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Benvolguts companys i companyes, 
 
Quan els companys de la Junta actual em van proposar d’encapçalar la candidatura a Degana del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms i Presidenta de l’Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, sense saber en 
aquells moments si hi hauria o no més candidatures, us he de dir que em va fer molta il·lusió i m’ho vaig 
prendre com un repte, i més sabent que la situació actual és delicada i que cal treballar molt per a definir 
el paper futur del Col·legi i de les competències professionals, tot dintre d’una situació de crisi i de 
dificultats per a tots. 
 
Tot i així, presento la meva candidatura a Degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms amb moltes ganes, 
esperit integrador i sentit de la responsabilitat. Sóc conscient de que estem en un moment de forta crisi 
econòmica i social. Tot i que el nostre és un sector amb molt de futur al nostre país, malauradament la 
situació ens afecta profundament. Molts dels nostres companys estan patint manca o precarietat a la 
feina, molts dels joves en sortir de la Universitat no veuen un futur esperançador, molts companys veuen 
amenaçades les seves competències. En aquest context crec que és molt important com a Col·legi 
Professional caminar al costat dels col·legiats donant suport a l’exercici d’una feina digna i de qualitat. És 
ara quan més necessitem caminar junts per poder  tenir més força per a seguir endavant, i això vol dir 
que hem d’unir les nostres veus per a lluitar per un futur millor per a tots nosaltres. 
  
Crec que el Col·legi ha de ser integrador de tots els companys i companyes enginyers agrònoms que 
desenvolupen la seva tasca professional al territori català, de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, que 
treballen conjuntament per a un projecte comú. Compto amb un gran equip motivat per a tirar la feina 
endavant; un equip que està format per enginyeres i enginyers agrònoms d’arreu del territori. Crec 
fermament en el treball en equip. 
 
Sé que els Col·legis professionals es troben en una situació delicada, que moltes vegades es posa en 
dubte el seu paper i les competències dels seus col·legiats estan amenaçades; és en aquest moment difícil 
quan és més necessari anar junts, i plegats donar suport als col·legiats i intentar incrementar-ne el 
nombre per a tenir més veus. Per aconseguir-ho, crec en un Col·legi que per sobre de tot ha de tenir 
vocació de servei, que ha d’acompanyar els enginyers agrònoms en la seva tasca professional, fomentant 
l’emprenedoria, un Col·legi que per a tots nosaltres sigui sobretot un referent. Hem de tenir en compte 
els joves, els qui encara no tenen feina i els que a causa de la situació econòmica actual s’han quedat 
sense feina, els qui volen créixer empresarialment i professionalment, hem de donar les eines per a 
créixer, fomentar la qualitat i permetre integrar-nos dintre del marc europeu. Crec en un Col·legi català 
que ha de defensar els interessos de Catalunya. 
 
Hem de tenir sobretot visió de futur, i vull aprofitar la bona feina feta per l’equip anterior per a mirar 
endavant. Agafant el relleu de la tasca feta i mitjançant un programa d’actuació per als propers quatre 
anys mirar cap al futur de la professió, per començar el camí que ens obrirà noves vies, noves 
experiències i nous èxits. 
 
És per això que us demano el vostre vot a la meva candidatura, amb el convenciment ferm de que puc 
aportar la meva experiència, entusiasme, capacitat de treball i visió de futur en benefici de tota la 
comunitat d’Enginyers Agrònoms. Us animo a més a fer suggeriments sobre el Programa Electoral al meu 
Facebook o per e-mail i us contestaré a totes i tots! 
 

 
Silvia Burés Pastor 
13 de Novembre de 2012 
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2012-2016 

JUNTS TINDREM MÉS FORÇA  

El programa s’estructura en dues parts que conformen els dos grans blocs d’o-
bjectius a assolir: 
 
Bloc I. UN COL·LEGI PER A TOTS, en el que es desenvolupen els serveis que ha 
d’oferir el Col·legi als Enginyers Agrònoms col·legiats. 
 
