi Climàtic, “EcoSostenibleWine 
2010”. (Vilafranca del Penedès, 15 i 16 de 
juny de 2010)

Visites tècniques i 
sortides
El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdi-
ques per als col·legiats i els seus familiars. Du-
rant l’any 2010 s’han organitzat les següents:

Visita guiada a l’exposició “Cerda 150 anys de 
Modernitat”
Celebrada el dia 14 de gener a Barcelona. A càr-
rec del senyor, Albert Serratosa, enginyer de ca-
mins, canals i ports, qui ens ha explicat amb tota 
mena de detalls i il·lusió l’exposició que en motiu 
de l’any Cerdà, la Fundació Urbs i Territori Ilde-
fons Cerdà ha organitzat a les Drassanes Reials 
de Barcelona. La visita s’ha organitzat de la mà 
del company, José Carrillo de Albornoz.
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Degustació / Tast de vins
El dia 25 de febrer ha tingut lloc una degustació 
de vins a la seu del Col·legi a Lleida. 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 conèixer, 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. 

Visita tècnica al sistema de reg Segarra-Garri-
gues
Amb l’objectiu de conèixer l’estat constructiu del 
Sistema de Reg Segarra-Garrigues, així com el 
seu funcionament i millores projectades, el Col-
legi, amb la col·laboració d’ASG i acuaEbro, ha 
organitzat una visita guiada a la zona. La sorti-
da ha tingut lloc el dia 22 de maig i hem pogut 
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gaudir de les explicacions dels companys Jaume 
Anglí, Miquel Sacrest i xavier Petit, d’ASG així 
com, de l’enginyer de camins, Josep M. Serra de 
acuaEbro.
A la visita hi han participat més de cinquanta 
persones, que han pogut veure tant les obres i 
instal·lacions del canal principal (bombament Ri-
alb, canal, aqüeductes, túnels) com de la xarxa 
de distribució (basses, estacions de bombament, 
canonades, hidrants...). La sortida ha finalitzat 
amb un dinar a un restaurant de la zona.

Visita tècnica a les vinyes de Raïmat
Visita tècnica organitzada per la Comissió d’Acti-
vitats de la delegació de Lleida que ha tingut lloc 
el dia 9 de setembre de 2010 per la nit i ha estat 
conduïda pel director de viticultura de Codorniu, 
el company, Joan Esteve.

Els participants, una trentena de col·legiats i col-
legiades, s’han pogut submergir en el món de la 
producció vitivinícola a les vinyes de Raïmat, i 

han pogut contemplar el procés productiu, fent 
incís en els aspectes més nous que actualment 
s’apliquen per a la producció d’un vi i un cava 
de qualitat.

Sortida al Niu de l’Aliga
Sortida organitzada per la Comissió d’Activitat de 
Tarragona, i en particular pel company, Gabriel 
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Sanz, a la qual hi han participat una vintena de 
persones. La sortida ha tingut lloc el dissabte, 
dia 13 de novembre.

L’itinerari ha consistit en una passejada des de 
l’ermita del Remei al ‘Niu de l’Àliga’ i ha finalitzat 
amb un dinar al mateix restaurant de l’ermita. 
Els participants han pogut gaudir d’un paisatge 
variat, amb boscos mediterranis i de ribera, entre 
cultius i antics molins paperers que presenta un 
important valor ambiental, amb un elevat grau 
de conservació.

Sortida “energètica”
El Grup d’interès de l’Energia del Col·legi ens ha 
proposat conèixer d’aprop el projecte de recent 
creació SOMENERGIA, una cooperativa de con-
sum i generació d’energia verda. 

Per fer-ho, han organitzat una xerrada amb els 
membres del mateix Grup d’interès de l’Energia, 
que ha tingut lloc el dissabte, dia 27 de novem-
bre, al Mas Roig de Llagostera (La Selva).
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Distribució dels col·legiats

Cens col·legial
Col·legiats i col·legiades
Durant l’any 2010, s’han produït 35 altes i 39 baixes, 
amb un  nombre total de col·legiats a finals d’any de 
1.105. Tal i com es pot apreciar en els gràfics següents, 
en els quals es mostra la distribució dels col·legiats per 
intervals d’edat i sexe, el 26,2% dels col·legiats són do-
nes i el 73,8% homes.

Evolució del número de col·legiats

Societats Professionals
De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de 
març, de Societats Professionals, les societats 
que tinguin per objecte social l’exercici en comú 
de l’activitat professional d’enginyer agrònom, 
s’hauran de constituir com a societats professio-
nals, 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 modifica-
ció del contracte social.
L’any 2010 s’han registrat 2 societats professi-
onals, essent un total de 25 societats professi-
onals.

Distribució territorial dels col·legiats

En relació a la distribució territorial dels col·legiats i col-
legiades de Catalunya, el 44% són de Barcelona, el 36% de 
Lleida, el 12% de Tarragona i el 8% de Girona.

Distribució dels col·legiats per intervals d’edat

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones
<30 41 46 87 47 53

30-40 245 145 390 63 37

40-50 283 89 372 76 24

50-60 128 9 137 93 7

>60 118 1 119 99 1

Total 815 290 1105 73,8 26,2

Dades de l’exercici 2010dades de l’exercici 2010
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Percentatge per pressupostos dels visats per provincia - 2010Distribució territorial dels visats per provincies - 2010

% per pressupostos visats per tipus d’indústria - 2010

Evolució del visat de treballs

distribució per pressupostos visats - 2010

Evolució del % per pressupostos visats

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 2010, així com 
l’evolució del nombre total de visats.

dades de l’exercici 2010
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Enguany, el Col·legi ha renovat els acords i convenis amb les següents entitats:

Convenis i acords amb altres entitats

Associació Mutualista de 
l’Enginyeria Civil (AMIC)

IL3

La Cooperativa d’Arquitectes 
Jordi Capell

REGSA

Banc Sabadell - Professional BS 
(antic Tecnocrèdit)

La Caixa de Crèdit 
dels Enginyers

BBVA

Universitat de Girona

Fundació UPC

Universitat de Lleida

Agencia Estatal d’Adminstració 
Tributaria

Artiplan

Forum Empresa

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. 

Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i 
serveis financers

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 bi-
blioteca

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

15% de descompte en reprografia digital i enquadernat de projectes. 10% 
de descompte en la resta de serveis.

15% de descompte en cursos de formació continuada i 50% en seminaris.

Conveni 
mitjançant el 

Consell General

Conveni

Conveni

Acord

Conveni

Relació

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni

Acord

Conveni

Conveni

Mutualitat mèdica 
i assegurances

Formació

Informàtica / 
llibreria

 

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Biblioteca 
Montilivi-UdG

Formació

Biblioteca ETSEA

Tràmits en 
representació de 
terceres persones

Copisteria

Formació

ENTITATLOGOTIP ÀMBIT DESCRIPCIÓ
TIPUS DE
RELACIÓ

Dades de l’exercici 2010dades de l’exercici 2010
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informe d’auditoria  de l’exercici 2010

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 2010

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINyERS AGRÒNOMS DE CATALUNyA
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