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presentació memòria de gestió
Vull presentar-vos aquesta Memòria de Gestió que ha elaborat el Col·legi Oficial d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya. Però abans d’entrar en detalls, vull agrair als mem-
bres de la Junta de Govern del Col·legi i de l’Associació, a l’equip tècnic i al personal 
administratiu i a tots els companys que des de les diverses Comissions estan treballant 
per fer més gran el nostre Col·legi la seva dedicació i vocació de servei.

Aquest any s’ha caracteritzat per una davallada d’ingressos per visats. Ara bé, s’ha 
incrementat els ingressos per altres activitats, i he de dir, que amb l’ajuda de tots, hem 
fet força activitats diferents, la qual cosa ens dona la seguretat de la diversificació dels 
nostres ingressos i una nova projecció de futur.

Així doncs, hem fet tretze cursos, catorze jornades, conferències i tallers, hem co-
organitzat el tercer congrés de Rural Smart Grids i hem estat presents a set congressos 
i jornades externes. 

Per tal de canalitzar tota aquesta feina, hem potenciat les Comissions. S’han anat donant forma a noves Co-
missions, com la de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per a la Gestió del Territori i la de Noves Titulacions. 
Aquesta darrera ha generat uns nous Estatuts de l’Associació d’Enginyers Agrònoms per a donar cabuda a titulats 
d’altres disciplines relacionades amb l’Enginyeria Agronòmica. Aquests Estatuts van ser aprovats a la Junta General 
de desembre.

Quant al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos d’Espanya hem participat activament 
en dues comissions, d’Organització i de Plans d’Estudi per tal de repensar el futur de la nostra professió i la relació 
dels col·legis d’arreu de l’estat amb el Consejo.

Hem reforçat els nostres vincles amb la resta de Col·legis Tècnics Catalans, amb la nostra participació activa en 
la Taula Tècnica i també amb la resta de Col·legis del Medi Rural. També ens hem incorporat a l’Associació Intercol-
legial de Col·legis Professionals i hem participat en diverses Comissions Intercol·legials.

Ens hem reunit amb els respectius consellers del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Justícia, així com amb representants 
del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Lleida per tal de reforçar la nostra participació i fer sentir la 
nostra veu en totes les activitats estratègiques del nostre país.        

I hem fet una cosa especialment bonica: hem donat la benvinguda als nous Col·legiats amb motiu de la Junta 
General de desembre. Hem potenciat el nostre suport als joves i treballem activament per l’ocupació plena i de 
qualitat dels col·legiats. Aquest any hem publicat 177 ofertes de treball.

És per això que presento aquesta memòria de gestió amb optimisme, perquè hem treballat per augmentar la 
visibilitat del nostre Col·legi, per donar suport i serveis al nostre col·lectiu i per poder afrontar el futur amb noves 
idees i noves il·lusions.

Una abraçada, 

Sílvia Burés
Degana
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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
Degana
Silvia Burés Pastor
Vicedegà
Pau Oromí Martí
Secretària
Nuria Cañameras Riba 
Tresorer
Òscar Trindade Roca
Vocal de relacions amb el Consell 
Carles Estarán Justribó
Delegat de Barcelona 
Miquel Pujol Palol
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegada de Lleida 
Conxita Villar Mir
Delegat de Tarragona 
Íñigo Vargas Pando
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Anna Forns Bergés 
Vocal de Girona
Imma Malet Prat 
Vocal de Lleida
Xavier Luján Egea
Vocal de Tarragona
Eulàlia Moreno García

COMISSIÓ PERMANENT
Degana
Silvia Burés Pastor
Vicedegà
Pau Oromí Martí
Secretària
Nuria Cañameras Riba 
Tresorer
Òscar Trindade Roca
Resta dels membres de la Junta de Govern  
que vulguin assistir-hi

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 Estarán Justribó
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos  

COMISSIÓ D’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
Alexandre Panyella Ametller

COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep M. Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca
Francesc Primé Vidiella
Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals
Jordi Vives Xiol
Joan Estrada Aliberas
Francesc Xavier Recasens Gràcia

COMISSIÓ DE L’AIGUA
Carles Estarán Justribó 
Josep M. Villar Mir
Sergio Mothe Martínez 
Fco. Javier Teixidó Chimeno 

Organs de govern i consultius
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Manuel Blanco Grustán 
Joan Girona Gomis 
Agustí X. Gonzàlez Nieto 
Santiago Planas de Martí 
Francesc Camino Germà
Ignasi Servià Goixart 

COMISSIÓ D’ENERGIA I RESIDUS
Verònica Kuchinow Tudury
Arturo Sánchez García
Anna Lluís 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 Gómez Pardo
Maria José Chesa Marro
Agustí Rubert López

COMISSIÓ  SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 
(GIS) PER A LA GESTIÓ DEL TERRITORI)
Ignasi Servià Goixart
Josep Maria Sánchez López
Gustau Carrillo Mahiques 
Daniel Garcia Llobet 
Fco. Javier Teixidó Chimeno  
Sergi Gàmiz Ribelles 
Dolors Muntané Domènech 
David Català Puell

COMISSIÓ DE NOVES TITULACIONS
Silvia Burés Pastor
Pau Oromí Martí
Nuria Cañameras Riba
Miquel Pujol Palol
Anna Forns Bergés
Francesc Ramírez de Cartagena Bisbe
Narciso Pastor Sáez
Mercè Raventós Santamaria
Jaume Lloveras Vilamanyà
Jordi Comas Angelet
Francesc Rovira Gras

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Íñigo Vargas Pando
Eulàlia Moreno García
Joan Ramon Gispert Folch
Josep M. Rofes Sans
Francesc Primé Vidiella
Anna Lluís Gavaldà
Vicenç Ferré Puig 
Albert Torredemer Tomàs
Joan Viñas Clemente
Olivia Sacristán Bravo
Carles Pablo Ferré Torres

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Conxita Villar Mir
Òscar Trindade Roca
Xavier Luján Egea
Justo Lorenzo Sánchez
Ignasi Iglesias Castellarnau
Víctor Homedes Gili
Carles Sabaté Vives
Cristina Gallinad Ferrer
Antoni Teixidó Quintana
Elena Blasco Turmo
Eva Martínez Cristobal
Anna Torres Ciutat 
Paquita Escoi Martínez

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Josep M. Dilmé Ferrer
Imma Malet Prat
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
Jordi Graña Flores
Josefina Bertran Torra
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Consejo General de Colegios 
Oficiales de 
Ingenieros Agrónomos
Degana, Silvia Burés Pastor 

Fundació Agrícola Catalana
Delegat de Barcelona,  
Miquel Pujol Palol

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 

L’Observatori del Paisatge
Roser Vives Delàs

Consell Assessor de l’Enginyeria 
Tècnica Agrícola de la 
Universitat  Rovira i Virgili
Delegat de Tarragona,   
Íñigo Vargas Pando

Fundació Universitat de Lleida
Vocal, Carles Estarán Justribó

Fundació Torres Ibern
Delegat de Barcelona, 
Miquel Pujol Palol

ITeC
Degana, Silvia Burés Pastor

Representació del Col·legi en altres 
entitats i organismes

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

Consell Assessor de la Ciència  
de Lleida
Òscar Ciutat Oró

Mesa per l’aplicació de la  
Directiva d’ús sostenible de  
plaguicides a Catalunya
Josep Maria Vives de Quadras

Comissió d’Avaluació i  
Seguiment de la Llei 20/2009
Arturo Sánchez García

Comissió Intercol·legial  
d’Urbanisme i Territori. Col·legis 
professionals de l’àmbit rural  
Ignasi Grau Roca
Delegat de Girona,  
Josep M. Dilmé Ferrer

Agència de Qualificació Professional
Degana, Silvia Burés Pastor
Vicedegà, Pau Oromí Martí

Patronat de la Ciutat Antiga de Vic
Jaume Macià

Agroforum
Degana, Silvia Burés Pastor
Nuria Cañameras Riba

Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya.
Degana, Silvia Burés Pastor

Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Lleida.
Delegada de Lleida, Conxita Villar Mir
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Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA)
Vicepresident, Carles Estarán Justribó
Delegada regional de Catalunya, Silvia Burés Pastor

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC
Silvia Burés Pastor
Òscar Trindade Roca
Carles Estarán Justribó
Pau Oromí Martí   
Nuria Cañameras Riba
Anna Forns Bergés  
Imma Malet Prat
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 si 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 l’administració 
del Consell General recau en la Junta de Degans, 
en la qual el Col·legi ha estat representat per la 
degana, Silvia Burés. La Junta de Degans ha 
celebrat tres reunions ordinàries els dies 20 de 
març, 17 de juny i 27 de novembre a Madrid i 
dues extraordinàries, els dies 20 de març i 25 de 
setembre, també a Madrid. 

Relacions institucionals

En la reunió de Junta Extraordinària del dia 20 
de març, va ser reelegit Baldomero Segura Gar-
cía del Río, degà del COIA de Llevant, com a Pre-
sident del Consell General de Col·legis Oficials 
d’Enginyers Agrònoms amb el vot afirmatiu dels 
nou membres de la Junta de Degans presents en 
l’esmentada reunió.

A més dels assumptes estatutaris que va caldre 
tractar en cada moment, les principals preocu-
pacions del Consell han estat el seguiment de 
l’impacte de la crisi econòmica en l’activitat pro-
fessional dels enginyers agrònoms i dels propis 
Col·legis, el seguiment de l’avantprojecte de Llei 
de serveis professionals, les noves titulacions i 
les competències professionals, així com la qua-
lificació professional dels enginyers.

A principis d’any es van constituir les Comissi-
ons creades per acord de la Junta General de 
Representants celebrada el dia 22 de novembre 
de 2013 i que són: Comissió d’Organització, Co-
missió de Plans d’Estudi i Comissió de Forma-

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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ció, que han estat treballant per a elaborar els 
respectius informes. El Col·legi hi ha participat 
activament en les dues primeres, a través de la 
degana, Silvia Burés i el delegat de Girona, Josep 
Maria Dilmé en la d’Organització i la mateixa de-
gana i la secretaria, Nuria Cañameras, en la de 
plans d’Estudi.

Relacions amb l’Asociación Nacional  
de Ingenieros Agrónomos (ANIA)

L’Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
(ANIA) agrupa tots els enginyers agrònoms a ni-
vell estatal. Els enginyers agrònoms de Catalunya 
hem estat representats per la nostra presidenta, 
Silvia Burés, com a delegada regional de Cata-
lunya, i pel vocal de relacions amb ANIA, Carles 
Estarán, com a vicepresident d’ANIA fins el dia 
19 de desembre i com a vocal a partir d’aquesta 
data com a resultat de les eleccions celebrades 
a tal efecte. 

Relacions amb la Generalitat de Catalunya

Reunions amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Al llarg de l’any es van mantenir diverses reunions 
de treball amb el director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec 
Vila, amb l’objectiu de fer seguiment d’aquelles 
qüestions d’actualitat relaciones amb el nostre 
col·lectiu. Fruit d’aquestes reunions, entre d’al-
tres, va sorgir la possibilitat de participar en una 
Missió comercial a Tunísia coordinada des de la 
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indús-
tries Agroalimentàries i COEAC per tal d’afavorir 
la participació d’empreses catalanes en el fòrum 
empresarial de Tunísia.

Així mateix, el dia 17 de novembre va tenir lloc 
una reunió de treball amb el Conseller del DAAM, 
Josep Maria Pelegrí, amb empresaris enginyers 
agrònoms en la qual hi van participar per part del 
DAAM, el mateix conseller i el director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentà-
ries, Domènec Vila i per part del Col·legi la dega-
na, Silvia Burés, el secretari tècnic, Joan Guim, i 
un grup d’empresaris enginyers agrònoms.

Reunió amb el Departament d’Ensenyament 
Mantinguda el dia 25 de febrer per parlar sobre 
les dificultats en les quals es troben els companys 
enginyers agrònoms que volen impartir classes 
de Matemàtiques i Física i Química en l’ense-
nyament secundari de centres públics. Per part 
del Col·legi hi van assistir la degana, Silvia Bu-
rés i el secretari tècnic, Joan Guim i per part del 
Departament d’Ensenyament la directora general 
d’Educació Secundaria, Teresa Pijoan i Balcells, 
el director general de Professorat i Personal de 
Centres Públics, Alberto del Pozo i el subdirector 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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de personal. Sembla que després de la reunió el 
tema estaria corregit.