Bloc II. UN COL·LEGI PER AL FUTUR, en el que es desenvolupa l’estratègia per a 
garantir l’exercici de la nostra professió en els propers anys. 
 

Finalment, proposo unes feines concretes que ens han de permetre assolir els 

objectius fixats. 

Silvia Burés Pastor, Col·legiada Número 469 
facebook.com/silvia.b.pastor 

sbures@buresinnova.com 



Sí, un Col·legi per als joves que veuen que hauran de marxar fora 
perquè aquí no trobaran feina, un Col·legi que els ha de donar una 
empenta mitjançant una borsa de treball potent, un programa de 
formació internacional i l’ajut a l’emprenedoria. 

Sí, un Col·legi per als que necessiten una nova feina, que venen 
d’una bona posició a empreses que estan fent fallida, que a una 
edat encara molt productiva es troben a l’atur i amb una carrera 
molt marcada per molts anys d’especialització; els col·legiats que 
es troben en aquesta situació i tenen adormits els coneixements 
de l’enginyer agrònom han de trobar al Col·legi el suport, la for-
mació i la via per a seva re-col·locació en el mercat laboral. 

Sí, un Col·legi per als 
grans, que ja s’han 
jubilat, que ara els 
necessitem com mai 
per a que ajudin els 
nostres joves, per a 
que els ensenyin les 
seves experiències i 
els acompanyin en els seus inicis professionals. 

Sí, un Col·legi per als que tenen feina, per a que creixin professio-
nalment i siguin capdavanters en una agricultura, ramaderia i una 
indústria agroalimentària de qualitat, per a que el Col·legi els aju-
di a trobar les eines per al  creixement empresarial i personal. 

Un Col·legi per a la plena ocupació, per a que totes les enginyeres 
i enginyers agrònoms de Catalunya tinguin plena ocupació, amb 
una feina digna i de qualitat.  

I. UN COL·LEGI PER A TOTS  



Accions: 
 
 
1. Detectar oportunitats d’ocupació. Elaboració del perfil de competències 

professionals. Determinar els perfils professionals emergents, més com-
petitius i adaptats a les noves necessitats, així com les activitats professi-
onals que incorporin els coneixements de l’enginyer agrònom. Potencia-
ció de la borsa de treball. Contacte amb el servei d’ocupació de Catalu-
nya i empreses de cerca de personal. Es donarà assessorament als joves 
que comencen la seva carrera professional. 

2. Formació. S’organitzaran Fòrums i jornades d’orientació. Cal explicar els 
casos d’èxit per a establir models professionals. Beques per a la formació 
d’enginyers agrònoms. 

3. Suport a l’emprenedoria. Busca de socis inversors. Recerca de nous mo-
dels de finançament: business angels, crowdfunding. 

4. Suport a la re-col·locació professional, orientació cap a activitats de més 
potencial d’ocupació. Re-col·locació d’enginyers agrònoms en situació 
d’atur 

5. Coaching. Aprofitar els coneixements dels grans per a guiar els joves en 
el seu projecte professional, comptant amb els que tenen experiència i la 
poden i volen compartir amb els joves. 

6. Per a que les empreses dirigides per enginyers agrònoms siguin més 
competitives. Els programes d’assessorament i formació incidiran espe-
cialment en el suport a la internacionalització, a la qualitat i a l’exce-
l·lència. 

7. Servei al col·legiat. El Col·legi ha de donar servei a tots els col·legiats in-
dependentment de la seva realitat professional. Fomentarem els serveis 
comuns, com ja s’està fent amb les assegurances o amb la formació. S’in-
crementarà el servei de suport a la gestió empresarial, l’assessorament 
jurídic i la cobertura sanitària. 

8. Establiment de la figura del defensor del col·legiat. Els Col·legis forts ac-
tuen com un Lobby en el que els col·legiats pel fet de ser-ho tenen recol-
zament en els seus drets. El Col·legi d’Enginyers Agrònoms ha d’actuar 
com un Lobby defensant l’enginyer agrònom en la seva carrera professio-
nal. 



