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Sempre imaginava un espai, on els enginyers agrònoms de Catalunya es poguessin 
interrelacionar tant a nivell professional com a nivell social i ara, aquest espai ja és una 
realitat. L’any 2007 ha estat l’any de l’adaptació a les noves tecnologies amb la creació de 
dues eines informàtiques que ens ajudaran a millorar la nostra comunicació: La comunitat 
virtual i el visat electrònic.

Aquests, han estat dos projectes molt ambiciosos pel nostre col·legi, projectes que donat el 
seu marcat caràcter innovador, han requerit un important esforç en temps i dedicació, però 
que, fi nalment han donat els seus fruits. La comunitat virtual i el visat electrònic, són dues 
eines que de ben segur canviaran la activitat quotidiana del nostre col·legi, així com, la 
relació amb i entre els col·legiats.

En les properes pàgines hi trobareu una detallada descripció dels seus diferents apartats i funcions, però abans, en 
relació a la nova web, m’agradaria comentar-vos quin ha estat l’esperit de la Junta de Govern a l’hora de dur a terme 
aquest projecte. No volíem que la nova web fos una altra web corporativa més, sinó que, volíem anar una mica més 
enllà i fer una eina que ens acompanyés en el nostre camí cap a la innovació i l’adaptació a les noves tecnologies i 
Internet. Una eina que vingués per a quedar-se, per a desenvolupar-la i sobretot per a que tots hi poguéssim participar. 
Ara, les eines ja les tenim, i les posem a les vostres mans perquè les pugeu utilitzar i treure’n el màxim profi t. 

El permanent compromís de la Junta en continuar la seva gestió amb programació i rigor, queda refl ectit en la 
memòria de gestió 2007 que ara us presento, estructurada segons els set objectius estratègics del col·legi i l’associació. 
Com ja veureu, la nova comunitat virtual és un component important en gairebé tots els objectius estratègics, és 
una eina tan potent que, amb els seus diferents aplicatius informàtics, ens ajudarà a aconseguir i/o millorar molts 
d’aquests objectius. 

Però a banda de les noves aplicacions informàtiques, durant l’any 2007 s’han realitzat tot un seguit d’actuacions, 
entre les quals, m’agradaria destacar la creació del nou logo del col·legi i el programa de formació 2007. Un programa 
pràctic i adaptat a les nostres necessitats, que ha tingut una bona acceptació tant a nivell d’assistència com de valoració 
dels cursos. 

Per últim, i en nom de tota la Junta de Govern, vull agrair la col·laboració de totes aquelles persones que han 
participat amb nosaltres, amb el seu esforç i la seva confi ança, perquè, entre tots, hem aconseguit que tot això sigui 
possible. Sense deixar d’agrair, un any més, al nostre personal tècnic i administratiu del col·legi, la seva feina i 
dedicació en aquest treball.

Rebeu una cordial salutació,

Juny de 2008 
Josep M. Rofes i Sans
Degà

PRESENTACIÓ MEMÒRIA DE GESTIÓ 2007
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ÒRGANS DE GOVERN 
I CONSULTIUS
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JUNTA DE GOVERN

Josep M. Rofes Sans

Ignasi Grau RocaCarles Estarán Justribó 

Francesc Primé VidiellaJoan Gené Albesa Josep M. Dilmé FerrerLluc Beltran Beltran

Lluís M. Bonet Sarís

Nicolás Betancor Gómez

Pere Alvarado Crosas Eulalia Moreno García

Verònica Kuchinow Tudury

Xavier Véglison JornetDomènec Vila Navarra



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 cor-
poratius. 

JUNTA DE GOVERN
Degà
Josep M. Rofes Sans
Secretari
Joan Gené Albesa (fi ns al 2 octubre)
Secretari accidental
Ignasi Grau Roca (des del 2 octubre) 
Interventor
Lluc Beltran Beltran
Vocal de relacions amb el Consell 
Nicolás Betancor Gómez
Delegada de Barcelona 
Verònica Kuchinow Tudury
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Lleida 
Domènec Vila Navarra
Delegat de Tarragona 
Francesc Primé Vidiella
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Lluís M. Bonet Sarís
Vocal de Girona
Pere Alvarado Crosas
Vocal de Lleida
Carles Estarán Justribó 
Vocal de Tarragona
Eulalia Moreno García

COMISSIÓ PERMANENT
Degà
Josep M. Rofes Sans
Secretari
Joan Gené Albesa (fi ns al 2 octubre)

Secretari accidental
Ignasi Grau Roca (des del 2 octubre) 
Interventor
Lluc Beltran Beltran
Vocal de relacions amb el Consell 
Nicolás Betancor Gómez
Delegada de Barcelona 
Verònica Kuchinow Tudury
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Lluís M. Bonet Sarís
Degà
Josep M. Rofes Sans
Secretari
Joan Gené Albesa (fi ns al 2 octubre)
Secretari accidental
Ignasi Grau Roca (des del 2 octubre) 
Delegada de Barcelona 
Verònica Kuchinow Tudury
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Tarragona 
Francesc Primé Vidiella
Vocal de Girona
Pere Alvarado Crosas
Vocal de Lleida
Carles Estarán Justribó 
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells

COMISSIÓ DE VISATS
Eduard Hernández Yáñez
Jaume Puig Bargués

ÒRGANS DE GOVERNS I  CONSULTIUS
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Llorenç Reig Tehas
Joan Adserias Sans
Pere Garcés Garcés
Carles Estaran
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos 

COMISSIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Lluís M. Bonet Sarís
Ignasi Grau Roca
Nicolas Bentancor Gómez
Pau Oromi Martí
Laura Puig Serra
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos

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

COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep Maria Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca
Francesc Primé Vidiella
Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Tomas
Jordi Vives Xiol
Joan Estrada Aliberas

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Francesc Primé Vidiella
Francesc Rovira Gras 

Josep M. Rofes Sans
Joan Anglès Sedó
Lluís R. Ferré Solé
Joan-Ramon Gispert Folch
Ana Fontgibell Seritjol
Gabriel Sanz Baeza
Cristina Pardo Ramírez

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Domènec Vila Navarra
Xavier Lujan Egea
Justo Lorenzo Sánchez
Ignasi Iglesias Castellarnau
Esther Aldomà Sanfeliu
Víctor Homedes Gili
Carles Sabaté Vives
Cristina Gallinad Ferrer
Eva Martinez Cristobal
Antoni Teixidor Quintana
Roser Montero Visent
Julio Corderas Descarrega