Reunions amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat
Al llarg del 2014 es van realitzar reunions amb 
diferents representants del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat amb l’objectiu de continuar 
reivindicant un paper més actiu en l’ordenació 
del territori. Així:

Reunió amb el Secretari general de Territori i Sos-
tenibilitat, Sr. Pau Villòria. La reunió va tenir lloc el 
dia 13 de gener i l’objectiu era continuar les con-
verses amb el DTOP per aconseguir  un paper més 
directe i influent en les distintes iniciatives que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat promou 
en l’àmbit de l’ordenació del territori i l’urbanisme. 

Reunió amb el conseller de Territori i sostenibilitat, 
Santi Vila. El dia 17 de juliol, la degana del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Silvia 
Burés, el degà dels Enginyers Tècnics Forestals, 
Josep Famadas, el president dels Enginyers Tèc-
nics Agrícoles, Ramón Lletjòs i la presidenta de 
la Comissió de Territori, Urbanisme i Medi Am-
bient del Col·legi d’Enginyers de Forest, Sonsoles 

Letang, varen ser rebuts pel Conseller del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Santi Vila, 
i el Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, el 
Sr. Josep Enric Llebot. El motiu de la reunió no era 
altre que apropar les nostres professions al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, per tal que es 
considerin les disciplines agrícoles i forestals en 
tots aquells àmbits que son de la nostra compe-
tència, com és el cas de les actuacions en sòl no 
urbanitzable, les activitats econòmiques del medi 
rural i la protecció del medi natural, entre d’altres.

Reunions amb el Conseller del Departament 
de Justícia
Mantingudes el dia 8 d’abril per parlar sobre la Llei 
de serveis professionals catalana i el dia 4 de juny 
per presentar-li la campanya divulgativa, conjunta 
amb altres col·legis professionals, sobre el visat col-
legial i sol·licitar el seu suport institucional.

Programa Aracoop
Programa marc de cooperació público-privada, 
promogut pel Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, amb la col·laboració de més de 80 instituci-
ons públiques i privades implicades en la creació 
i creixement d’empreses de l’economia social i 
cooperativa, entre elles el COEAC.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Relacions amb l’administració local

Concurs Internacional de Roses Noves 
de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona organitza el Concurs 
Internacional de Roses de Barcelona al Roserar 
del Parc Cervantes. En la seva 14a edició, que 
va tenir lloc el dia 10 de maig, la degana, Silvia 
Burés, va ser convidada a formar part del Jurat 
Internacional, en representació del nostre Col·legi.

Ajuntament Lleida. Presentació de l’avanç del 
POUM als representants dels Col·legis 
Professionals
El dia 28 de maig a la sala d’actes del Col·legi 
d’Arquitectes a Lleida, l’alcalde Àngel Ros va 
presidir la presentació de l’avanç del POUM als 
representants dels Col·legis Professionals de Llei-
da en què va exposar les línies principals del do-

cument com és el desenvolupament de la capita-
litat de Lleida i l’aposta per la cohesió urbanísti-
ca de la ciutat amb noves actuacions adreçades 
a millorar les rondes i dibuixar una Lleida més 
verda, utilitzant els elements naturals de la ciutat 
i potenciant el paper del riu com a eix vertebra-
dor. En representació del Col·legi hi van assistir 
la delegada de Lleida, Conxita Villar i el vocal de 
Lleida, Xavier Lujan.

Relacions amb la Universitat

Relacions amb la Universitat de Lleida
Al llarg de l’any es van mantenir diverses reu-
nions de treball amb el director de l’ETSEA, el 
company Narciso Pastor, per tal d’enfortir les 
relacions, buscar línies de cooperació i, així ma-
teix, fer un seguiment continuat de la situació 
dels nous plans d’estudis de grau i màster. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Relacions amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya
El dia 15 de maig, el Col·legi va participar al 
Fòrum Agrobiofood Engineering a l’ESAB al Cam-
pus de la UPC al Baix Llobregat, organitzat pels 
mateixos alumnes.

El Fòrum Agrobiofood Engineerin és una nova 
iniciativa que ha estat concebuda com un pont 
entre el talent universitari i les empreses líders 
del sector agroalimentari i de bioprocessos. En 
aquesta Jornada es va posar en contacte les em-
preses amb l’estudiantat de l’ESAB.

El Col·legi va formar part de les empreses parti-
cipants, fent una petita presentació del COEAC 
a càrrec del vicedegà, Pau Oromí, i atenent els 
dubtes i consultes dels alumnes en l’espai dedi-
cat a les entrevistes amb empreses. 

Així mateix, la degana, Silvia Burés, va participar 
en la sessió inaugural amb una presentació de la 
seva feina en l’empresa BURESINNOVA, S.A. En 
el decurs de la Jornada, va tenir lloc una presen-
tació dels Màster de l’ESAB, en la qual, també hi 
van convidar a l’ETSEA de Lleida a presentar en-
tre d’altres, el màster d’Enginyeria Agronòmica.

La delegada de Lleida, Conxita Villar, va assistir 
a l’acte d’inauguració oficial del curs acadèmic 
2014-2015 del sistema universitari català que 
va tenir lloc el dia 8 de setembre a la Seu Vella 
de Lleida.

A més, el Col·legi va organitzar la Junta General 
de juny a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària de Lleida.
 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Relacions amb la Universitat de Girona
La degana Silvia Burés, en representació del Col-
legi va assistir a l’acte de celebració del 40è ani-
versari de l’Escola Politècnica Superior i el Patro-
nat Politècnica, que va tenir lloc el dia 18 de fe-
brer a l’edifici Politècnica II del Campus Montilivi.

Previ a l’acte es va celebrar una reunió privada 
amb el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya, Hble. Sr. Felip Puig, ex-
clusiva pels patrons i col·laboradors del Patronat 
Politècnica.

Relacions amb els col·legis professionals

El 2014, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya va continuar treballant per mantenir i 
enfortir les relacions amb altres col·lectius amb 
la voluntat de cercar sinergies i obrir possibles 
línies de col·laboració. 

Col·legis professionals de l’àmbit rural
Es va continuar treballant per enfortir la relació 
entre els quatre col·legis professionals relacio-
nats amb el sector agrari i forestal: Col·legi d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles 
de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Forests de 
Catalunya i Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya.

L’objectiu principal és optimitzar recursos i apro-
par els col·legis a la societat civil catalana. En 
aquest marc de col·laboració, es van realitzar les 
següents actuacions: 

Reunions dels quatre degans/presidents amb 
l’objectiu d’impulsar la col·laboració conjunta. 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Reunió amb el Secretari general de Territori i Sos-
tenibilitat, Sr. Pau Villòria. La reunió va tenir lloc 
el dia 13 de gener i l’objectiu era continuar les 
converses amb el DTOP per aconseguir  un paper 
més directe i influent en les distintes iniciatives 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
promou en l’àmbit de l’ordenació del territori i 
l’urbanisme.

Reunió amb Conseller de Justícia, Germà Gordó, 
per explicar-li de primera mà la situació actual de 
col·laboració dels 4 Col·legis de l’Enginyeria del 
Medi Rural de Catalunya. A la reunió hi van as-
sistir la degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya, Silvia Burés i el president dels Engi-
nyers Tècnics Agrícoles, Ramón Lletjòs.

Reunió amb el conseller de Territori i sostenibi-
litat, Santi Vila. El dia 17 de juliol, la degana 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, 
Silvia Burés, el degà dels Enginyers Tècnics Fo-
restals, Josep Famadas, el president dels Engi-
nyers Tècnics Agrícoles, Ramón Lletjòs i la pre-
sidenta de la Comissió de Territori, Urbanisme i 
Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers de Forest, 
Sonsoles Letang, varen ser rebuts pel Conseller 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
Sr. Santi Vila, i el Secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, el Sr. Josep Enric Llebot. El motiu 
de la reunió no era altre que apropar les nostres 

professions al Departament de Territori i Soste-
nibilitat, per tal que es considerin les disciplines 
agrícoles i forestals en tots aquells àmbits que 
son de la nostra competència, com és el cas de 
les actuacions en sòl no urbanitzable, les activi-
tats econòmiques del medi rural i la protecció del 
medi natural, entre d’altres.

Comissió Intercol·legial d’Urbanisme i Territori. 
En el marc del conveni de col·laboració entre els 
4 col·legis s’ha constituït la Comissió Intercol-
legial d’Urbanisme i Territori amb l’objectiu de 
desenvolupar aquests temes. En el decurs de 
l’any es van reunir en varies ocasions.  Per part 
del Col·legi hi participa el delegat de Girona, Jo-
sep Maria Dilmé, i el company Ignasi Grau.

Participació a la Ponència del sòl no urbanitzable. 
La Ponència de sòl no urbanitzable es constitu-
eix com a grup de treball per a l’assessorament, 
consulta i proposta del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en relació amb el sòl no urbanitza-
ble. Els 4 col·legis de l’àmbit rural hi estem repre-
sentat a través del company, Ignasi Grau.
Signatura del conveni de col·laboració entre el 
DAAM i els col·legis oficials d’enginyers agrò-
noms, d’enginyers tècnics agrícoles i perits agrí-
coles de Catalunya, d’enginyers tècnics forestals 
de Catalunya i l’associació-col·legi d’enginyers 
de forest de Catalunya, en matèria de formació.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Agència de Qualificació Professional de l’Engi-
nyeria (AQPE)
L’Agència de Qualificació Professional de l’Engi-
nyeria té com a principal finalitat la qualificació 
dels professionals de l’enginyeria en funció dels 
seus coneixements acreditats i de la seva experi-
ència professional. 

L’any 2014 el Col·legi va continuar treballant i 
impulsant l’AQPE com un dels patrons fundadors 
de la mateixa, assistint a les reunions del Patro-
nat a través de la degana, Sílvia Burés, com a 
secretària de l’AQPE i el vicedegà, Pau Oromí, 
com a vocal i, formant part també, del Comitè de 
Direcció, a través del secretari tècnic, Joan Guim 
i l’adjunt a secretari tècnic, Maria Jesús Ortiz.

Entre d’altres, les principals línies de treball van 
estar dirigides cap a la millora del procés de cer-
tificació, la posada en marxa del procés d’Acredi-
tació ENAC, la definició d’un sistema informàtic, 
la promoció de la Certificació PEQ i la cerca de 
nous membres.

En aquest sentit, l’any 2014 es van incorporar 
a l’AQPE el Col·legi de Camins Canals i Ports a 
nivell Estatal i els Col·legis d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Girona, els de Manresa i els de 
Vilanova i la Geltrú. 

Pel que fa a la promoció de la certificació, es van 
portar a terme actuacions comercials de l’AQPE 
a diferents entitats i empreses de referència. 
Per part del COEAC vam participar a les reuni-
ons amb Infraestructures.cat, Unió de Pagesos, 
JARC, Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC), Aigües del Segarra-Garrigues 
(ASG), Cambra de Comerç de Barcelona (Delega-
ció de Vic) i Direcció General d’Indústria, amb el 
seu director, Sr. Antoni Grau.

En quan a les certificacions realitzades a través del 
COEAC, es van emetre 3 certificats PEQ. En total, 
ja són 6 els enginyers agrònoms certificat PEQ.

Les persones interessades en acreditar-se es po-
den posar en contacte amb la secretaria tècni-
ca del Col·legi o bé consultar la pàgina web de 
l’Agència, http://www.aqpe.org.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Taula de Col·legis Tècnics (TCT)
La degana, Silvia Burés, va assistir a les reunions 
de la Taula de Col·legis Tècnics, celebrades els 
dies 26 de febrer, 3 de març, 7 d’abril, 15 de 
maig, 19 de juny, 17 de juliol, 30 de setembre, 
13 de novembre i 10 de desembre amb l’objec-
tiu de mantenir el contacte entre els degans que 
constitueixen la TCT i facilitar els mecanismes 
necessaris per donar resposta a les diferents ma-
tèries d’interès comú. Entre d’altres qüestions, 
es va parlar de l’avantprojecte de Llei de serveis 
professionals, de la situació econòmica dels col-
legis professionals, de la certificació de profes-
sionals, de l’homologació d’enginyers superiors 
a màsters, a més de mirar de trobar línies de 
col·laboració conjunta. 