Accions: 
 
 
9. Col·laboració amb altres professionals. El Col·legi ha d’actuar com una 

oficina oberta a altres professionals que cerquin el suport d’un enginyer 
agrònom. Cal promoure el concepte “aquí trobaràs l’enginyer agrònom 
que necessites per al teu projecte”, sigui de la disciplina que sigui, per 
això és imprescindible el contacte directe i continu amb la resta de 
col·legis professionals. 

10. Explorar les necessitats de re-equilibri territorial. Cada part del territori 
té necessitats pròpies, específiques i particulars, però tot i així necessi-
tem els coneixements de tots per a establir una xarxa territorial compe-
tent i el Col·legi pot hi ha de tenir un paper actiu en la integració territo-
rial. 

 

 

 



Sí, un Col·legi innovador. Estem en una època de grans canvis, i en 
aquests moments, es pot escollir anar a remolc dels canvis o ser-
ne motor. El Col·legi ha de ser motor en els canvis dels propers 
anys, ha de tenir veu en les decisions que afecten als nostres 
col·legiats. Això ho aconseguirem innovant, buscant noves eines i 
maneres de fer les coses, aprofitant les TIC, treballant en xarxa i 
sumant coneixements i capacitats. 

Sí, un Col·legi que mira a Europa. El Col·legi ha de tenir una visió 
clarament europea, on els nostres 
col·legiats puguin exercir sense restric-
cions evidentment dintre d’Europa i 
amb una visió més enllà, oberta arreu 
d’un món on volem que es valorin les 
nostres atribucions i la nostra forma-
ció. 

Sí, un Col·legi més fort. Un Col·legi 
fort necessita de capital humà per a 
fer la feina, hem d’incrementar el nú-
mero de col·legiats, fer que totes les 
veus se sentin escoltades dintre del Col·legi, per això es començarà 
una nova experiència de comunicació a través de xarxes socials, 
on els enginyers agrònoms puguin expressar les seves necessitats. 

Sí, per un Col·legi que mira al futur. Pels futurs enginyers agrò-
noms, per a que al Col·legi trobin el recolzament necessari, per un 
Col·legi que ha de definir com volem que sigui la professió d’aquí a 
10 anys.  

II.  UN COL·LEGI PER AL FUTUR 



Accions: 
 
1. Moltes veus per a tenir una sola veu. Cap enginyer agrònom es pot que-

dar sense veu dintre del nostre col·lectiu, hem d’aprofitar les noves tec-
nologies, les eines que ens proporcionen les xarxes socials per a fer que 
les inquietuds de tots arribin a tots. Hem d’obrir urgentment una pàgina 
de Facebook, un compte de Twitter i un Blog on els nostres col·legiats 
puguin fer els seus comentaris i aportacions. 

2. Ser visibles. En un moment de grans canvis ens cal l’elaboració d’un do-
cument de punts forts de l’enginyer agrònom per a fer visible com po-
dem incidir en la nova societat. També ens cal un Newsletter, on mos-
trem les nostres inquietuds, on es coneguin les notícies dels nostres 
col·legiats i sobretot, ens cal un nou organisme de progrés dintre del 
Col·legi, a mode d’un Institut d’Agronomia Avançada de Catalunya. Tenim 
molt a fer i molt a dir. 

3. Defensar les competències. Els enginyers agrònoms tenim un bagatge 
de formació que ha de ser reconegut arreu. Ens cal promocionar la pro-
fessió. El Col·legi ha de vetllar per les competències pròpies de l’enginyer 
agrònom, defensant-les davant de la resta de professionals i col·lectius. 

4. Per un paper decisiu en la sostenibilitat. Contribuir a una gestió sosteni-
ble de l’aigua, dels residus, de l’energia, gestionar les espècies invasores, 
les noves espècies animals i vegetals. Els enginyers agrònoms tenim els 
coneixements i capacitats per a incidir i decidir sobre el futur dels nos-
tres recursos i ens cal una campanya de promoció per tal de fer necessà-
ria la nostra contribució. 