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa
Pere Albarado Crosas
Josep M. Dilmé Ferrer
Frederic Gomez Pardo
Josep M. Valles Casanova

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

ÒRGANS DE GOVERNS I  CONSULTIUS
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Consejo General de Colegios Ofi ciales de Ingenieros Agrónomos 

Degà, Josep M. Rofes Sans 

Fundació Agrícola Catalana

Interventor, Lluc Beltran Beltran

Comissió de Construcció de la Cambra de Comerç de Barcelona

Delegada de Barcelona, Verònica Kuchinow Tudury

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

Delegada de Barcelona, Verònica Kuchinow Tudury

Comissió d’Indústries Alimentàries del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Oscar Cabodevila Pillado 

Patronat de l’Escola Politècnica Superior de Girona

Delegat de Girona, Josep M. Dilmé Ferrer

Premi al Llibre Agrari

Vocal de Lleida, Carles Estarán Justribó 

Premis d’Innovació de la Fira Sant Josep de Mollerussa 

Vocal de Lleida, Carles Estarán Justribó 

L’Observatori del Paisatge

Roser Vives Delàs

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

Francesc Rovira Gras

Fundació Universitat de Lleida

Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra

REPRESENTACIÓ DEL COL·LEGI 
EN ALTRES ENTITATS I  ORGANISMES
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REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
EN ALTRES ENTITATS I  ORGANISMES

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA)

Delegat territorial, Josep M. Rofes Sans

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC

Josep M. Rofes Sans

Joan Gené Albesa 

Lluc Beltran Beltran

Nicolás Betancor Gómez

Verònica Kuchinow Tudury

Lluís M. Bonet Sarís

Groupement Européen d’Intérêt Economique AGRO-SUD EUROPE  (GEIE)

Joan Barniol Garriga
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SEGUIMENT DELS 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS



“potenciant la relació amb entitats externes, 
per ser més decisiu a nivell formatiu, 

institucional i professional”.

Objectiu estratègic 1: 
El Col·legi vol ser INFLUENT

1
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RELACIONS AMB INSTITUCIONS PÚBLIQUES

L’any 2007 s’ha continuat treballant en mantenir i reforçar les relacions amb el De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i amb el de Medi Ambient i Habi-
tatge, amb l’objectiu de col·laborar en temes d’interès comú i defensar els interessos i  
competències de l’enginyer agrònom. Les entrevistes realitzades són:

Reunió amb el conseller del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural.
El dia 8 de febrer el degà, Josep M. Rofes i el secretari, Joan Gené han mantingut una 
reunió amb el conseller del DAR, Joaquim Llena. 

Comissió Mixta d’Agricultura.
Celebrada el dia 13 de febrer a la qual han assistit, per part del Col·legi, el degà, 
Josep M. Rofes, el secretari, Joan Gené, el vocal de Relacions amb les Administraci-
ons Públiques, Lluís M. Bonet i el secretari tècnic, Joan Guim i per part del DAR, la 
directora general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Montserrat 
Gil de Bernabé, el director general de Desenvolupament Rural, Josep Maria Besora, 
el director General de Planifi cació i Relacions Agràries, Antoni Díaz, i el subdirector 
general d’Infraestructures, Antonio Enjuanes.

En aquesta reunió s’ha fet un repàs dels temes que ens afecten:

• Projectes FEOGA.

• Contracte Global

• Oposicions al cos d’enginyers agrònoms de la Generalitat

•  Defensa competencial, intrusisme professional en Projectes de Regs.

El dia 14 de desembre ha tingut lloc una segona reunió de la Comissió mixta amb 
el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb l’assistència, per part 
del Col·legi, del degà, Josep M. Rofes; el secretari accidental, Ignasi Grau; el vocal de 
relacions amb les Administracions públiques, Lluís Maria Bonet i el secretari tècnic, 
Joan Guim. En aquesta reunió, a més dels temes anteriors, també s’ha parlat de l’en-
trega telemàtica dels projectes.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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Reunió d’experts d’Indústries Agroalimentàries amb el conseller del DAR. 
Fruit de la reunió amb el conseller del DAR, Joaquim Llena, i a petició d’aquest, s’ha 
organitzat un sopar amb el conseller i una petita comissió d’experts en Indústries 
Agroalimentàries amb l’objectiu d’identifi car les possibles línees d’actuació per tal 
de potenciar la indústria agroalimentària dins del Departament. La reunió ha tingut 
lloc el dia 13 de març i la valoració de la mateixa ha estat molt positiva, atès que és 
la primera vegada que es fa una actuació d’aquest tipus. 

Reunió amb el subdirector general de Paisatge i Acció Territorial de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
Reunió mantinguda amb el subdirector general de Paisatge i Acció Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, Jaume Busquets, el dia 5 de juny, a la qual han assistit per 
part del Col·legi el degà, Josep M. Rofes, el delegat de Tarragona, Francesc Primé, 
el delegat de Girona, Josep M. Dilmé, la companya, Roser Vives i el secretari tècnic, 
Joan Guim. Entre d’altres s’han tractat els següents temes:

• La importància de la fi gura de l’enginyer agrònom en el sòl no urbanitzable.
• La representació del Col·legi en el Consell Rector de l’Observatori del Pai-

satge a través de la companya, Roser Vives.
• La nostra col·laboració en tots aquells temes relacionats amb el sòl no 

urbanitzable.

Comissió mixta amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Celebrada el dia 15 de maig, a la qual han participat per part del DMA la directora 
General de Qualitat, Maria Comelles i per part del Col·legi el vocal de Lleida, Carles 
Estaran, el vocal de relacions amb les administracions públiques, Lluís Maria Bonet i 
el secretari tècnic, Joan Guim. Entre d’altres s’han tractat els següents temes:

• Revisió llei 3/98.
• Normativa de sorolls.
• Normativa sobre olors.

Consells Comarcals.
El Col·legi ha treballat per a aconseguir ésser infl uents en els Consells Comarcals per 
tal de poder fomentar els contractes d’enginyers agrònoms i disposar d’interlocutors 
efi caços pels expedients d’activitats.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

En aquest sentit, l’any 2007 s’ha signat el conveni amb dos Consells Comarcal:
• Consell Comarcal de la Segarra. El dia 21 de març s’ha signat el conve-

ni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra. Els participants 
per part del Col·legi han estat el degà, Josep M. Rofes i el secretari tècnic, 
Joan Guim.

• Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El dia 20 de juny s’ha sig-
nat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà.

Reunió amb el diputat i company Carmel Mòdol. 
Celebrada el dia 16 de novembre a Lleida, a la qual han assistit el degà, Josep M. Ro-
fes, el delegat de Lleida, Domènec Vila, el vocal de Lleida, Carles Estarán i el secretari 
tècnic, Joan Guim, per tractar el tema de la simplifi cació administrativa.

Reforma de l’ensenyament Universitari. 
S’ha fet un seguiment continuat d’aquest tema i s’han mantingut diferents reunions, 
entre d’altres, amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer, el 
vicerector de la UdL, Ramon Canela així com els directius de l’ETSEA de Lleida, els 
companys, Jaume Lloveras, Josep M. Jové i Antonio Michelena.

REUNIÓ AMB EL VICERECTOR DE LA UDL, RAMON CANELA

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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RELACIONS AMB INSTITUCIONS PRIVADES

Premi sobre l’efi ciència en l’ús de l’aigua. 
Amb l’objectiu de promoure un ús efi caç de l’aigua en l’àmbit de l’agricultura i les 
indústries agroalimentàries, el Col.legi ha començat a contactar amb diverses insti-
tucions publiques i privades per tal de posar en marxa la creació d’un premi sobre 
l’efi ciència en l’ús de l’aigua. 

Durant l’any 2007 s’ha contactat amb el grup Agbar, l’Agencia Catalana de l’aigua i el 
Departament d’Agricultura, alimentació i Acció Rural. 

A la reunió amb Agbar han participat el director general d’Agbar, Àngel Simón i el 
director general de Mitjans Corporatius, Lluís M. Puiggarí i per part del Col·legi el 
vocal de relacions amb les administracions públiques, Lluís Maria Bonet i el secretari 
tècnic, Joan Guim. 

Per part de l’Agencia Catalana de l’aigua, el contacte s’ha realitzat amb el director de 
l’Àrea de planifi cació per l’ús sostenible de l’aigua, Gabriel Borràs, qui ha rebut molt 
positivament la idea i per part del DAR, el subdirector general d’Infraestructures 
Rurals, el company, Antonio Enjuanes.

Reunió amb el director general de la Caixa d’Enginyers, Joan Cavaller. 
Celebrada el dia 30 de novembre, a la qual han assistit  el degà, Josep M. Rofes i el 
secretari tècnic, Joan Guim. Entre d’altres, s’ha tractat la possibilitat de desenvolupar 
un carnet col·legial amb Visa i Signatura Electrònica.

Sopars anual del Col.legi d’Enginyers Industrials de Lleida.
El delegat de Lleida, Domènec Vila, ha participat al tradicional sopar de germanor 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de la Demarcació de Lleida, convidat pel seu 
president, Josep Giné i Badia, que ha tingut lloc el dia 24 de novembre a la “Finca 
Prats” a Alpicat.

Televisió de Catalunya. TV3. 
El company, Josep M. Vives de Quadras, a través del Col·legi ha col·laborat com a as-
sessor, juntament amb d’altres tècnics,  en la realització d’un programa sobre masies 
catalanes, a la comarca d’Osona.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT
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Conveni de col·laboració amb la Fundació privada Urbs i Territori Ildefons 
Cerdà. 
L’any 2007 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació privada Urbs i 
Territori Ildefons Cerdà, la qual entre d’altres té com a objectiu general l’estudi, la 
defensa, el foment i la difusió nacional i internacional del llegat d’Ildefons Cerdà i 
Sunyer en el camp de l’urbanisme i l’ordenació del territori, com també la promoció 
de l’intercanvi i la comunicació a tots els nivells entre els estudiosos de la seva obra.

Festivitat de Santo Domingo de la Calzada, patró dels enginyers de camins, 
canals i ports.
En motiu de la festivitat del patró dels enginyers de camins, canals i ports, Santo Do-
mingo de la Calzada, el dia 11 de maig, el degà, Josep M. Rofes i el secretari tècnic, 
Joan Guim, han assistit, al sopar de celebració que ha tingut lloc al Palau Sant Jordi, 
convidats pel degà del Col·legi de Camins, canals i ports, Josep Oriol Carreras.

Festivitat de Sant Francesc d’Assis, patró dels veterinaris.
En aquest cas, en motiu de la celebració de la festivitat de Sant Francesc d’Assís, pa-
tró dels veterinaris, el delegat de Lleida, Domènec Vila, ha participat, a l’acte comme-
moratiu que ha tingut lloc el dia 5 d’octubre al Restaurant de l’hotel Condes d’Urgell 
a Lleida, convidat pel President del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Jordi Ricard i 

Pifarré. Entre d’altres, al sopar també hi ha participat l’alcalde de Lleida, Àngel Ros.

FESTIVITAT DE SANT FRANCESC D’ASSIS, PATRÓ DELS VETERINARIS.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT



“assolint un major reconeixement social 
de la professió a través de diversos 

canals de comunicació”.

Objectiu estratègic 2: 
El Col·legi vol ser PROMOTOR

2
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Publicació de la nostra història com a Col·legi i Associació.
Sota el títol “Mil enginyers agrònoms. Un col·lectiu català actual i una història mil-
lenària”, en la Junta General de Juny s’ha presentat el llibre sobre la nostra història 
com a Col·legi i Associació, escrit pel company José Carrillo de Albornoz. En el de-
curs del dinar de germanor, l’autor ha fet una breu presentació del mateix.

La Nova Comunitat Virtual, d’agronoms.cat. 
La nova revolució tecnològica, en constant progrés, no tan sols ha signifi cat una 
evolució en els processos de gestió, sinó que amb Internet apareix un nou mitjà de 
comunicació que pot esdevenir el més potent que s’hagi conegut fi ns ara. Internet 
s’obre al món i ens ofereix multitud de noves oportunitats i noves àrees d’actuació 
que se’ns dubte comportaran canvis, fi ns i tot, en les formes de comunicació social. 
Amb la intenció de mantenir-nos com un col·lectiu preparat, actualitzat i socialment 
infl uent, el Col·legi ha invertit energies en fomentar aquestes noves formes de tre-
ball.