En aquest sentit, es va portar a terme una cam-
panya conjunta per a promocionar el visat que 
va comptar amb el suport del conseller de Jus-
tícia, Germà Gordó. La campanya es va presen-
tar el dia  3 d’octubre al Col·legi d’Aparelladors 
de Barcelona i l’acte va estar presidit pel mateix 
conseller de Justícia i Maria Rosa Remolà, vice-
presidenta sectorial d’enginyeria, arquitectura i 
tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya. 

D’altra banda, el dia 30 de setembre va tenir 
lloc una reunió amb el Magnífic Rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Enric 
Fossas i Colet.

Incorporació a l’Associació Intercol·legial de Col-
legis Professionals.
L’any 2014 va tenir lloc la incorporació del COE-
AC a la l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya, així com a la de 
Lleida, essent els representats a les mateixes, 
la degana, Silvia Burés, i la delegada de Lleida, 
Conxita Villar, respectivament.

21MEMÒRIA ANUAL 2014
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Diada de l’11 de setembre
És tradició que el dia 11 de setembre tots els en-
ginyers facin una ofrena conjunta al monument 
a Rafael Casanova. El 2014, la representant del 
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va 
ser la degana, Silvia Burés.

Sopar anual del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Lleida
La delegada de Lleida, Conxita Villar, va parti-
cipar en el tradicional sopar de germanor del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de la Demarcació 

de Lleida, convidada pel seu president, Joaquim 
Llop Ribalta. El sopar va tenir lloc el dia 28 de 
novembre a la «Finca Prats» d’Alpicat.

Sopar anual del Col·legi d’Economistes  de Lleida
La delegada de Lleida, Conxita Villar, va partici-
par en el tradicional sopar de germanor del Col-
legi d’Economistes de la Demarcació de Lleida, 
en el qual va tenir lloc la presentació de la nova 
Junta.

INEC.
L’INEC és l’institut que aplega a Catalunya les di-
verses branques de l’enginyeria, i pretén prestigi-
ar la professió i, si és possible, millorar-la. L’any 
2014 va organitzar dues Jornades:

“Innovacions de l’enginyeria a la cadena d’ali-
mentació”
La  Jornada “Innovacions de l’enginyeria a la ca-
dena d’alimentació” celebrada en el marc de la 
Fira Alimentària, a l’espai The Alimentaria Hub 
Trends & Innovation, que va tenir lloc el dia 31 
de març va posar de manifest les aportacions de 
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l’enginyeria en les transformacions d’un sector 
referent i clau per l’economia, com és l’alimen-
tació. Entre d’altres enginyers, hi va participar el 
company, enginyer agrònom, Santiago Bellmunt 
de PepsiCo, que va parlar sobre el valor afegit i els 
condicionants tant empresarials com de l’entorn 
que s’han de donar per tenir èxit (exemples de 
Lays, sopes fredes,..). La inauguració de la taula 
rodona va anar a càrrec del president de l’INEC, 
Carles Martin i la cloenda a càrrec de la delegada 
de Lleida, Conxita Villar. L’acte el va moderar el 
Sr. Pere Gaviria, sotsdirector de Valor Afegit- TV3.

iGenium’14: “L’enginyeria, projecció 2014”
iGenium’14, la cita anual de l’enginyeria, que va 
tenir lloc el dia 21 de novembre al Campus Nord- 
UPC i va presentar els projectes més innovadors i 
amb més projecció futura, tant a nivell de projec-
tes universitaris com de projectes professionals, 
amb temàtiques al voltant de la sostenibilitat, 
emprenedoria i competitivitat. Per la nostra part 
hi va participar: Diego Calamonte, preassociat, 
amb un projecte final de carrera sobre la 4t gam-
ma; i Llorens Frigola, col·legiat, amb un projecte 
d’edifici d’altes pressions a la Zona Franca.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Relacions amb altres institucions

Agrofòrum
Agrofòrum constitueix una plataforma de reflexió 
i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i del 
medi rural de Catalunya. Una iniciativa impul-
sada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris 
(ICEA) i la Fundació del Món Rural (FMR) en la 
qual hi participen diferents empreses i instituci-
ons. El Col·legi, a través de la degana, Silvia Bu-
rés, i la secretaria, Nuria Cañameras, forma part 
del Consell Directiu i Secretariat de l’Agrofòrum, 
respectivament.

L’any 2014 l’Agrofòrum va organitzar una Jorna-
da sobre “El paper de l’Agricultura al Segle XXI” 
que va tenir lloc el dia 10 d’abril a l’ICEA.

A més, es van constituir dos Grups de treball: un 
sobre “Relacions i enfortiment del sector” amb 
l’objectiu de desenvolupar el sistema de relaci-
ons agroalimentàries en un mercat global, per a 
l’enfortiment i la consolidació del sector agroa-
limentari; i un altre sobre “Recursos i seguretat 
alimentària” per tractar la disponibilitat futura 
dels recursos aigua, energia i sòl, per a la se-
guretat alimentària i de manera sostenible. En 
aquest últim hi estem representats a través de la 
companya, Verònica kuchinow.

iTec
A principis d’any el patronat de l’ITeC va nome-
nar nou Director General a 
Francisco Diéguez Lorenzo, amb el qual la dega-
na, Silvia Burés, va mantenir dues reunions, una 
el dia 6 d’octubre i l’altra el dia 2 de desembre 
a la seu del COEAC per tal de parlar sobre la 
situació actual de l’iTec i de la seva Proposta de 
Programa de treball i Pressupost pel 2015.

Així mateix, la mateixa degana, va assistir a les 
Reunions del Patronat  celebrades els dies 1 
d’abril, 18 de juny i 3 de desembre.

“Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanis-
me. Estat i alternatives” 
El “Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanis-
me. Estat i alternatives” és una plataforma de pen-
sament, diàleg, debat i resposta al voltant de l’ur-
banisme i l’ordenació del territori organitzat per la 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans, a la qual, el 
Col·legi, entre d’altres entitats, es va adherir.

Suport a Congressos.
El COEAC ha donat suport institucio-
nal als següents congressos:

SmartFruit IPM International Con-
gress. (Barcelona, 2, 3 i 4 de febrer).

Congress on Industrial & Agricultural 
Canals. (Lleida, 2-5 setembre 2014). 

Seguridad alimentaria: analizando 
el futuro. (Lleida, 23 i 24 octubre 
2014). Organitza: la sociedad es-
pañola de seguridad alimentaria.

Congrés d’Enginyeria Municipal. 
(Barcelona, 27 i 28 d’octubre de 
2014). Organitza: Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics d’Obres Públiques de 
Catalunya (CEOPC).

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

El 2014 es van celebrar dues Juntes Generals, 
una al juny i una altra al desembre.

Junta General del dia 14 de juny
La Junta General del mes de juny va tenir lloc el 
dia 14 a Sala d’Actes de l’Escola Tècnica Superi-
or Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA).

Entre d’altres qüestions, en aquesta Junta es van 
aprovar els comptes de l’exercici anterior i es va 
fer un repàs de l’activitat del Col·legi i l’Associa-
ció durant el primer semestre.

Per als acompanyants, es va organitzar una visita 
guiada a l’Arboretum, jardí botànic de Lleida, a 
càrrec del Sr. Josep Antoni Conesa professor de 
l’ETSEA i director científic de l’Arborètum.

Un cop finalitzada la Junta General, va tenir lloc 
el tradicional dinar de germanor en el mateix 
Restaurant de l’ETSEA. Al dinar van participar 
una quarantena de persones, entre col·legiats i 
familiars, grans i petits. 

Després del dinar es va dur a terme una visita 
molt interessant a les instal·lacions de l’ETSEA de 
la mà dels companys Narciso Pastor i Jordi Graell.

Junta General Ordinària del dia 13 de desembre
La Junta General de desembre va tenir lloc el dia 
13 a la sala d’actes del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
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LaCluareuneix les futurespromeses
Mig centenar de joves pilots es van donar cita ahir en la penúltimaprova del Català d’Enduret
|| MarcMàrquez i Aleix Espargaró van començar a córrer en aquesta disciplina

REDACCIÓ
❘ LA CLUA DE BASSELLA ❘ Les futures
promeses de l’enduro català es
van donar cita ahir en el circuit
Off Road Parc La Clua, a Bas-
sella, per prendre part en la cin-
quena i penúltima prova pun-
tuable per al Campionat de Ca-
talunya d’Enduret, una moda-
litat reservada a joves d’entre
8 i 13 anys que l’any passat va
celebrar, precisament en aquest
mateix escenari, el seu vintè
aniversari.

D’aquesta disciplina, que la
Federació Catalana de Moto-
ciclisme va crear el 1993, han
sortit grans pilots, entre ells
Marc Màrquez, triple campió
mundial, iAleix Espargaró.

En la prova d’ahir, que va re-
unir prop de mig centenar de
pilots, es van disputar cinc ca-
tegories.En 50 cc,Yago Domín-
guez es va emportar el primer
premi, seguit d’OleguerViusa
i Nahuel Santamaría, mentre
que Roger Casas, Oriol Roca i
Oriol Pons van ser els millors
en la cilindrada de 65. En la ca-
tegoria de 85, el primer lloc del
podi va ser per a MarcTarrago-
na, que va guanyar davant d’Al-
bert Fontova iAdrià Mesas. El
guanyador en la categoria Open
va ser Daniel Soriano, seguit
d’Artur Obach i Marc Martí-
nez.

En dames va triomfarAida
Castro, davant de MarionaVa-
lero, mentre que Joan Navar-
rete, Félix Moyes iAntoni Na-
varrete van ser els millors en
clàssiques. Finalment, en la
Clàssiques 80, Santi Roig va su-
perar Ramon Font.

MARINA PASCUET

Dj. 9
FUTBOL

Eslovàquia - Espanya
Partit corresponent a la fase de
classificació per a l’Eurocopa
(20.45, La 1).

Db. 11
FUTBOL

Lleida Esportiu - Nàstic
Vuitena jornada de Segona B
(16.10, Esport3).

TENISTAULA

El Álamo - DKV Borges
Segona jornada de la Superlliga
masculina (17.30).
Vic - Villart Logístic Balaguer
Segona jornada de la Superlliga
femenina (17.00).

HANDBOL

Elda - Associació Lleidatana
Tercera jornada de Divisió
d’Honor Plata femenina (18.00).

MOTOCICLISME

Estatal demotocròs
Durant el cap de setmana al
Circuit de Catalunya de Bellpuig
(Categories Elit-MX1, Elit-MX2,
MX85 i MX65).

Dg. 12
HOQUEIPATINS

ICG Lleida - Cerceda
Quarta jornada de l’OK Lliga
(12.00, Onze de Setembre).

TENISTAULA

Rivas - DKV Borges
Partit ajornat de la primera
jornada de la Superlliga (11.00).

FUTBOL

Luxemburg - Espanya
Partit corresponent a la fase de
classificació per a l’Eurocopa
(20.45, La 1).

MOTOCICLISME

Gran Premi del Japó
Setzena prova del Mundial de
MotoGP (14.00), Moto2 (12.20) i
Moto3 (11.00).

AUTOMOBILISME

Gran Premi de Rússia
Setzena prova del Mundial de
Fórmula 1. Circuit de Sotxi
(13.00).

■ L’equip que dirigeix continua
acumulant èxits. L’últim l’ha acon-
seguit aquest cap de setmana en
terres italianes, on s’ha classificat
brillantment per als vuitens de fi-
nal de l’ETTU Cup. Ho ha fet sense

cedir ni un sol partit i perdent úni-
cament un dels deu sets disputats.
El bloc format per Oriol Monzó,
Marc Duran i el xinès Gui Chenkai,
l’últim a arribar, serà entre els
grans d’Europa.

Josep Lluís Andrade
Entrenadordel
DKV BorgesVall

A la imatge, els triomfadors en categoria Open amb la resta de participants en la cilindrada.

Marc Tarragona es va anotar la victòria en la categoria de 85 centímetres cúbics.

MARINA PASCUET
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Pel que fa a l’Associació, també es va celebrar 
una Junta General Extraordinària per a la modifi-
cació dels Estatuts de l’Associació, amb l’objec-
tiu d’obrir-la  a d’altres titulacions relacionades 
amb l’enginyeria agrària, alimentària, del medi 
ambient, jardineria i paisatgisme i/o de gestió del 
territori. 