5. Per l’excel·lència. Els enginyers agrònoms hem treballat molt, hem estu-
diat molt i hem fet molta feina, cal que socialment es reconegui aquest 
esforç. Ens cal promocionar els enginyers agrònoms rellevants o guardo-
nats en diferents àmbits, hem d’exposar els nostres projectes, cal premi-
ar els que ho han fet bé per a que serveixi d’exemple per als col·legiats i 
per a la resta de professionals. 

 

 



Accions: 
 
6. Comptar amb les empreses associades. Hem d’obrir el Col·legi a empre-

ses associades propietat d’enginyers agrònoms o dirigides pels nostres 
col·legiats. El Col·legi pot posar al seu abast la borsa de treball, formació 
dels treballadors, suport per a l’expansió empresarial oferint un marc co-
mú per a la internacionalització, per a la configuració de certificats de 
qualitat, per un teixit empresarial fort, recolzat per les institucions i el 
Col·legi com a una d’elles; el Col·legi pot i ha de servir de pont per a fer 
més. A canvi, aquestes empreses poden contribuir al suport del Col·legi, 
finançant o acollint activitats, i utilitzant la plataforma web del Col·legi 
per a la seva promoció.  

7. Omplir de sentit la professió. Ens cal fer un replantejament de futur, no 
podem estar parats davant de la pressió de les noves competències pro-
fessionals i dels petits trossos de les nostres capacitats que es deriven 
cap a d’altres àmbits. Cal reforçar el nostre paper, cal fer sentir que els 
enginyers agrònoms no només sabem de cultius i granges sinó que tam-
bé sabem de control climàtic, de patologia, de biologia, de nutrició, de 
gestió de residus, d’energia, de noves tecnologies, de construcció, de 
gestió empresarial, d’hidràulica, d’economia, d’instal·lacions, de jardine-
ria, entre moltes altres coses, i que cal comptar amb nosaltres. 

8. El patrocini. Sols, en un moment de davallada dels ingressos per visats 
ens podem veure frenats en les nostres ambicions de creixement, ens cal 
trobar el suport de grans empreses i institucions que creguin en el nos-
tre projecte i que puguin donar suport econòmic a la nostra activitat. La 
nostra web ha estat un motiu d’orgull per als nostres col·legiats, hi hem 
d’introduir el suport publicitari per a finançar-la. 

9. La formació com a base de l’enginyeria agrònoma. Proposo la creació 
d’una plataforma de treball entre escoles d’enginyeria per a definir les 
sinèrgies i els perfils professionals dintre del re-equilibri territorial. Crec 
en una formació de futur consensuada. Proposo la creació d’una plata-
forma de creixement i d’innovació on les escoles poden tenir un paper 
fonamental. 

10. Per un paper decisiu en la configuració territorial. Els enginyers agrò-
noms tenim un paper decisiu en el territori i en l’urbanisme. Nosaltres 
som creadors de paisatge i com a tals se’ns ha de reconèixer. Proposo la 
creació de webs de les Delegacions per tal d’incidir d’una manera més 
directa des de cada territori. 



1. Elaboració del perfil de competències professionals. Consisteix a fer un 
document en el que es reflecteixi el perfil de l’enginyer agrònom amb 
les seves competències. 

2. Organització de dos Fòrums i quatre jornades anuals. Es tracta de que 
els professionals puguin intercanviar les seves opinions sobre temes 
d’actualitat que afecten a la professió.   

3. Organització de dues sessions de crowdfunding/business angels anu-
als. Orientades al foment de l’emprenedoria. 

4. Orientació de professionals en situació d’atur. Es tracta de mantenir un 
servei permanent d’orientació a enginyers agrònoms que busquen fei-
na, posant-los en contacte amb empreses. 