En aquesta nova etapa, el web és el gran protagonista i pel Col·legi ho serà la nova 
Comunitat Virtual que esdevindrà el gran suport informàtic per al nostre col·lectiu, 
mitjançant el qual, canalitzarem diverses oportunitats i desafi aments.

PUBLICACIÓ DE LA 
NOSTRA HISTÒRIA 
COM A COL·LEGI I 
ASSOCIACIÓ

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR
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Aquest, ha estat un objectiu prioritari, així doncs, després d’un llarg procés de dis-
seny, creació i construcció, a mitjans del mes de desembre ha sortit a la llum la nova 
Comunitat Virtual del Col·legi, www.agronoms.cat. Aquest nou web, és el nostre 
espai a Internet i a més una potent eina tan de gestió com de promoció per al nostre 
col·lectiu.

En relació a la promoció i entenent Internet com a un nou mitjà de comunicació, du-
rant l’any 2007, el treball s’ha dirigit cap a la creació d’eines que mitjançant la nova 
web, ens permetran donar a conèixer la nostra activitat i així promocionar-nos, no 
només com a col·lectiu sinó també com a individus.

Nou Logotip dels agrònoms de Catalunya. 
Amb l’objectiu de tenir un logotip més adequat, actual i adaptat als sistemes de 
reproducció més comuns (web, autoimpressió, etc.) s’ha creat el nou logotip que 
servirà com a imatge del nostre col·lectiu.

El nou logotip és la síntesi gràfi ca del Sol emergent, que dibuixa la silueta del globus 
terraqüi.

La presentació dels enginyers agrònoms a la societat
En aquest agronoms.cat presenta diferents seccions destinades a diferents col·lectius 
amb els quals el col·legi entén que cal establir vincles directes. Per una banda es 
fomenta la relació amb les empreses, especialment a través de la borsa de treball així 
com mostrant el Col·legi com un col·lectiu obert i disposat a establir relacions pro-
fessionals amb entitats privades.

Es treballa perquè els estudiants d’enginyeria agronòmica descobreixin els 
serveis que ofereix el Col·legi i, a través del web, iniciïn els primers contactes amb el 
Col·legi abans d’obtenir la titulació. 

Des d’una perspectiva més oberta, pensant en qualsevol persona que vulgui conèixer 
la fi gura de l’enginyer/a agrònom, dins del web, s’ha creat la secció “l’enginyeria agro-
nòmica” on es troba una descripció molt detallada sobre la professió, els estudis i les 
tasques professionals que es realitzen des de la nostra comunitat professional. 

També des d’aquesta secció s’ofereix un directori d’empreses formades per col·legiats 
i col·legiades, així com un directori de pèrits judicials, aquests dos recursos prete-

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR



MEMÒRIA ANUAL 2007  •  25

nen facilitar el contacte entre qualsevol persona que necessiti contractar els serveis 
professionals d’un enginyer/a agrònom i els components del nostre col·lectiu que 
vulguin promocionar la seva activitat laboral. 

Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials. 
135 Fira de Sant Josep.
Dins del marc de la Fira Sant Josep de Mollerussa es convoca el Premi de la Ma-
quinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions Agroindustrials a l’objecte de destacar i 
reconèixer les novetats tècniques exposades. El Col·legi, com cada any, ha atorgat el 
Premi d’Innovació en maquinària o instal·lacions agroindustrials, dotat amb 900 eu-
ros i Placa d’Honor. El representat del Col·legi que ha format part del Comitè Tècnic 
Avaluador, ha estat en Carles Estarán Justribó.

Premi al Llibre Agrari. Fira Sant Miquel.
Com cada any, dins del marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Col·legi i 
la Fira de Lleida, s’ha convocat la 36a edició del Premi del Llibre Agrari, a la millor 
publicació escrita sobre temes relacionats amb les ciències agronòmiques. El Col·legi 
participa en aquest premi tant econòmicament com formant part del Jurat, el nostre 
representant al jurat ha estat el vocal de Lleida, en Carles Estarán Justribó. 
El llibre guanyador de l’edició 2007 ha estat “TRUFICULTURA. Fundamentos y téc-
nicas” de l’editor-coordinador Santiago Reyna Domenech.

PREMI DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, 
RAMADERA I INSTAL·LACIONS 
AGROINDUSTRIALS. 135 
FIRA DE SANT JOSEP.

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR



“Buscant noves fonts d’ingressos i/o 
millorant les que ja té per assolir 

una estabilitat econòmica”.

Objectiu estratègic 3: 
El Col·legi vol ser VIABLE

3
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Visat de treballs
En el gràfi c següent s’aprecia l’evolució dels ingressos per drets de visats des de l’any 
2001 fi ns l’any 2007, així com l’evolució del nombre total de visats.

EL COL·LEGI VOL SER VIABLE



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

que sigui possible, l’adaptació a les noves tecnologies”

Objectiu estratègic 4: 
El Col·legi vol ser EFICIENT

4
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Nova Comunitat Virtual d’agronoms.cat. Una eina de gestió i serveis.
Les noves tecnologies de la informació representen una millora signifi cativa en els 
processos de gestió i comunicació. Gràcies a les noves aplicacions, sistemes, eines, 
suports i processos desenvolupats dins de la nova Comunitat Virtual, el Col·legi pot 
optimitzar la comunicació entre els seus membres i així, millorar la qualitat dels seus 
serveis.
Sota aquesta perspectiva, durant l’any 2007 s’han desenvolupat els següents serveis, 
que a partir de mitjans de desembre s’han implementat a la nova web:

“El meu perfi l”
Els col·legiats i col·legiades poden actualitzar les seves dades des de casa. 

“Cerca de Col·laboradors”
Els col·legiats i col·legiades disposen d’un espai on consultar o proposar col-
laboracions.

“Servei d’assessorament fi scal, comptable i laboral”
Dins la secció “Suport i assessorament” es troba l’apartat “Preguntes amb resposta”. 
En aquest apartat d’agronoms.cat es troben les respostes a una
sèrie de dubtes sobre temes laborals, comptables i fi scals que han plantejat col·legiats 
i col·legiades. A més, amb la nova web, també s’ha habilitat un aplicatiu per fer les 
consultes a mida mitjançant un formulari de consulta que s’envia directament al 
nostre assessor.