Un cop finalitzada la Junta General, va tenir lloc 
el tradicional dinar de germanor, que se celebrà 
a l’antic restaurant 7 Portes i al qual van partici-
par prop d’una cinquantena de col·legiats i col-
legiades. En el decurs del dinar va tenir lloc l’acte 
de benvinguda als nou col·legiats.

tural, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 
a Barcelona.

En aquesta Junta es va fer un seguiment de la 
marxa del Col·legi, així com de les actuacions 
realitzades en els últims mesos, i també es va 
acordar el pressupost per a l’any 2015.

A més, es van proclamar els següents candidats 
electes per a la renovació de càrrecs de la Junta 
de Govern/Directiva:

Tresorer: Oscar Trindade Roca
Vocal d’afers exteriors: Carles Estarán i Justribó
Vocal de Barcelona : Anna Forns i Bergés 
Vocal de Lleida: Xavier Lújan i Egea
Vocal de Girona: Imma Malet Prat
Vocal de Tarragona: Carlos Pablo Ferré Torres 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Festivitat de Sant Isidre

Com ja és tradicional, els companys de cadascu-
na de les demarcacions van organitzar un sopar o 
un dinar per celebrar la festivitat del nostre patró, 
sant Isidre. 

A Barcelona, el dia 16 de maig, van organitzar 
una visita guiada a la fàbrica Damm a El Prat 
del Llobregat, per a conèixer de primera mà el 
procés d’elaboració de les seves cerveses. Tot 
seguit, va tenir lloc un dinar al Restaurant Casa 
Alcaide a El Prat de Llobregat.

Els companys de Tarragona, el dissabte dia 31 
de maig, van organitzar una sortida al Delta de 
l’Ebre, per visitar el Molí de Rafelet a Deltebre, 
l’únic molí de fusta, artesà i familiar del Delta de 
l’Ebre que des del 1935 continua elaborant arròs 
d’una forma artesana. Tot seguit va tenir lloc un 
dinar al restaurant l’Estany d’Amposta (“Restau-
rant Casa de Fusta”).

A Lleida, la Comissió d’Activitats va organitzar 
un sopar al Restaurant “La Vaqueria” de Gime-
nells en el qual hi van participar una trentena 
de persones. Entre els assistents es van sortejar 
diferents lots de productes de la terra. 

Els companys de Girona, el dissabte dia 10 de 
maig, van organitzar la tradicional arrossada del 
company Frederic Gòmez Pardo que en aquesta 
ocasió van estar molt ben acollits pel company, 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Les comissions i grups de treball són organitzaci-
ons internes formades per col·legiats interessats 
en una temàtica específica. Estudien interessos 
professionals concrets i, d’acord amb les con-
clusions assolides, organitzen debats, cursos… 
Es reuneixen periòdicament i estan obertes a la 
participació de tots els col·legiats.

Comissió  Sistemes d’Informació Geogràfica 
(GIS) per a la Gestió del Territori 
L’objectiu de la Comissió és difondre a través 
del Col·legi les novetats, publicacions, cursos de 
formació i conferències que puguin ser d’interès 
per tal d’anar actualitzant els coneixements dels 
SIG i alhora, compartir experiències i donar a co-
nèixer els diferents programaris, eines d’anàlisi, 
dades obertes i altres.

Així, durant el 2014, les principals actuacions 
realitzades van ser les següents:

Baltasar Parera, al mas Gelabert de Pals. A més 
de gaudir d’una bona paella i compartir experièn-
cies amb els companys, van poder conèixer una 
mica més el cultiu i la història de l’arròs a Pals.

Debat de política agrària 

En motiu de les eleccions europees celebrades el 
dia 26 de maig al Parlament Europeu, la Comis-
sió d’Activitats de Lleida va organitzar un debat 
de política agrària que va tenir lloc el dia 21 de 
maig a la seu del nostre Col·legi a Lleida. L’objec-
tiu va esser el de generar un debat sobre el con-
tingut dels programes electorals dels principals 
grups polítics que es presentaven a les eleccions. 

El debat va estar conduit i moderat per la de-
legada de Lleida, Conxita Villar, i va comptar 
amb l’assistència dels representants dels princi-
pals partits polítics: Jordi Ciuraneta (CiU), Oscar 
Ordeig (PSC), Pau Donés (ERC), Ignasi Llorens 
(PP) i Sara Vilà (ICV).

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
Comissions i grups de treball
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I Jornada GIS & Agricultura, (Lleida: 27 de 
març). Xerrada sobre ETRS89 a càrrec del com-
pany, Sergi Gàmiz, que va tenir lloc el dia 18 de 
juny a la delegació de Lleida del COEAC.

II JORNADA D’APLICACIONS GIS “GIS & Wa-
ter”. (Lleida: 9 d’octubre).

Reunió a l’Institut Cartogràfic, (Barcelona, 31 de 
novembre) amb l’objectiu de presentar les acti-
vitats de la Comissió i cercar possibles línies de 
col·laboració.

Comissió de Noves Titulacions
L’objectiu principal del grup de treball és conèixer 
els requisits legals per a l’exercici de la profes-
sió d’enginyer agrònom, el sistema de verificació 
dels diferents plans d’estudi així com de la possi-
bilitat de col·legiació de les noves titulacions re-
lacionades amb la professió d’enginyer agrònom.

La Comissió es va reunir el dia 20 de maig a la 
seu del COEAC amb representants de les Escoles 
de Lleida, Barcelona i Girona per tal de fer un 
seguiment de la situació actual de les titulacions 
universitàries en l’àmbit de l’enginyeria, conèi-

xer la relació de títols de Grau i Màster existents 
relacionats amb l’enginyeria agronòmica i la cor-
relació entre titulacions, professions i atribucions 
professionals, per tal de valorar possibles actua-
cions per part del nostre col·legi.

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 línies d’actuació estan centrades en 
tres àmbits: la seguretat alimentària, la innova-
ció i la sostenibilitat. 

Entre d’altres, l’any 2014 es va mantenir con-
tacte amb ainia, centro tecnológico, per a mirar 
la possibilitat de trobar línees de col·laboració en 
l’organització d’una activitat formativa sobre el 
disseny higiènic i les guies EHEDG.

Comissió d’Energia i Residus del Col·legi
El principal objectiu de la comissió és el foment, 
la divulgació i la informació a propòsit de qualse-
vol qüestió relacionada amb els sistemes energè-
tics i/o els residus, i la seva utilització en el món 
agroalimentari, per tal d’arribar a ser referents 
en els sectors emergents d’energies renovables i 
medi ambient.
El 2014, les principals actuacions realitzades 
van ser les següents: 

Xerrada Energètica sobre: “tractament de purins” 
(Barcelona, 9 abril 2014)
Seminari d’experts al Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms, (Barcelona, 27 de juny) “Rural i urbà, 
dues realitats a confluir en un model de transició 
energètica” per extreure conclusions sobre com 
fer realitat el model de generació d’energia dis-
tribuïda i micro-xarxes, amb propostes per a un 

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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full de ruta per a desenvolupar les en el territori 
en l’àmbit rural. Seminari emmarcat dins del 2n 
Congres d’energia de Catalunya.
3r Congrés Rural Smart Grids “Smart Rural & 
City: un concepte, dues realitats”. Organitzat 
juntament amb l’ICAEN, la Fundació Món Rural i 
Local Red, que va tenir lloc el dia 19 de novem-
bre com activitat convidada a l’Smart City, a la 
Fira de Barcelona. 

Comissió de l’Aigua del Col·legi
La comissió té com a objectiu principal establir 
un «debat profund» sobre tots aquells temes re-
lacionats amb la gestió dels recursos hídrics i el 
regadiu, els quals tenen una incidència social im-
portant.  La comissió s’ha anat consolidant i es 
reuneix periòdicament i en ocasions conviden a 
alguna persona experta en la matèria per a trac-
tar algun tema en concret. En aquest sentit, entre 
d’altres, es van reunir amb el company, Josep 

Maria Franquet Bernis, per parlar sobre l’aigua i 
les terres de l’Ebre.

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. El 2014, a través de la 
companya Roser Vives, hem continuat assistint a 
les reunions del Consell Rector de l’Observatori 
del Paisatge.

Comissions d’Activitats de la Demarcació 
L’objectiu de les Comissions d’Activitats és pro-
moure el contacte entre els col·legiats de la de-
marcació, l’intercanvi d’experiències i la suma 
d’esforços en interès dels enginyers agrònoms, 
així com fomentar i promoure actes per donar 
a conèixer l’exercici de la nostra professió. Entre 
d’altres, es va organitzar jornades sobre temàti-
ques interessants per als col·legiats de la demar-
cació, visites tècniques i activitats lúdiques que 
permeten mantenir i reforçar els vincles d’amis-
tat i companyonia.

à m b i t  i n s t i t u c i o n a l
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Premi del Llibre Agrari. Fira de Sant Miquel
L’any 2014 es va renovar el conveni del Premi 
del Llibre Agrari fins al 2017. La renovació de 
l’acord per quatre anys més té l’objectiu de se-
guir distingint les obres publicades a l’estat espa-
nyol que representen una aportació remarcable 
dins l’àmbit agrari i, alhora, estimular la realitza-
ció de nous treballs de caràcter científic, tècnic o 
divulgatiu dins de la mateixa temàtica. El Premi 
del Llibre Agrari, que s’emmarca dins de la Fira 
de Sant Miquel, està dotat amb 6.000 €.

Les entitats signants de l’acord van estar Fira de 
Lleida, Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya, Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pè-
rits Agrícoles de Catalunya, Delegació a Catalunya 
del Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”.

El Col·legi participa en aquest premi tant econò-
micament com formant part del jurat, el nostre 

representant va ser el vocal de relacions 
amb el Consell, Carles Estarán Justribó. 

El llibre Proyecto y diseño de áreas 
verdes, de l’enginyer agrònom i profes-
sor de la Universitat Jaume I de Caste-
lló, Manuel Muncharaz Pou, publicat per 
l’editorial asturiana Mundi-Premsa, va 
resultar guanyador de la 43a edició del 
Premi del Llibre Agrari, convocat per Fira 
de Lleida en el marc de la Fira de Sant 
Miquel, que va tenir lloc del 25 al 28 de 
setembre al recinte firal de Lleida.

Acte de benvinguda als nous col·legiats 
L’any 2014 i per primera vegada, la Junta de 
Govern celebrada el dia 5 de novembre, entre 
d’altres, va acordar organitzar un acte de ben-
vinguda i presentació del Col·legi als nous col-
legiats inscrits al llarg de l’any 2014.

Així, en el decurs del dinar de germanor de la 
Junta General de desembre, es va dur a terme, 
de mans de la degana, Silvia Burés, el lliurament 
del certificat. La iniciativa va estar molt ben va-
lorada pel nous col·legiats ja que van tenir l’opor-
tunitat de fer un intercanvi d’opinions i aprofitar 
el networking amb altres col·legiats/des. En ge-
neral, es van sentir molt ben acollits i recolzats 
pel col·lectiu. 

Premis i distincions



s e r v e i ss e r v e i s



35MEMÒRIA ANUAL 2012

Assegurances 

El Col·legi ofereix un servei de suport i asses-
sorament professional per a la contractació i la 
gestió de les assegurances dels col·legiats i els 
seus familiars (de qualsevol tipus d’asseguran-
ces, tant personals com professionals), amb un 
tracte directe i personalitzat. 

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb 
les assegurances, els assessors professionals 
del COEAC atenen personalment els col·legiats, 
analitzen les seves necessitats particulars i tro-
ben l’assegurança que s’adapta més a les seves 
condicions, amb les millors prestacions i serveis 
i al millor preu.

Els col·legiats i les col·legiades del COEAC poden 
demanar una cita amb els especialistes en asse-
gurances del Col·legi i beneficiar-se de la millor 
cobertura al millor preu, per a tot tipus d’assegu-
rances que necessitin.

Al llarg del 2014, es va continuar fent la cam-
panya telefònica oferint pressupostos sense cap 
mena de compromís per al col·legiat.