5. Coaching, organització de grups de treball entre joves i persones en 
situació d’assessorar professionalment. Per tal que els joves coneguin 
de primera mà experiències i puguin sentir-se reforçats en el seu camí 
cap a una feina. 

6. Organització de dues jornades anuals dedicades a la projecció de futur 
de l’enginyer agrònom. Tindrà en compte les noves tecnologies i les 
sortides professionals en noves àrees de coneixement. 

7. Servei al col·legiat. Manteniment i potenciació de suport a la gestió 
empresarial, l’assessorament jurídic i la cobertura sanitària. El 
col·legiat ha de trobar el suport en el Col·legi per a una carrera profes-
sional i personal plena i satisfactòria. 

8. Defensor del col·legiat. Establiment de la figura de defensor del 
col·legiat que donarà suport en temes legals, de competències o casos 
d’intrusisme professional entre d’altres. 

9. Col·laboració amb altres professionals. Es farà una reunió anual amb la 
resta de col·legis professionals per tal d’unir esforços i fer front a les 
noves necessitats. Mitjançant un mailing directe es donarà a conèixer 
la figura de l’enginyer agrònom. 

FEINES CONCRETES 



10. Xarxa territorial. Establiment d’una comissió d’estudi de les necessitats territo-
rials per a que cap territori de Catalunya se senti sense veu. 

11. Posar en marxa una pàgina de Facebook, Twitter i un Blog. Per a que els engi-
nyers agrònoms expressin les seves opinions i puguin ser escoltats a temps re-
al.  

12. Elaboració d’un document de punts forts de l’enginyer agrònom. Per a fer visi-
ble com podem incidir en la nova societat. Definir les bases per la creació d’un 
Institut d’Agronomia Avançada de Catalunya que tingui com a objectius l’ex-
cel·lència i la innovació en els sectors agropecuaris. 

13. Elaboració de document de defensa de les competències professionals. Per tal 
de definir què podem fer, com i quan som necessaris. 

14. Campanya de promoció als mitjans de comunicació sobre l’enginyer agrònom 
que defensa la sostenibilitat. L’enginyer agrònom pot incidir molt en la sosteni-
bilitat, cal que ens tinguin en compte per als futurs projectes. 

15. Establir un sistema de premis i guardons per als enginyers agrònoms que han 
destacat en la seva feina per tal que la societat reconegui els mèrits professio-
nals. Fer una exposició anual de projectes realitzats per enginyers agrònoms 
per tal de promocionar la tasca feta. 

16. Crear la figura de l’empresa associada, per tal de donar suport mútuament en-
tre els enginyers agrònoms i les empreses dirigides o que son propietat d’-
enginyers agrònoms. 

17. Elaboració de document per a lliurar a la resta de col·legis professionals sobre 
les competències de l’enginyer agrònom. 

18. Trobar tres patrocinadors en un any. Per tal de crear un Col·legi fort es necessi-
ta el suport de patrocinadors que puguin permetre de fer noves activitats i do-
nar més serveis. 

19. Establiment d’una plataforma per al creixement i la innovació entre les escoles 
de perfil agronòmic que permeti les sinèrgies i sumar tots junts. 

20. Creació de Webs de cada delegació on s’incideixi en el paper de l’enginyer 
agrònom en la configuració del paisatge, el territori i l’urbanisme. 



 
Silvia Bures Pastor 

Dra. Enginyera Agrònoma 
 
Vaig néixer en una família de pagesos innovadors. El 
meu avi va desenvolupar noves maneres de conrear 
planters de verdures i el meu pare va ser pioner en els 
substrats de cultiu. Això va fer decantar la meva carrera 
cap a l’Agronomia i alhora em va fer creure que la inno-
vació és la clau per a fer futur. 
El 1986 vaig obtenir el títol d'Enginyera Agrònoma, es-