Aquest servei continua essent interessant i al llarg de l’any, el Col·legi ha donat res-
posta a 44 consultes sobre temes fi scals, laborals i empresarials.

“Legislació”
Dins la secció “Suport i assessorament” es troba l’apartat “legislació”. En aquest apar-
tat d’agronoms.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 d’Vlex, una biblioteca electrònica especialitzada en lleis, 
jurisprudència i doctrina. “AGRONOMS VLEX” es caracteritza per un sis-
tema de gestió documental amb un extraordinari motor de cerca. La cerca 
és ràpida, senzilla i molt intuïtiva. Tots els col·legiats poden accedir lliu-

EL COL·LEGI VOL SER EF ICIENT
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rement i sense limitacions. Tots els documents seleccionats, els quals us 
siguin d’interès a “text complet” es poden sol·licitar a la secretaria tècnica 
del Col·legi.

“Borsa de treball”
Al llarg de l’any 2007 el Col·legi ha fet difusió de les 205 ofertes de feina rebudes.

Des del Col·legi s’entén que aquest és un dels serveis més interessants, sobretot, 
pels recent titulats i és per això que en la nova Comunitat Virtual s’ha creat un espai 
de contacte entre enginyers/eres agrònoms que busquen un treball i empreses que 
necessiten un professional qualifi cat per desenvolupar tasques en l’àmbit de l’agro-
nomia. 

Les funcions de la nova Borsa de treball són:
• Consultar ofertes: Els col·legiats i col·legiades poden consultar les ofertes 

que regularment rep el col·legi.
• Sol·licitud d'inscripció per a empreses: La inscripció a la borsa de treball 

permet a les empreses enregistrar i gestionar les seves ofertes de treball. 
• Publicar ofertes: Els col·legiats i col·legiades així com, les empreses ins-

crites que busquen un enginyer agrònom poden publicar les seves ofertes 
de treball i consultar el perfi l professional dels enginyers/es agrònoms que 
s’ofereixen per a treballar.

Visat telemàtic
Durant l’any 2007 s’ha treballat en el desenvolupament del visat telemàtic, que con-
sisteix en un aplicatiu informàtic allotjat en un servidor extern, mitjançant el qual 
els col·legiats i col·legiades podran utilitzar el servei de visat telemàtic generat pel 
Col·legi a través de Internet.

La fase de proves ha fi nalitzat a mitjans del mes de desembre i per aquestes dates s’ha 
informat als col·legiats i col·legiades que a partir del dia 1 de gener de 2008, el Col-
legi ja començarà amb la nova base de dades del Visat telemàtic.

EL COL·LEGI VOL SER EF ICIENT
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L’accés al Visat telemàtic es farà a través de la nova Comunitat Virtual 
del Col·legi.

Les principals funcions del visat telemàtic seran:
• Crear i sol·licitar un visat. Un cop indicades totes les dades 

del formulari de visat i adjuntat els arxius, es pot procedir a 
sol·licitar el visat.

• Visats en curs: Permet la consulta dels treballs a visar que 
s’han presentat  pendents de revisar pel col·legi, y els que ja 
han estat aprovats i estan pendents de pagament.

• Consulta de visats: Permet consultar les dades i documenta-
ció associada dels treballs que ja s’han visat correctament.

• Gestió de dades personals: Permet consultar i sol·licitar la 
modifi cació de les dades personals que disposa el Col·legi

Un cop revisat i aprovat el treball professional, per part del personal 
tècnic del Col·legi, el col·legiat se’l podrà descarregar a través de la nova 
web. 

Responsabilitat Civil Professional.
L’any 2007 el Col·legi ha continuat a la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 
amb l’empresa Segurengin, conjuntament amb els col·legis de Centre, Aragó, Lle-
vant, Albacete, Murcia, Galícia, Asturies, Extremadura i La Rioja. Així mateix, s’ha 
treballat en el seguiment de la mateixa, per tal de millorar-la i adaptar-la, cada cop 
més, als tipus de treballs que desenvolupa el nostre col·lectiu. 

En aquest sentit, en la Junta General de desembre, per tal d’adaptar-nos al funciona-
ment de la resta de col·legis, s’ha acordat canviar la forma de cobrament de la Tasa de 
Responsabilitat Civil als col·legiats i en lloc de fer-ho per trams, s’ha acordat fer-ho 
mitjançant un percentatge dels honoraris teòrics. A l’apartat “Suport i assessorament/
assegurances” es pot trobar tota la informació relativa a la pòlissa de responsabilitat 
civil professional del Col·legi.

Durant l’any 2007 la subscripció a la pòlissa s’ha fet de forma individual i es podia 
adherir tot col·legiat que així ho sol·licitava omplint degudament el butlletí d’adhe-
sió. A fi nals d’any, el nombre total d’assegurats era de 288. 

EL COL·LEGI VOL SER EF ICIENT
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El Col·legi vol ser FORMADOR

“promovent la formació 
continuada dels seus membres 

en tots els àmbits”.
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Programa de formació
La formació es planteja com un objectiu estratègic fonamental i per tant, des del 
Col·legi es vol impulsar i reforçar. En aquest sentit, per a l’any 2007 s’ha dissenyat 
un programa de formació amb cursos merament pràctics i d’aplicació. Els cursos han 
estat organitzats pel Col·legi o bé en col·laboració amb altres entitats.

CURSOS I JORNADES ORGANITZADES PEL COL·LEGI

Cursos 

• Curs de Seguretat i Salut.
 Curs de 30 hores celebrat els dies 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 i 26 de gener. 

A càrrec de la companya, Sònia Méndez, Tècnic Superior de Prevenció 
de Riscos Laborals esp. seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia, la 
companya, Eva Maria Pablos, Coordinadora de Seguretat i Salut i d’altres 
tècnics superiors de Prevenció de Riscos Laborals. Lloc: Seu del Col·legi a 
Barcelona.

• Curs pràctic d'aplicació del CTE per a càlculs d'acer formigó i fona-
mentacions.

 Curs de 30 hores a càrrec de l’enginyer industrial, Luis Leiva de la Torre. 
Celebrat els dissabtes, del 27 de gener al 3 de marc a la seu del Col·legi a 
Lleida i del 10 de març al 21 d’abril a la de Barcelona.

• Curs aplicat de baixa tensió. Casos pràctics: Una almàssera i d'una 
indústria càrnia.