Potenciar el servei al col·legiat

s e r v e i s



MEMÒRIA ANUAL 201436

El visat dels treballs professionals

Una de les funcions pròpies del Col·legi, relacio-
nada amb l’ordenació de l’exercici professional, 
és el VISAT de les intervencions i els treballs 
professionals que es reflecteixen documental-
ment. Aquest visat pot fer-se de manera presen-
cial o bé telemàtica utilitzant les noves tecno-
logies de la comunicació. El visat dels treballs 
professionals aporta importants avantatges per 
al professional i per als ciutadans que cal desta-
car i potenciar, entre d’altres:

Garantia de professionalitat. El tècnic posseeix la 
titulació habilitant per assumir l’encàrrec professi-
onal i es troba plenament habilitat per a l’exercici.
Garantia documental. La documentació lliurada 
es revisa formalment per al correcte desenvolu-
pament de la tasca professional. 
Garantia de cobertura. Es comprova que el tèc-
nic disposa de cobertura asseguradora vigent per 
respondre de la seva responsabilitat civil com a 
professional.
Garantia de reclamació. El servei de mediació 
col·legial actua en defensa del client en cas de 
queixa o reclamació.

Visat telemàtic

L’any 2014, el 96% dels visats es van tra-
metre per via telemàtica, amb la consegüent 
millora de la gestió del tràmit i aconseguint 
una major comoditat i rapidesa (fig. 1). L’evo-
lució des de la seva implantació ha estat molt 
positiva, i actualment aquest ús està pràctica-
ment generalitzat.

Amb la plataforma de visat telemàtic, els col-
legiats disposen, via Internet i de manera im-
mediata, de tota la informació relativa als seus 
treballs professionals des de l’any 2008, cosa 
que millora la seva competitivitat. El fet de poder 
disposar d’una eina tecnològica avançada com 
aquesta suposa els següents avantatges:

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

s e r v e i s
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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.
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 respon-
sabilitat civil en què els nostres col·legiats i les 
societats professionals inscrites al nostre registre 
puguin incórrer en l’exercici de la seva activitat 
relacionada amb l’enginyeria agronòmica. 
 
Així, l’any 2014, tots els col·legiats van disposar 
d’una cobertura de responsabilitat civil professi-
onal bàsica de 75.000 euros per a les activitats 
no visables, i, per a les activitats visables, pagant 
una taxa de responsabilitat civil per treball visat, 
van tenir una cobertura total de 450.000 euros, 
ampliables pel col·legiat si les seves circumstàn-
cies professionals així ho aconsellaven.

Així mateix, des de la corredoria de Responsabi-
litat Civil Professional es va donar suport i es va 
actuar eficientment en la resolució dels sinistres 
que van sorgir durant l’any.

A l’apartat «Exercici de la professió / responsa-
bilitat civil professional» de la pàgina web del 
Col·legi www,agronoms.cat, 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 conten-
ciós administratiu en aquells casos en què 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 jurídi-
ques de tots els perfils professionals de la nostra 
activitat.

Al llarg de l’any 2014, entre d’altres, es van dur 
a terme les següents actuacions:

Classes de Matemàtiques i Física i Química a 
secundària: Davant les dificultats en les quals es 
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trobaven alguns companys enginyers agrònoms 
que volien impartir classes de Matemàtiques i 
Física i Química en l’ensenyament secundari de 
centres públics, el Col·legi va concertar una re-
unió amb el Departament d’Ensenyament per 
tractar aquest tema i  reivindicar que amb la 
nostra titulació som competents i plenament 
capacitats per impartir aquestes assignatures. 
Sembla que després de la reunió el tema estaria 
corregit.

Defensa de la competència professional de l’en-
ginyer agrònom en casos puntuals que s’han tro-
bat alguns companys en la redacció de projectes 
d’instal·lacions, plans especials, etc..

Defensa de la competència de l’enginyer agrò-
nom, en casos puntuals que s’han trobat alguns 
companys, per accedir a una plaça de tècnic 
municipal.

Gestió del cobrament d’honoraris

Una de les funcions del Col·legi és la de ges-
tionar 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 Tributà-
ria mitjançant el qual les persones col·legiades 
que s’adhereixin a l’acord poden presentar de-
claracions  i comunicacions tributàries per via 
telemàtica en representació de terceres per-
sones.

Tramitar el Carnet d’aplicador i manipulador de 
productes fitosanitaris pel nivell qualificat

L’any 2014, el Col·legi va arribar a un acord 
amb el DAAM per poder tramitar a través del 
COEAC la sol·licitud dels Carnets d’aplicadors i 
manipuladors de productes fitosanitaris per als 
col·legiats que així ens ho va demanar. El car-
net d’aplicador/a i manipulador/a de productes 
fitosanitaris és necessari per realitzar qualsevol 
activitat amb productes fitosanitaris d’ús pro-
fessional relacionada amb la seva aplicació o 
manipulació. 

La titulació universitària en enginyeria agrònoma 
ens acredita els coneixements del nivell de capa-
citació qualificat. Així, com a enginyer agrònom 
podem sol·licitar el carnet qualificat sense tenir 
que fer cap curs de formació. A través del Col-
legi es van tramitar 78 sol·licituds.

s e r v e i s



Servei d’assessorament fiscal, comptable i laboral

El Col·legi, a més de les circulars informatives, 
disposa d’un servei gratuït de consultes on-line 
sobre qüestions relacionades amb els àmbits: 
fiscal i tributari, laboral i empresarial. 

A la secció «Suport i assessorament» / «Pregun-
tes amb resposta» 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 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, havent concertat una cita prèvia.  

Al llarg de l’any 2014, el Col·legi va donar res-
posta a 47 consultes, 26 per temes fiscals i 21 
per qüestions laborals. D’aquestes consultes, 19 
van ser formulades a través del web, 14 per te-
lèfon, 9 per correu electrònic i 5 a través d’una 
consulta presencial. 

Servei on-line: «Butlletí electrònic de sub-
vencions del COEAC»

Aquest servei on-line informa, puntualment, 
de les convocatòries de subvencions, ajuts, 
premis, beques... procedents de les admi-
nistracions públiques i les entitats privades 

(fundacions, bancs, caixes, obres socials d’em-
preses, etc.) per tal d’estar al dia de tota la infor-
mació disponible i no perdre cap oportunitat per 
al creixement professional dels col·legiats.

Com funciona el Butlletí electrònic de subvencions?  

Dóna’t d’alta al sistema i segueix les instruccions 
de la subscripció. 

Un cop realitzada i comprovada l’alta, rebràs 
diàriament un butlletí que et permetrà conèi-
xer la informació de les convocatòries que pu-
guin ser del teu interès. 
Posteriorment, accedint a l’espai privat, po-
dràs realitzar les consultes que consideris 
oportunes. 

A finals d’any, teníem 151 usuaris donats d’alta. 

Consulta i cerca de legislació

En la secció «Suport i assessorament» hi ha 
l’apartat «Legislació». En aquest apartat d’agro-
noms.cat es poden trobar dos recursos:

Un repositori mensual de la normativa que es 
publica al BOE i al DOGC relacionada amb 
l’enginyeria agronòmica.

L’accés als serveis de Vlex, un cercador espe-
cialitzat en legislació. Agrònoms Vlex es ca-
racteritza pel fet de ser un sistema de gestió 
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documental amb un extraordinari motor de 
cerca. La cerca és ràpida, senzilla i molt in-
tuïtiva. 

La teva pàgina d’inici a vLex serà la millor eina 
per estar sempre actualitzat.

Pots configurar el teu perfil segons les teves 
necessitats.
Pots crear i gestionar les teves alertes per a 
estar puntualment informat de les novetats.

Quina informació hi 
pots trobar?
Seccions d’actua-
litat jurídica. En el 
mur central aniran 
apareixent les no-
vetats legislatives i 
jurisprudencials més 
destacades, així com 
notícies d’àmbit jurí-
dic i actualitzacions 
de continguts.

s e r v e i s

Manuel Jacint Descarrega

Enginyer agrònom

Col·legiat núm. 987654321

Col·legiat desde: 15/12/1992

Document vàlid fins: 12/2010

DNI: 12345678A

Al lateral dret de la 
pàgina trobarà el con-
tingut d’actualitat des-
glossat per categories. 
Aquest és pot selecci-
onar perquè puguis fil-
trar-ho segons les teves 
preferències:

Legislació refosa per matèria.
Legislació per àmbit territorial.  
Iniciatives legislatives.
Cerca per concepte jurídic o Tesauro.

Carnet col·legial

El carnet col·legial t’identifica com a membre 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Ca-
talunya. Les persones col·legiades que estiguin 
interessades a tramitar-lo, només cal que pen-
gin la seva foto de carnet, en format jpg, a «El 
meu perfil», a l’apartat «Directori de col·legiades 
i col·legiats» del web del Col·legi, i més endavant 
rebran el nou carnet col·legial per correu postal.
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8 de març Lleida TV. Debat a 
LLEIDA ACTIVA

En motiu de la celebració del dia de la dona treballadora, la delegada de Lleida, Conxita
Villar, va participar en un debat, juntament amb altres dones representants dels col·legis 
de veterinaris, metges i arquitectes a Lleida.

10 de març Ràdio Balaguer. 
Agrografia Entrevista a la delegada de Lleida, Conxita Villar. 

28 de març La Mañana Ressò de la I Jornada d’aplicacions SIG “SIG & Agricultura” organitzada per la Comissió GIS.

27 de
setembre

TV3 i 324
Ressó de la Fira de Sant Miquel de Lleida amb imatges de la Jornada organitzada pel 
Col·legi dins el marc de la Fira.

29 de
setembre

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

3 d’octubre La Vanguardia
Anunci sobre el visat dels col·legis professionals, una garantia per al ciutadà. Conjuntament
amb altres col·legis professionals.

4 d’octubre Lleida TV. Debat a 
LLEIDA ACTIVA

Debat sobre els drons i el seu ús en l’agricultura en el qual hi va participar el president de 
la Comissió GIS per a la Gestió del Territori del COEAC, Ignasi Servià.

Novembre
Europa Press, La Mañana, 

Tercera Información, El 
Diario.es i La Vanguardia

Ressò de la celebració del 3r Congres Rural Smart Grids. 5 notícies a mitjans d’informació
general.

Novembre Expansión i n Alternativas 
Económicas

Ressò de la celebració del 3r Congres Rural Smart Grids. 3 notícies a mitjans d’informació
econòmica.

NNovNovNov bembembembrerere MitMitMitMitjjanjanjans es es espespespe iciaciacialitlitlitlit tzatzatzatsss
Ressò de la celebració del 3r Congreg s Rural Smart Grids. 31 notícies a mitjjans d’informació 
espesppeciecialialitzatzadada enen eneene írgírgíg aa, , eleelectrctriciicitattat o o medmedi ai ambimbientent.
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Dissabte, 4 d’octubre del 2014

Manuel CampoVidalcontinuaràpresidintl’AcadèmiadeTV
■ El periodista de CamporrellsManuel CampoVidal, presidentde l’Acadèmia de les Ciènciesi lesArts deTelevisió des del2006, seguirà al càrrec quatreanys més, al tancar-se dimecresel termini de presentació decandidatures sense llista alter-nativa. La Junta Electoral esta-rà vigent fins al 4 de novembre,quan estaven previstes les elec-cions, i es proclamarà la novajunta.

‘Lanoche temática’analitza les tàctiquesempresarials
■ A les 23.00 h, La nochetemática de La 2 busseja en elmón empresarial amb l’estre-na dels documentals Filantro-pía S.L. i Los evasores. Sota eltítol Tácticas empresariales,qüestiona si la filantropia hade ser vista com un acte soli-dari o com una manera de gua-nyar la confiança social. Cone-gudes multinacionals són cri-ticades perquè dominen l’artd’evadir impostos.

Fórmula1desdelcircuit deSuzuka,aAntena3 i TV3
■ Al circuit de Suzuka es disputa aquest cap de setmana eGP del Japó de Fórmula 1, queels aficionats podran veure aTV3 i aAntena 3.La cadena ca-talana reemet avui, a les 12.25h, la classificació, i demà diu-menge a les 08.00 h retransmetla cursa, que podrà tornar a veu-re’s a les 12.15 h. Per la seuapart,Antena 3 començarà a les06.25 h un programa previ finsa la cursa, a les 08.00 h.

INSTITUCIONS

LA2
GPJAPÓ

Comença l’‘Oh Happy Day’ sense cap coral de Lleida■ El con-

curs, queTV3 estrena aquesta nit, comptarà amb 9 corals, des-

prés d’un càsting amb 45 formacions, cap de Ponent.