pecialitat Fitotècnia, de l'ETSEA de Lleida, rebent el primer premi del Col·legi d’Enginye-
rs Agrònoms pel meu Projecte Final de Carrera. Hi estic col·legiada des de l’any 1986. 
De 1987 a 1989  vaig ser professora ajudant de Fitotècnia a l’ESAB. Al 1989 m’incorporo 
a la Universitat de Geòrgia als Estats Units, on faig el doctorat en Horticultura, que con-
clou el 1992 amb una tesi especialitzada en la simulació per ordinador i models mate-
màtics per a l'estudi de l'aigua en els mitjans de cultiu. Durant dos anys vaig ser investi-
gadora associada al Departament d'Horticultura de la Universitat de Geòrgia. Mentre 
vaig ser als Estats Units vaig ser corresponsal i membre del Consell Editorial de la Revis-
ta Horticultura. De 1994 a 1997 vaig ser investigadora de l'IRTA a Cabrils. Entre 1997 i 
2000 vaig dirigir la meva pròpia empresa d'assessorament empresarial en el camp de 
l'horticultura, que vaig deixar per incorporar-me a l’empresa familiar de fabricació de 
substrats per a la jardineria i horticultura fins al 2009. Actualment dirigeixo l'empresa 
BURESINNOVA SA per crear jardins sostenibles i noves aplicacions de la vegetació en 
Arquitectura. He escrit llibres, articles científics i de divulgació, he presentat nombroses 
publicacions nacionals i internacionals en el sector hortofructícola. Vaig introduir a Es-
panya les tècniques de Xerojardineria per a l’estalvi d'aigua.  
Soc Presidenta del Working Group on Growing Media de la International Society for 
Horticutural Science i Delegada del Grup de Substrats del Comitè de Normalització Eu-
ropeu (CEN/TC 223) i del grup de treball AEN/CTN 142 – Fertilizantes, enmiendas y me-
dios de cultivo.  
Des de setembre de 2009, dirigeixo el Consultori de Jardineria a La Vanguardia, així 
com un Blog sobre jardineria al mateix diari. El meu hobby principal, a més d’aplicar les 
noves tecnologies, és l'escriptura. 
Crec en la sostenibilitat, en el paper actiu que tenim tots nosaltres per a deixar un món 
millor als que venen darrera. Crec en l’excel·lència i en la professionalitat. M’agraden 
els ordinadors, els mòbils, les tauletes, els llibres electrònics i totes les eines que ens 
permeten connectar-nos en xarxa i estar al dia. Soc usuària activa de les xarxes socials. 
Els meus projectes actuals se centren en la gestió telemàtica del reg de jardins, en la 
recerca de nous materials per al cultiu, en les noves aplicacions de les plantes en 
l’arquitectura urbana (cobertes ecològiques, jardins verticals, granges verticals, horts 
urbans). Estic obrint mercat a Europa i als països emergents. 
Si hi ha una cosa que m’espanta és l’avorriment, i si hi ha una cosa que em motiva és 
fer coses noves, i tinc moltes ganes de transmetre l’entusiasme, les ganes i els projec-
tes de futur als joves. 
I si he de donar consells, sé que la inspiració, la innovació, envoltar-se d’un bon equip, 

la bona gestió dels recursos o el talent son qualitats necessàries... però crec que només 

hi ha tres claus per a l’èxit: Treballar, Treballar i Treballar! 



Silvia Bures Pastor                                        facebook.com/silvia.b.pastor 
Col·legiada Número 469                                                  sbures@buresinnova.com 

 
 
 

 
Benvolguts companys i companyes, 
 
M’agradaria organitzar una sessió informativa a cada Delegació per tal de poder explicar-vos i defensar la meva candidatura a 

Degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms i Presidenta de l’Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i també per a que els 

Col·legiats pugueu plantejar-me directament les vostres inquietuds. 

Durant els propers dies ens posarem en contacte amb els representants de les Delegacions per tal de confirmar una data per a 
cadascuna de les Delegacions. 
 
Salutacions, 
 
 

 
Silvia Burés Pastor 
14 de Novembre de 2012 