 Curs de 12 hores celebrat els dies 12,13,19 i 20 d’abril al Centre de For-
mació i Estudis Agrorurals de Mas Sedó (Reus). A càrrec de l’enginyer 
tècnic industrial elèctric i mecànic, Josep Monné i Simó.

•  Curs pràctic de GPS - d’aplicació en obres rurals. 
 Curs de 13 hores celebrat els dies 18 i 19 de maig a l’ETSEA de Lleida. 

A càrrec del Dr. enginyer agrònom, Alfredo Serreta Oliván, Professor de 
l’àrea d’Expressió Gràfi ca en l’Enginyeria a l’Escola d’Enginyers Agrònoms 
d’Osca.

CURS DE SEGURETAT I SALUT.

CURS PRÀCTIC D'APLICACIÓ DEL CTE A LLEIDA

CURS PRÀCTIC D'APLICACIÓ DEL CTE A BARCELONA

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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• Curs de valoració agrària
 Curs de 20 hores celebrat els dies 25 de maig i 1, 8, 15, 22 i 29 de juny 

a la seu del Col·legi a Barcelona. A càrrec dels companys, Olga Lao Ros 
i Pau Oromí Martí. El curs ha comptat amb una sèrie de taules rodones 
sobre temàtiques específi ques del món de la valoració, en les quals, hi 
han participat diferents experts, entre d’altres, els companys, Jordi Vives, 
Ernest Ferrer i Joan Estrada. 

• Curs pràctic de creació de camins rurals amb MDT V.5.0
 Curs de 28 hores celebrat els dies 22, 23, 27 i 28 de juny al Centre de For-

mació i Estudis Agrorurals de Mas Sedó (Reus). A càrrec del Dr. enginyer 
agrònom, Alfredo Serreta Oliván, Professor de l’àrea d’Expressió Gràfi ca 
en l’Enginyeria a l’Escola d’Enginyers Agrònoms d’Osca.

• Curs d’especialització concentració parcel·lària
 Curs de 10 hores celebrat els dies 25 i 26 de setembre i 2, 3 i 4 d’octubre 

a la seu del Col·legi a Lleida. A càrrec del company, Sr. José M. Serrano 
Gracia, Responsable de Concentració Parcel·lària del DAR (Lleida)

CURS DE VALORACIÓ AGRÀRIA

CURS PRÀCTIC DE CREACIÓ DE CAMINS RURALS 
AMB MDT V.5.0

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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Resum dels cursos organitzats pel Col·legi

Nom del curs

Curs de Seguretat i Salut 

Curs pràctic d’aplicació del CTE per 
estructures d’acer, formigó i fonaments
 
Curs pràctic d’aplicació del CTE per 
estructures d’acer, formigó i fonaments

Curs aplicat de baixa tensió. 
Casos pràctics. 

Curs de GPS, aplicació en obres rurals.

 
Curs de Valoració Agrària

Curs pràctic de creació de camins rurals 
amb MDT V.5.0. 

Curs d’especialització concentració 
parcel·lària

Lloc

(Barcelona, COEAC)

(Lleida, COEAC)

(Barcelona, COEAC)

(Reus, Mas Sedó)

(ETSEA Lleida)

(Barcelona, COEAC)

(Reus, Mas Sedó)

(Lleida, COEAC)

Durada

30 hores

30 hores

30 hores

12 hores

13 hores

20 hores

28 hores

10 hores

Assistents

12

16

17

12

11

25

20

15

Grau de satisfacció general del curs

Correcte: 22%
Bo: 78% 

Bo: 88%
Excel·lent: 12%

Bo: 42%
Excel·lent: 58%

Correcte: 11%
Bo: 78%
Excel·lent: 11%

Bo: 71%
Excel·lent: 29%

Correcte: 5%
Bo: 59%
Excel·lent: 36%

Bo: 76,9%
Excel·lent: 23,1%

Correcte: 22,22%
Bo: 77,78% 

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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Conferències i Jornades 

• Jornada sobre responsabilitat civil professional 
 A càrrec dels representants de l’empresa Segurengin S.A., Corredoria d’as-

segurances del Grup Caja de Ingenieros. Celebrada el dia 17 de gener a la 
seu del Col·legi a Barcelona i per videoconferència amb la de Lleida.

• Jornada sobre el procediment col·legial.
 Jornada de 3 hores a càrrec del company, Francesc Rovira Gras. Celebra-

da els dia 3 de maig a la seu del Col·legi a Lleida i el 4 de maig a la de 
Barcelona.

• Jornada sobre la “Llei de Societats Professionals i l’Estatut del Treba-
llador Autònom”

 A càrrec dels assessors del Col·legi, Mayte Famadas i Pilar Guimerà de 
l’empresa Grup Integral. Celebrada el dia 29 de novembre a la seu del 
Col·legi a Barcelona i per videoconferència amb la de Lleida

• Conferència - col·loqui  sobre el present i futur de la Política Agrària 
Comunitària.

 A càrrec del Sr. Pascal Brice, Cònsol de França a Barcelona. Celebrada a la 
seu del Col·legi a Lleida el dia 12 de desembre.

JORNADA SOBRE EL PROCEDIMENT 
COL·LEGIAL A LLEIDA I A BARCELONA

JORNADA SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL PROFES-
SIONAL

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR
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ACORDS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS.

Acord de Col·laboració Cursos ofi cials on-line de CYPE Ingenieros 
A principis d’any, el Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb Zigurat, primer 
i únic portal educatiu que ofereix formació ofi cial de CYPE Ingenieros. Mitjançant 
aquest acord, els col·legiats i col·legiades s’han pogut benefi ciar d’un 15% de des-
compte en els cursos oferts.

Conveni amb la Fundació UPC 
Atès la importància de la formació, com a element decisiu en el desenvolupament 
professional, durant l’any 2007 s’ha treballat per poder oferir una formació continu-
ada en tots els àmbits d’actuació de l’enginyer agrònom. 

Amb aquesta voluntat, s’ha dut a terme la signatura del conveni de col·laboració 
entre el Col·legi y la Fundació UPC, a través del qual es pretén promocionar i desen-
volupar conjuntament programes de formació relacionats amb les àrees de coneixe-
ment del nostre col·lectiu.