TVC

Televisió i ràdio

La invasió dels‘drones’, a‘El debat de Lleida Activa’El seu ús en l’agricultura ofereix possibilitats encara no explorades

LLEIDATELEVISIÓECONOMIA

Els drones, artefactes voladorsno tripulats, s’estan revelant comun revolucionari aliat tecnolò-gic per a l’agricultura. De fet,als Estats Units i Israel els dro-nes formen part ja de la maqui-nària agrícola. S’utilitzen quancal mesurar en temps real la do-si justa d’aigua de reg a cadaparcel·la, el nivell de creixemento maduració gairebé de cadaplanta, l’ús i la presència de ni-trats al terra, la detecció de pla-gues i malalties i altres aplica-cions.
A Catalunya i a Lleida l’ús dedrones s’està estenent a veloci-tat de creuer, però no només enl’agricultura, sinó en la gestiódel sòl, en l’automatització icontrol de tots els ressorts d’unaciutat (les smart cities), imatgeaèria, etc.

Concretament a Lleida s’hanportat a terme ja interessantstreballs de camp que podrancontemplar-se a El debat deLleida Activa (15.00 h), queavui aborda l’ús d’aquests arte-factes voladors en una entrevis-

ta amb el conseller d’Agricultu-ra, Josep Maria Pelegrí.D’altra banda, el programa escompletarà amb una taula re-dona amb Ignasi Servià Goixart,president de la Comissió GISper a la Gestió delTerritori delCol·legi d’EnginyersAgrònomsde Catalunya; Felip GraciaAgui-

là, responsable del Centre deMecanitzacióAgrària de la di-recció general d’Agricultura, iGonçal Serrate, consultor em-presarial i tecnològic d’HEMAVSL, una empresa que acaba deser homologada per l’AgènciaEstatal de Seguretat Aèria(AESA).

Unmoment de l’entrevista al conseller JosepMaria Pelegrí.

LLEIDA TELEVISIÓ

Castellers des deTarragona i les firesSantMiquel i del Caçador deTàrrega

LLEIDATVESPECIALS

L’ambient a la Tarraco Arena Plaça és espectacular.

LleidaTV dedica avui gran partde la jornada a tradicions cultu-rals i econòmiques catalanes,amb el Concurs de Castells deTarragona i sengles reportatgessobre la recent Fira de Sant Mi-quel i la Fira del Gos Caçador,deTàrrega, celebrada igualmentel primer cap de setmana demes.
A partir de les 16.30 horesemetrà a través de la Xarxa laprimera jornada del Concurs deCastells, una cita fonamental

per als aficionats a aquesta tra-dició catalana, en què partici-paran 18 de les 30 colles inscri-tes, entre les quals els Castellersde Lleida. Les restants, les demajor nivell, ho faran demà diu-menge.
Abans, a les 14.00, la cadenadel Grup SEGRE emetrà un re-sum de la recent 60 edició de laFira de Sant Miquel. En una ho-ra repassarà els esdevenimentsmés destacats i entrevistarà elsseus protagonistes, com el di-

rector de Fira de Lleida, OriolOró, i el director d’Afrucat,Ma-nel Simon.Amés, també hi hau-rà temps per veure les novetatsde la maquinària que es van pre-sentar o les xarxes antipedraque van guanyar el premi a lainnovació.
D’altra banda, a les 23.00 co-mença un reportatge de 30 mi-nuts sobre la Fira del Gos Caça-dor deTàrrega, que es va cele-brar amb èxit de públic diumen-ge a la capital de l’Urgell.

La periodista Ares Escribà.

El suportmunicipal ala consulta del 9-N, endirecte per LleidaTV

ESPECIALPRESENTATPERARESESCRIBÀ

A les 10.00 hores comença aLleidaTV un programa espe-cial informatiu, que condueixAres Escribà, cap d’Informa-tius i Esports de la cadena, so-bre la posada en escena a Bar-celona del suport municipal ala consulta del 9-N.Aquest especial, de quatrehores de durada, consta de dosparts diferenciades. L’alcaldede Barcelona, XavierTrias, re-brà a les 11.00 al pati de l’ajun-tament de la capital catalanaels alcaldes dels municipis elple dels quals ha aprovat la mo-ció per a la defensa del dret adecidir, proposada en el seu diaper l’Associació de Municipisper la Independència (AMI)conjuntament amb l’Associa-ció Catalana de Municipis(ACM).
Després d’aquesta recepciód’honor, el seguici al complet,format per centenars d’alcal-des, creuarà la plaça Sant Jau-me i es dirigirà al Palau de laGeneralitat, donant visibilitat

a aquest suport municipal a laconsulta.
A la Generalitat seran rebutspel presidentArtur Mas, en unacte institucional que comen-çarà a les 12.00 hores. Des delplató,Ares Escribà coordinaràles connexions amb els peri-odistes destacats en tots dosedificis.

El canal 3/24 farà connexi-ons a partir de les 11.00 i a les12.00 oferirà íntegrament l’ac-te institucional.
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Els drones, artefactesno tripulats, s’estan reveun revolucionari aliatgic per a l’agricultura.als Estats Units i Israelnes formen part ja de lanària agrícola. S’utilitzecal mesurar en temps reasi justa d’aigua de regparcel·la, el nivell de creixo maduració gairebé deplanta, l’ús i la presènciatrats al terra, la detecció dgues i malalties i altres apcions.
A Catalunya i a Lleida l’údrones s’està estenent a veltat de creuer, però no nomél’agricultura, sinó en la gedel sòl, en l’automatitzaccontrol de tots els ressorts d’uciutat (les smart cities), imataèria, etc.

Concretament a Lleida s’haportat a terme ja interessantreballs de camp que podracontemplar-se a El debat dLleida Activa (15.00 h), queavui aborda l’ús d’aquests artefactes voladors en una entrevis-

L’ambient a la Tarraco Arena Plaça és espe
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s e r v e i s

El web

En el web del Col·legi (www.agronoms.cat) tro-
baràs informació interessant relacionada amb la 
nostra professió: cursos de formació, jornades i 
conferències, normativa, informació 
institucional, agenda d’activitats, 
borsa de treball, etc. A més, és el 
portal des d’on promocionem la figu-
ra de l’enginyer agrònom. L’any 2014 
vam créixer en visites (110%) i en 
nombre de visitants (139%) amb un 
48,1% de noves visites.

Relacions amb els mitjans de comunicació

El 2014, el Col·legi va continuar treballant per 
millorar la nostra presència en els mitjans de co-
municació amb l’objectiu de donar-nos a conèi-
xer a la societat i arribar a ser referents en l’àmbit 
agroalimentari.

Al llarg de l’any, alguns diaris, i molt especial-
ment els de la ciutat de Lleida, es van fer ressò 
d’algunes de les actuacions portades a terme des 
del Col·legi. A més, cal destacar el ressò medià-
tic que va aconseguir el 3r Congrés Rural Smart 
Grids celebrat a Barcelona.

Campanya conjunta de promoció 
del Professional Responsable

L’any 2014, juntament amb altres col·legis 
professionals de la Taula de Col·legis Tèc-
nics, es va posar en marxa una campanya 
de comunicació per a la posada en valor 
de la figura de l’enginyer responsable i del 
visat col·legial, com a garanties davant la 
societat.

Per reforçar la campanya de publicitat 
es va preparar un MANIFEST comú amb 
argumentari sobre la necessitat de visar 
els treballs professionals com a garan-
tia de professionalitat i qualitat davant 
la desregulació de l’exercici de les pro-
fessions titulades. El manifest es va 
presentar als mitjans en roda de prem-
sa el dia 3 d’octubre a Barcelona. 

ornades i 

Promoció de la figura de l’enginyer agrònom
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El WEB del COEAC en dades. 
Visites a agronoms.cat durant l’any 2014

61.585 visites
240.935 pàgines visitades
169 visites per dia
3,91 pàgines per cada visita
00:02:20 mitjana de temps al portal
30.700 visitants
48,98% percentatge de rebot de les 

     pàgines visitades
48,10% de noves visites

s e r v e i s
A més, vam mantinir un PageRan de 4, que és 
la puntuació mínima perquè Google et tingui en 
consideració en les seves cerques. 

L’article del mes i l’enginyer/a especialista
L’enginyer/a especialista és una manera d’expli-
car el que fem i en què som especialistes. Bene-
ficia el mateix enginyer especialista, que explica 
la seva activitat, perquè l’ajuda a ell a millorar la 
seva marca personal a Internet i, també, a tot el 
col·lectiu. Així, aquesta secció ens permet pre-
sentar el Col·legi com un col·lectiu de persones 
molt diverses i molt ben preparades, les quals 
intervenen en diferents àmbits professionals, 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 2014 hem publicat 
4 perfils més, i, a finals d’any, en total, ja en 
teníem 36.

Núm. perfils d’enginyer especialista: 36

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

Ir a este informehttp:/// t htt //

1 de ene. de 2014 - 31 de dic. de 2014

Está utilizando una vista filtrada, lo cual puede provocar que el recuento de usuarios no sea preciso. Más información 

Visión general de audiencia

Idioma Sesiones % Sesiones

1. es 25.263 41,02 %

2. es-es 16.013 26,00 %

3. ca 12.738 20,68 %

4. ca-es 3.879 6,30 %

5. en-us 1.962 3,19 %

6. en 441 0,72 %

7. en-gb 295 0,48 %

8. pt-br 264 0,43 %

9. es-419 132 0,21 %

10. fr 65 0,11 %

Visión general
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abril de 2014 julio de 2014 octubre de 2014
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A més, a l’apartat actualitat/articles d’opinió, es 
publiquen els articles d’interès redactats pels 
companys i companyes enginyers agrònoms. 
L’any 2014 es van publicar 4 articles que els 
podeu consultar al web. 

Xarxes socials

A més de la pàgina web del Col·legi, també es-
tem presents a les xarxes socials, a Twitter, Fa-
cebook i Linkedin, on anem creixent per reunir 
molts enginyers agrònoms i des d’on també ens 
podeu seguir.

el_teu_nom@agronoms.cat

El Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un correu 
electrònic personal sota el domini agronoms.cat. 

s e r v e i s
Aquest domini és d’ús exclusiu per als col·legiats 
i les col·legiades; per tant, és molt recomanable, 
ja que t’identifica com a enginyer agrònom:

Com a correu professional, si no tens un domini 
propi o un domini d’empresa.
Com a segon correu professional, per a situaci-
ons d’urgència o per donar-lo en alguna circum-
stància especial.

Agronoms.cat vol ser un portal de referència per a 
l’enginyeria agronòmica i d’altres àmbits professi-
onals afins, de manera que és molt positiu per als 
col·legiats i les col·legiades disposar d’un compte 
de correu com el_teu_nom@agronoms.cat.

L’any 2014 s’han sol·licitat 8 adreces de cor-
reu electrònic, i a finals d’any hi havia 344 col-
legiats que disposaven d’una adreça de correu 
electrònic atorgada des del Col·legi.
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Actuacions a favor de l’ocupació 
dels enginyers agrònoms

El Col·legi impulsa activament diferents accions 
destinades a promoure l’ocupació dels enginyers 
agrònoms, en aquest sentit:

Es manté contacte amb empreses de selecció 
de personal per donar a conèixer la figura de 
l’enginyer agrònom i l’ampli ventall de compe-
tències professionals associades.
Es promociona la figura de l’enginyer agrònom 
davant l’administració pública: Generalitat de 
Catalunya, diputacions, consells comarcals i 
ajuntaments.
Es vetlla perquè el Departament d’Ensenya-
ment reconegui a l’enginyer agrònom com a 
personal docent en l’àmbit de l’ensenyament 
a Secundaria.
Es fa un seguiment constant de les ofertes 
públiques d’ocupació i s’informa puntualment 
a tots els col·legiats, a través de la borsa de 
treball.
Es facilita el llistat de pèrits judicials al Depar-
tament de Justícia.
Es facilita el llistat dels enginyers agrònoms 
pel Registre Certificadors Eficiència Energètica 
d’Edificis.

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 fer 
de 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 supò-
sits i les condicions de l’Ordre JUS/419/2009, 
relativa al pagament de peritatges a càrrec del 
Departament de Justícia (DOGC 5474). 

El llistat s’actualitza un cop l’any, normalment 
durant el mes de desembre. El Departament de 
Justícia es posa en contacte amb el Col·legi d’En-
ginyers Agrònoms per actualitzar el llistat que els 
facilitem i que des del mateix Departament de 
Justícia, a través de la Subdirecció General de 
Suport Judicial, posen a disposició dels òrgans 
judicials. A finals d’any, el nombre de perits judi-
cials que formen part del llistat és de 79.

Núm. de pèrits judicials: 79

s e r v e i s
Foment de l’ocupació
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Registre Certificadors Eficiència 
Energètica d’Edificis

Per tal de facilitar a la societat el procés de cer-
tificació, l’ICAEN va crear un registre de tècnics 
als quals es pot sol·licitar aquest servei. Es tracta 
d’una relació de tècnics certificadors d’eficiència 
energètica d’edificis i els enllaços per facilitar 
que els promotors o propietaris que hagin d’ob-
tenir la certificació energètica dels seus edificis o 
habitatges, puguin trobar tècnics qualificats pro-
pers per poder contractar aquesta feina.

L’alta al Registre de certificadors s’ha de tramitar 
mitjançant els respectius col·legis professionals 
dels tècnics. Així, el COEAC manté i actualitza 
el llistat d’enginyers agrònoms que volen formar 
part del Registre Certificadors Eficiència Energè-
tica d’Edificis.

Com em puc donar d’alta al Registre de certi-
ficadors?
Els enginyers agrònoms col·legiats que estiguin 
interessats en ser inclosos en el Registre, hauran 
d’enviar un formulari d’Excel, que trobaran a la 
web del Col·legi,  amb tots els camps emplenats, 
a l’adreça electrònica agronoms@agronoms.cat. 

Borsa de treball

La Borsa de treball és un dels serveis més utilit-
zats, sobretot pels titulats recentment i les perso-
nes que estan en transició laboral. És important 
que el personal tècnic del Col·legi pugui conèi-
xer la situació laboral de cadascun de nosaltres, 
així com el nostre perfil, per poder oferir el millor 
servei en funció de cadascuna de les nostres ne-
cessitats. 

Així doncs, es mantenen entrevistes personals 
amb els nous col·legiats per tal de conèixer les se-
ves inquietuds, necessitats, perspectives i situació 
laboral, i poder oferir-los el nostre suport i asses-
sorament des de la secretaria tècnica del Col·legi.

A més, a la web del Col·legi, la Borsa de treball posa 
a la disposició dels col·legiats un espai de contacte 
entre enginyers agrònoms que busquen feina i em-
preses que necessiten un professional qualificat per 
desenvolupar tasques en l’àmbit de l’agronomia.

D’aquesta manera els col·legiats i les col·legiades: 

Poden consultar les ofertes i fer una cerca per 
categories o bé per províncies.
Poden activar un avís i rebre per correu electrònic 
informació de les ofertes que s’adeqüen al seu 
perfil (als àmbits de competència professional 
que han marcat en l’apartat «El meu perfil»). 
Poden penjar el seu currículum a «El meu perfil».
Poden inscriure’s a una oferta de treball: automà-
ticament queda adjuntat el currículum que han 
penjat a «El meu perfil», amb opció a canviar-lo.
Poden publicar una oferta de feina.

s e r v e i s
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A més, les empreses poden publicar les seves ofer-
tes de treball i consultar el perfil professional dels 
enginyers agrònoms que s’ofereixen per treballar. 

Les dades de l’any 2014 les podeu veure a con-
tinuació (fig. 3 i 4):

Núm. d’ofertes de feina publicades: 177

Quant al perfil de les ofertes publicades, el més 
sol·licitat correspon a producció vegetal (13%) i 
indústries agroalimentàries (12%) seguit de ser-
veis d’enginyeria (11%), comercialització (11%), 
protecció de cultius (11%) i sistemes de gestió 
d’empreses (9%), entre d’altres.

D’altra banda, si observem la situació geogràfica 
del lloc de treball, de les 177 ofertes publicades, 
103 eren per treballar a Catalunya, 46 a la resta 
de l’Estat espanyol i 28 a l’estranger.

Perfil Núm. %

Serveis d’enginyeria 10 5%

Indústries agroalimentàries 33 17%

Sistemes de gestió d’empreses 11 6%

Administració pública 11 6%

Desenvolupament rural 4 2%

Comercialització 33 17%

Maquinària agrícola 5 3%

Protecció de cultius 22 11%

Jardineria/paisatge 6 3%

Producció vegetal 31 16%

Producció animal 6 3%

Millora genètica 2 1%

Valoracions i taxacions 1 1%

Medi ambient i energia 4 2%

Recerca 4 2%

Formació 3 2%

Aigües i regadius 9 5%

AltAltresres 44 2%2%
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Butlletí electrònic del COEAC

A la web del Col·legi es pot trobar informació 
rellevant sobre cursos, jornades, activitats, en-
llaços d’utilitat i publicacions interessants apare-
gudes durant el darrer any. Tanmateix, de totes 
aquelles qüestions que es consideren més relle-
vants, s’envia informació puntual, a més de la 
circular que es tramet mensualment.

3r Congrés Rural Smart Grids

El nostre Col·legi, com a corporació professional 
present en el territori i coneixedora del món agra-
ri i rural, a través de la Comissió d’Energia i Re-
sidus, va aplegar esforços amb l’Institut Català 
d’Energia, Localret i la Fundació del Món Rural 
per tal de promoure l’organització del Congrés 
Rural Smart Grids a Catalunya. 

s e r v e i s
Suport a la formació i informació
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En la seva 3a Edició, el Congrés es va celebrar el 
dia 19 de novembre a Barcelona, com activitat 
convidada al Smart City Expo & World Congress 
i es va parlar sobre SMART rural & city: un con-
cepte, dues realitats.

Amb el títol SMART rural & city: un concepte, 
dues realitats es va voler impulsar la reflexió i la 
innovació per tal de tendir cap a un sistema de 
relacions urbà-rural més equilibrat, des del punt 
de vista energètic, i que asseguri la sostenibilitat 
en la gestió de recursos i la resiliència energètica 
del país a partir de sinèrgies entre els dos àmbits.

El 3r Rural Smart Grids, es va iniciar amb una 
conferència inaugural a càrrec de James Good-
man, director del Forum for the Future del Reg-
ne Unit, que va abordar les especificitats del 
desenvolupament de la gestió smart a l’àmbit 
rural respecte de l’urbà, així com les sinèrgies 
que es poden generar.

A continuació es van desenvolupar 2 blocs 
temàtics: un sobre “Models per a la transició 
energètica i el desenvolupament rural i urbà i 

paper de les Rural Smart Grids” i l’altre sobre “La 
implantació de les TICs i d’infraestructures per al 
desplegament de les Rural Smart Grids”.

Un cop finalitzat el segon bloc, es va fer un re-
sum i conclusions del 3r Congrés Rural Smart 
Grids a càrrec de Carles Riba Romeva, professor 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

L’acte de inauguració va anar a càrrec de la direc-
tora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Maite 
Masià, i del director general de Desenvolupa-
ment Rural, Jordi Sala, i el de cloenda, a càrrec 
de Pilar Conesa, directora de l’Smart City Expo 
& Word Congrés, i la degana del Col·legi d’Engi-
nyers Agrònoms de Catalunya, Silvia Burés.

Tota la informació del congrés, les ponències, les 
conclusions i altres notícies, les podeu trobar a la 
pàgina web: http://www.ruralsmartgrids.cat/

http://www.ruralsmartgrids.cat/
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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 
sentit, durant l’any 2014 es van organitzat cursos 
i jornades amb l’objectiu de millorar i actualitzar 
els coneixements dels col·legiats. Els cursos van 
ser organitzats pel Col·legi o bé en col·laboració 
amb altres entitats.

Cursos

Curs pràctic sobre l’ús del CAD en l’Enginye-
ria del Medi Rural. 
Curs de 24 hores impartit per tècnics especialit-
zats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El curs 
va tenir lloc els dies 21 i 28 de febrer i 7 de 
març a Barcelona. En l’enquesta de satisfacció, 
la valoració general del curs va ser molt bona, 
de 4,3 sobre una puntuació màxima de 5.

Curs pràctic de topografia aplicat a l’enginye-
ria agronòmica (1r. Nivell).
Curs de 16 hores impartit per tècnics espe-
cialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. 
El curs va tenir lloc els dies 14 i 21 de març 
a Barcelona. En l’enquesta de satisfacció, la 
valoració general del curs va ser molt bona, de 
4,6 sobre una puntuació màxima de 5.

Curs pràctic d’impressió en 3D i la seva apli-
cació en el desenvolupament d’un producte.
Curs de 12 hores impartit per tècnics especi-
alitzats del FabLab Barcelona. El curs va tenir 
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lloc els dies 10 i 11 d’abril a Barcelona. En 
l’enquesta de satisfacció, la valoració general 
del curs va ser bona, de 3 sobre una puntua-
ció màxima de 5.

4a Edició del CURS D’INTRODUCCIÓ AL 
PROGRAMARI gvSIG  I LA SEVA IMPLE-
MENTACIÓ A L’ENGINYERIA AGRÀRIA. (1r. 
Mòdul: Nivell d’iniciació).
Curs de 24 hores impartit per tècnics especialit-
zats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El curs 
va tenir lloc els dies 25 abril, 9 i 23 de maig 
ç a Barcelona. En l’enquesta de satisfacció, la 
valoració general del curs va ser molt bona, de 
4,9 sobre una puntuació màxima de 5

Curs pràctic de disseny de plànols en 3D: mo-
delat tridimensional i renderitzat. 
Curs de 10 hores impartit per Mariona Guimó, 
Experta en AutoCAD. El curs va tenir lloc els 

dies 19 i 20 de maig a Lleida. En l’enquesta 
de satisfacció, la valoració general del curs va 
ser molt bona, de 4,4 sobre una puntuació 
màxima de 5.

Curs sobre “Frau Alimentari, Food Defense i 
Gestió de al·lèrgens en sistemes de seguretat 
alimentària.” 
En el marc de col·laboració que tenim amb 
DNV. El curs va tenir lloc a El Prat de Llobre-
gat el dia 2 d’abril.

Curs de formació bàsic per a tècnics compe-
tents en elaboració de plans d’autoprotecció. 
“Nivell C”.
En el marc de col·laboració que tenim amb el 
Col·legi d’aparelladors de Tarragona. El curs 
va tenir lloc a Tarragona del 28 d’abril al 2 
de juny.

Curs pràctic d’assessorament en gestió inte-
grada de plagues (GIP). 
Curs de 32 hores impartit per diferents experts 
en la matèria coordinats pel company, Josep 
Maria Vives de Quadras, Cap de servei de Sa-
nitat Vegetal del DAAM fins al febrer de 2007. 
El curs va tenir lloc els dijous i divendres del 
3 al 25 de juliol a Barcelona. En l’enquesta 
de satisfacció, la valoració general del curs va 
ser molt bona, de 3,8 sobre una puntuació 
màxima de 5.

Curs “Introducció a l’ús d’eines informàtiques 
pel disseny topogràfic de camins, rases, bas-
ses, anivellaments agrícoles i abocadors”.
Curs de 18 hores impartit per tècnics especi-
alitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El 



MEMÒRIA ANUAL 201452

curs va tenir lloc els dies 7 i 14 de novembre 
a Lleida. En l’enquesta de satisfacció, la valo-
ració general del curs va ser molt bona, de 3,9 
sobre una puntuació màxima de 5.

Curs QGIS, noves possibilitats i eines en sis-
temes d’informació geogràfica.
Curs de 24 hores impartit per tècnics especi-
alitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El 
curs va tenir lloc els dies 21 i 28 de novembre 
i 12 de desembre a Barcelona. En l’enquesta 
de satisfacció, la valoració general del curs va 
ser molt bona, de 4,5 sobre una puntuació 
màxima de 5.

Cursos on-line amb DNV Business Assurance.
El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalu-
nya té un acord amb l’empresa DNV Business 
Assurance per oferir preus especials en el seu 
programa de formació e-learning:
Curs sobre la petjada de carboni en productes.
Curs sobre la petjada hídrica.
Curs sobre sistema de gestió energètica: ISO 
50001.
Curs per conèixer i implan-
tar la responsabilitat social.

s e r v e i s
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dia 27 de març a Lleida, amb l’objectiu de 
presentar experiències GIS relacionades amb 
l’Agricultura, així com la utilització d’imatges 
d’alta resolució en aquest camp.