A més, mitjançant aquest conveni, la Fundació UPC ofereix als col·legiats que es be-
nefi ciïn d’uns preus especials en el seus cursos, amb un descompte del 10%.

JORNADA SOBRE LA “LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS I L’ESTATUT DEL 
TREBALLADOR AUTÒNOM”

CONFERÈNCIA - COL·LOQUI  SOBRE EL PRESENT I FUTUR DE LA POLÍTICA 
AGRÀRIA COMUNITÀRIA.

EL COL·LEGI VOL SER FORMADOR



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

Objectiu estratègic 6: 
El Col·legi vol ser INTEGRADOR
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Cens col·legial
Durant l’any 2007, s’han produït 44 altes i 25 baixes, amb un  nombre total de 
col·legiats a fi nals d’any de 1060. Tal i com es pot apreciar en els gràfi cs següents, 
en els quals es mostra la distribució dels col·legiats per intervals d’edat i sexe, el 
26,3% dels col·legiats són dones i el 73,7% homes.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR

En relació a la distribució territorial dels 
col·legiats i col·legiades de Catalunya, el 
44% són de Barcelona, el 35% de Lleida, 
el 12% de Tarragona i el 9% de Girona.
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 Edats Homes Dones Total % Homes % Dones

 <30 55 55 110 50 50

 30-40 251 151 402 62 38

 40-50 253 66 319 79 21

 50-60 121 6 127 95 5

 >60 101 1 102 99 1

 Total 781 279 1060 73,7 26,3

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR

Nova Comunitat Virtual d’agronoms.cat. Pensada i dissenyada pels engin-
yers agrònoms i agrònomes.
La nova comunitat web esdevé un excel·lent de projecció tant a nivell col·lectiu 
com a nivell personal, per a cada un dels col·legiats. Per una banda permetrà que el 
Col·legi sigui generador habitual d’informació tècnica específi ca dins l’àmbit de co-
neixement de l’agronomia, participi en la difusió social de temes d’actualitat en què 
els enginyers i enginyeres agrònoms poden aportar una perspectiva pròpia, rigorosa i 
resolutiva. D’aquesta forma el Col·legi obre els seus coneixements a la societat i mos-
tra un perfi l ampli de la seva activitat professional, que s’estén més enllà de l’activitat 
que socialment s’ha associat a la professió.
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Per altra banda un portal web de les dimensions 
d’agrònoms.cat té tots els requisits per ser un espai re-
llevant dins la Xarxa i convertir-se en un espai de re-
ferència en l’àmbit de l’agronomia. Aquest fet converteix 
agrònoms.cat en una excel·lent plataforma de projecció 
per a tots els enginyers i enginyeres agrònoms que vul-
guin millorar la seva presència professional a Internet: 
les col·laboracions personals, en forma de documentació 
tècnica, d’opinió contrastada, de presentació de la seva 
activitat professional, adquireixen dins d’agronoms.cat 
una rellevància molt destacada, que difícilment s’obté 
amb un web corporatiu.

L’organització dels continguts d’agrònoms.cat s’ha dis-
senyat per aconseguir aquesta doble intenció –projecció 
social del col·lectiu i foment del perfi l professional de 
cada un dels membres del nostre Col·legi-. Per aques-
ta raó s’han obviat els continguts tradicionals de caire 
institucional (com salutacions de benvinguda, apartats 
del tipus “qui som”, “missió i visió”) i s’ha enfocat el 
protagonisme a cada una de les persones que formem el 
Col·legi. Així la primera imatge dels enginyers agrònoms 
de Catalunya, són els nostres especialistes: cada mes, en 
portada, podrem tenir el perfi l d’especialista d’un com-
pany o companya, així com, un article redactat per ell o 
ella relacionat amb la seva tasca diària.

Aquestes dues seccions ens permeten presentar el Col-
legi com un col·lectiu de persones molt diverses i molt 
ben preparades, les quals intervenen en diferents àmbits 
professionals, tots molt infl uents per al teixit econòmic i 
social del nostre entorn.

el_teu_nom@agronoms.cat
En un col·lectiu tant nombrós és important disposar de recursos a través dels quals 
els seus membres siguin conscients de la seva pertinença al col·lectiu, i que alhora, 
indirectament es sentin recolzats pel prestigi d’una institució amb història i amb 
reconeixement social. 

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR

@



MEMÒRIA ANUAL 2007  •  42

En aquest sentit el Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un correu electrònic perso-
nal sota el domini agronoms.cat. Aquest domini és d’ús exclusiu per als col·legiats i 
col·legiades, per tant és molt recomanable:

• Com a correu professional, si no tens un domini propi o un domini d’em-
presa.

• Com a segon correu professional, per a situacions d’urgència o per a do-
nar-lo en alguna circumstància especial.

Agronoms.cat vol ser un portal de referència per a l’enginyeria agronòmica i d’altres 
àmbits professionals afi ns, per tant és molt positiu per als col·legiats i col·legiades 
disposar d’un compte de correu com el_teu_nom@agronoms.cat.

L’any 2007 s’han sol·licitat 14 adreces de correu electrònic i a fi nals d’any hi havia 
261 col·legiats que disposaven d’una adreça de correu electrònic atorgada des del 
Col·legi.

Seguiment del règim de col·legiació a nivell de recent titulats i participació en 
les jornades de portes obertes a l’ETSEA de Lleida.
El dia 15 de març ha tingut lloc la Jornada d’Orientació i Inserció Laboral per a en-
ginyers agrònoms de l’ETSEA de Lleida, organitzada pel Col·legi i l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. 

SEGUIMENT DEL RÈGIM DE 
COL·LEGIACIÓ A NIVELL DE 
RECENT TITULATS I PARTICI-
PACIÓ EN LES JORNADES DE 
PORTES OBERTES A 
L’ETSEA DE LLEIDA.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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En la jornada s’ha realitzat una presentació del Col·legi i del perfi l professional de 
l’enginyer agrònom en diferents àmbits de l’Enginyeria Agroalimentària a càrrec del 
degà, Josep M. Rofes, el delegat de Lleida, Domènec Vila, el vocal de Lleida, Carles 
Estaran, el delegat de Tarragona, Francesc Primé, la vocal de Tarragona, M. Eulàlia 
Moreno i el company, Jaume Buj. Per part de l’ETSEA, els participants han estat, el 
company, Antonio Michelena i el director de l’Escola, Jaume Lloveras.