Xerrada Energètica sobre: “tractament de pu-
rins”.
Xerrada organitzada per la Comissió d’Energia 
i Residus que va tenir lloc el dia 9 d’abril a 
Barcelona, amb l’objectiu de clarificar l’estat 
de la qüestió sobre les alternatives tecnològi-
ques pel seu tractament i obrir un debat sobre 
els factors que afecten a l’adopció de les solu-
cions apropiades.

Xerrada: “Els drons i la seva aplicació a l’agri-
cultura”.
Xerrada que va tenir lloc el dia 7 de maig a 
Barcelona, amb l’objectiu de donar a conèixer 
les noves tecnologies avançades i les seves 
aplicacions a l’agricultura de precisió.  

Curs d’angles On-line amb el mètode Vaug-
han.
Es tracta d’un curs on-line de 50 lliçons que 
contenen vídeos, àudio, gramàtica i exercicis 
guiats per un professor Vaughan a través d’àu-
dio. El curs té una  durada d’un any i consta 
de 3 nivells: Beginner, Intermediate, Advance.

Curs d’angles presencial amb el mètode Vaug-
han. 
Curs presencial de 2 hores setmanals, del 13 
de gener al 26 de maig i del 29 de setembre al 
15 de desembre, a la seu del COEAC a Barce-
lona, amb un professor del Grup Vaughan. Es 
tractava de grups reduïts amb el mateix nivell 
d’anglès. 

Conferències, jornades i tallers

Taula rodona: “Ecoemprenedors d’èxit i opor-
tunitats d’ecoemprenedoria per als enginyers 
agrònom@s”. 
Taula rodona organitzada amb la amb la col-
laboració de Incubaeco que va tenir lloc el dia 
23 de gener a Barcelona, amb l’objectiu de 
donar a conèixer experiències d’èxit d’ecoem-
prenedors com a models de negoci viables i 
sostenibles ambiental i socialment que contri-
bueixen a l’economia social.

Xerrada participativa amb Cris Bolívar: Com 
desenvolupar el propi potencial?”.
 Xerrada participativa de coaching que va tenir 
lloc a el 5 de febrer a Barcelona.

I Jornada d’aplicacions SIG “SIG & Agricultura”.
Jornada organitzada per la Comissió de GIS 
per la Gestió del Territori que va tenir lloc el 
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Xerrades sobre el nou Decret d’Ordenació 
d’Explotacions Ramaderes. 
Xerrades que van tenir lloc el dia 22 de maig a 
Barcelona i el dia 5 de juny a Lleida, al DAAM, 
a càrrec del subdirector general de Ramaderia, 
Joaquim Xifra i la cap del servei d’Ordenació 
Ramadera, Montserrat Alamos. Amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les principals novetats 
que aquesta norma introdueix en la millora de 
la qualitat de les explotacions ramaderes i dels 
processos productius.

Jornada informativa de GIS: “Transformació 
al sistema de referència ETRS89”.
Jornada organitzada per la Comissió de GIS 
per la Gestió del Territori que va tenir lloc el 
dia 18 de juny a Lleida, a càrrec del company, 
Sergi Gàmiz Ribelles.

II JORNADA D’APLICACIONS GIS “GIS & 
Water”.
Jornada organitzada per la Comissió de GIS 
per la Gestió del Territori que va tenir lloc el 
dia 9 d’octubre a Lleida. En aquesta segona 
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ció en la nostra xarxa professional i com a eina 
de recerca d’informació de màxima actualitat.

Jornada anual a la Fira de Sant Miquel de 
Lleida. 
Com cada any, en el marc de la Fira Agrària 
de Sant Miquel, el Col·legi, a través de la seva 
delegació de Lleida, va organitzar una jorna-
da sobre un tema d’interès per als col·legiats, 
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jornada es van seleccionar casos d’èxit i nove-
tats dels Sistemes de Informació Geogràfica, 
que tenen relació amb l’Aigua.

Jornada sobre “La indústria agroalimentària 
catalana davant el repte de la independència”.
Organitzada conjuntament pel COEAC, COETA-
PAC i la ICEA que va tenir lloc el dia 27 d’oc-
tubre a Barcelona, amb l’objectiu de conèixer 
l’opinió de les associacions empresarials que 
representen a les pimes dels principals subsec-
tors agroalimentaris, davant de les possibilitats 
reals que Catalunya esdevingui un Estat.

Taller de Gin tònic.
Taller organitzat per la delegació de Lleida del 
Col·legi que va tenir lloc el dia 9 d’abril a la 
mateixa delegació de Lleida.

Taller de Twitter”.
Taller organitzat per la delegació de Lleida 
del Col·legi que va tenir lloc el dia 5 de juny 
a la mateixa delegació de Lleida, a càrrec de 
la companya, Paquita Escoi, amb l’objectiu de 
saber utilitzar twitter com a eina de comunica-
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territori amb la moderació de la delegada de 
Lleida, Conxita Villar.

La jornada va estar inaugurada pel Direc-
tor General de Desenvolupament Rural del 
DAAM, Jordi Sala i la degana del Col·legi, Sil-
via Burés. L’acte de cloenda va estar a càrrec 
del president de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya,Ramon Sarroca i del di-
rector general d’Alimentació, Qualitat i Indús-
tries Agroalimentàries, Domènec Vila.

Jornada tècnica: « Qualitat i característiques 
sensorials del millor oli d’oliva». 
Amb motiu de la Fira de l’Oli a Reus, el dia 15 
de novembre va tenir lloc aquesta jornada tèc-

que el 2014 amb la col·laboració de la Comissió 
d’energia i residus del COEAC va ser «“Energies 
Renovables i Desenvolupament Rural Sostenible 
i Equilibrat. El projecte Rural Smart i com reduir 
la dependència energètica en l’economia rural 
“», i va tenir lloc el dissabte 27 de setembre. 

La jornada va comptar amb el Sr. Pep Puig, 
President de la secció espanyola d’Eurosolar 
- Associació Europea per les energies renova-
bles, cofundador i director Ecoserveis i vice-
president Cooperativa Som Energia  que va 
parlar sobre “Com una xarxa eficient d’energia 
afavoreix un desenvolupament rural equilibrat.

A continuació, va tenir lloc una taula rodona 
on Verònica Kuchinow, presidenta de la Co-
missió d’Energia i Residus del COEAC i socia 
fundadora de SÍMBIOSY- Simbiosi industria; 
Santi Martinez, CEO d’Estabanell Energia; 
Josep Capdevila, president de l’Associació 
d’empreses per al desimpacte ambiental dels 
purins (ADAP) i Francesc Reguant, Tècnic ad-
junt a la direcció general de Desenvolupament 
Rural,  van debatre sobre 4 eixos d’actuació al 
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nica, organitzada per la Comissió d’Activitats 
de Tarragona amb la col·laboració del DAAM. 

L’acte de presentació de la jornada fou presi-
dit pel delegat de Tarragona, Íñigo Vargas, i el 
director dels Serveis Territorials del DAAM a 
Tarragona, Anton Ballvé.

La jornada va constar de dues ponències sobre  
“Nous requeriments en comercialització d’oli 
d’oliva verge extra i tendències de mercats” a 

càrrec de Carolina Benito, enginyera agrò-
noma responsable de vendes de la Coope-
rativa de Cambrils i “Factors que influeixen 
en la qualitat i caràcter sensorial dels olis” 
a càrrec d’ Agustí Romero, investigador de 
l’IRTA-Mas de Bover i membre del Panell 
de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de 
Catalunya. Tot seguit va tenir lloc un tast 
d’olis guiat que va tenir molt bona accep-
tació per part dels assistents.

Jornada informativa sobre la reforma fis-
cal.
Dins del servei d’assessorament fiscal, 
comptable i laboral del Col·legi, el dia 15 
de desembre a Barcelona es va organitzar 
una jornada informativa per donar a conèi-
xer les novetats fiscals.
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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 2014 es van organitzar:

Visita al nou Supercomputador 
MareNostrum 3. (Barcelona, 4 de juny 
de 2014 a les 17,30 h)
   
Organitzada pel Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputa-
ción (BSC-CNS) en la qual el Col·legi disposa-
va d’unes places pels seus col·legiats. La visita 
va tenir lloc el dia 4 de juny amb l’objectiu de 
conèixer l’ús potencial o real de la computació 
d’altes prestacions per part de l’empresa privada 
i/o centres de recerca.
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Activitats solidàries 

Entre les finalitats de l’Associació d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya hi ha la de promoure, 
assessorar i col·laborar en projectes de coope-
ració i desenvolupament sostenible en l’àmbit 
nacional i internacional per donar suport a zones 
poc afavorides.

Banc dels Aliments

El 2014 es va continuar fent la donació al Banc 
dels Aliments, segons l’acord de l’Assemblea 
General celebrada el dia 15 de desembre del 
2012, en virtut del qual es destina el fons que 
té l’Associació per a activitats de cooperació a 
l’esmentada organització.
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Cens col·legial

Col·legiats i col·legiades

Durant l’any 2014 hi va haver 21 altes i 45 bai-
xes, amb un nombre total de col·legiats a finals 
d’any de 1.023 (fig. 5), tal 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 24% dels col·legiats són dones, i el 
76%, homes.

dades de l’exercici 2014
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<30 24 18 42 57 43

30-40 210 122 332 63 37

40-50 256 95 351 73 27

50-60 150 24 174 86 14

>60 145 3 148 98 2
      

Total 785 262 1047 75,0 25,0

Amb relació a la distribució territorial dels col-
legiats i les col·legiades de Catalunya, el 43% 
són de Barcelona; el 36%, de Lleida; el 12%, de 
Tarragona, i el 9%, de Girona (fig. 7).

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 domi-
cili. També s’hauran de registrar els canvis d’ad-
ministradors o de socis i qualsevol modificació 
del contracte social.

A finals d’any teniem 30 societats professionals 
inscrites.
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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 2004 fins a l’any 2014 (fig. 
8), així com l’evolució del nombre total de visats.
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Percentatge per pressupostos dels visats per província 2014
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dades de l’exercici 2014
Convenis i acords amb altres entitats

El 2014, el Col·legi va signar un conveni de col·laboració amb Incubaeco amb l’objectiu de constituir 
un marc de col·laboració entre ambdues parts per a impulsar i fomentar activitats relacionades amb 
l’emprenedoria en l’àmbit agroalimentari, medi ambiental i de gestió sostenible del territori. A més, 
també es van renovar els següents convenis:

LOGOTIP ENTITAT ÀMBIT TIPUS DE 
RELACIÓ DECRIPCIÓ

IL3 Formació Conveni
Descomptes: Programa Màster i Postgrau: 5% Cursos del Programa de Seminaris o 
cursos curts: 10%  

Cooperativa 
d’Arquitectes 
Jordi Capell

Informàtica / 
llibreria

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

Infraestructures de 
la Generalitat de 
Catalunya, SAU

 Acord Acord especial per al visat dels treballs encarregats per Infraestructures. 

Sabadell Professional 
de Banc Sabadell

Entitat bancària Conveni
Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i serveis 
financers.

Caixa de Crèdit dels 
Enginyers

Entitat bancària Relació
Tal com permeten els seus estatuts, els col·legiats podem pertànyer a aquesta caixa, 
amb tots els avantatges que això comporta.

BBVA Entitat bancària Conveni
Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i serveis 
financers.

Agència Estatal 
d’Administració 
Tributària

Tràmits en 
representació de 
terceres persones

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

Fòrum Empresa Formació Conveni 15% de descompte en cursos de formació continuada i 50% en seminaris.

Cype Ingenieros
Formació / Eines 
informàtiques

Conveni
Promocions exclusives per als professionals del COEAC, amb productes específics i 
preus interessants.

La Mútua dels 
Enginyers/Serpreco

Assegurances Acord
Qualsevol tipus d’assegurança, tant personal com professional, amb un tracte directe 
i personalitzat per oferir les millors opcions.

Força Lleida Entitat esportiva Conveni
10 % de descompte en el carnet de soci. 20% de descompte en les entrades a 
taquilla. 20 € de descompte en la inscripció de fills o néts a les estades Campus, 
adreçades a nens i nenes de 7 a 16 anys.

Incubaeco
Formació /
Empreneduria

Conveni 15% de descompte en Programes d’incubació i acceleració

DAAM Formació Conveni
El col·legi disposa d’unes places per a oferir als seus col.legiats en una serie de cursos 
que organitza el DAAM
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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 2014

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

informe d’auditoria  de l’exercici 2014
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