L’acte ha tingut lloc a la sala d’actes de l’ETSEA i ha comptat amb l’assistència d’una 
vintena d’alumnes dels darrers cursos de la carrera. Amb l’objectiu d’acostar l’activi-
tat col·legial, se’ls ha ofert la possibilitat de fer-se preassociats de la nostra Associació. 
Així mateix, i per tal de motivar la seva preassociació s’han entregat lots promocio-
nals i s’ha sortejar, entre tots els assistents, un cap de setmana a una casa rural del 
Priorat. L’entrega ha estat a càrrec del degà, Josep M. Rofes.

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

Com cada any, dins del marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, el Col·legi ha orga-
nitzat una jornada sobre un tema d’interès per als col·legiats. Enguany sota el títol 
“agrocarburant: rendible i ecològic?”, el dia 30 de setembre, la delegació de Lleida 
ha organitzat una jornada sobre biocombustibles, amb l’objectiu de debatre sobre 
aquesta nova font d’energia renovable. JORNADA ANUAL A LA FIRA 

SANT MIQUEL DE LLEIDA

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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La jornada ha estat inaugurada pel degà, Josep M. Rofes i s’ha dividit en dues parts: 
La primera ha comptat amb les ponències de dos companys; per una banda, Carlos 
Cantero Martínez, professor titular de l’Àrea de Producció Vegetal del Departament 
de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida que ha exposat la 
seva visió sobre la producció de conreus energètics; i per l’altra Jordi Arqué, tècnic 
de l’empresa Westfalia Separator Ibérica, SA. que ha parlat sobre la situació actual de 
la producció de biocarburants i les seves perspectives de futur.

Pel que fa a la segona part de la jornada, aquesta s’ha centrat en una taula rodona in-
tegrada per diferents experts que han debatut sobre la producció d’agrocombustibles 
a Catalunya. A la taula rodona hi han participat el president de l’empresa Amboli, 
Eduard Cau, el company, Marc Riera, tècnic d’Àmbit Rural SL, empresa de la Unió 
de Pagesos de Catalunya, i la gerent de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos 
(ASFAC), Mònica Ros i Batlle. 

Finalment, l’acte de cloenda de la jornada ha estat presidit pel director general de 
Planifi cació i Relacions Agràries del DAR, Antoni Diaz. 

La jornada ha tingut molt bona acceptació, ha comptat amb un centenar de partici-
pants i diversos mitjans de comunicació se’n han fet ressò en la premsa local.

JORNADA ANUAL A LA FIRA 
SANT MIQUEL DE LLEIDA

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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Premi projecte fi nal de carrera.
Per estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms des de la fi  de la car-
rera, el Col·legi atorga anualment el premi al millor projecte aprovat per l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida o bé al millor projecte aprovat ubicat 
a Catalunya. El Premi està dotat amb la quantitat de Mil Cinc Cents Euros (1.500 
Euros). 
 
Enguany, el jurat ha concedit el Premi a:

• Josep M. Jové i Costafreda, pel “Projecte d’instal·lació d’una indústria 
d’elaboració de pernil curat i llescat amb 4.000 t/a de capacitat, situada al 
polígon Camp Llong en el T.M. de Balaguer (Lleida).

 

Ha fet l’entrega del premi el delegat de Lleida, Domènec Vila, durant l’acte de cloenda 
de la Fira de Sant Miquel de Lleida.

PREMI PROJECTE FINAL DE CARRERA

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR



Objectiu estratègic 7: 
El Col·legi vol ser PARTICIPATIU

“reforçant la comunicació entre 
els seus membres, i la seva implicació 

en les activitats organitzades pel col·lectiu”.

7
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Nova Comunitat Virtual d’agronoms.cat. Una eina per a tots.
Durant l’any 2007, a través de la Comissió Web, s’ha treballat en el disseny i creació 
d’eines que ens ajudin a fomentar la participació dels col·legiats i col·legiades mitjan-
çant la nova Comunitat Virtual. 

Per tal de dinamitzar i optimitzar al màxim aquestes eines, el dia 9 de juny, una 
trentena de companys hem participat en una trobada a l’Hotel Regina del Balneari 
de Vallfogona de Riucorb, on s’ha parlat de l’abast d’aquest projecte i s’ha aprofi tat 
per recollir els suggeriments dels participants. La trobada ha fi nalitzat amb un dinar 
de treball.  

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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El directori de col·legiats, la pertinença a un col·lectiu.
En primer lloc es considera imprescindible que els col·legiats i col·legiades ens co-
neguem, identifi quem les particularitats de cadascú de nosaltres i establim nous vin-
cles. Per aquest motiu s’ha creat un directori d’ús privat, a través del qual es mostren 
tots els perfi ls personals dels col·legiats: cadascú publica una fi txa d’informació on 
explica aquells aspectes personals i professionals que considera interessants, i té ac-
cés lliure a les fi txes que han publicat altres companys i companyes.

Els grups de treball, l’eina d’eines 
Els grups de treball són espais privats d’ús exclusiu per a un grup de persones que 
vulguin compartir experiència i coneixement en un àmbit de treball determinat.

Dins dels grups de treball hi ha una sèrie d’eines pensades per facilitar l’organització 
de tota la informació que s’hi deixa o que s’hi pot trobar.

• El bloc, per publicar comentaris, apunts, idees.
• L’arxiu de documents, per conservar i compartir documentació de consulta.
• L’agenda, per informar d’actes, jornades i qualsevol esdeveniment interes-

sant.
• L’arxiu d’enllaços, per desar, recomanar i compartir enllaços.

Són moltes les possibilitats d'un treball regular i a distància entre professionals afi ns, 
alhora el col·lectiu de col·legiats i col·legiades té un enorme potencial en la genera-
ció de coneixement tècnic. Per aquest motiu es fomentarà la creació de petits grups 
de treball que s'especialitzin en diferents àmbits de coneixement relacionats amb 
l'agronomia.

Les monografi es
Dins la secció “Base de coneixement” es troben les monografi es. Aquest apartat 
d’agronoms.cat s’ha dissenyat per tal que sigui l’espai ideal per a crear una petita 
biblioteca de continguts produïts per la nostra comunitat. Tots els col·legiats i col-
legiades, des de mitjans de desembre poden posar-hi les seves aportacions.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Comissions.
Les comissions són organitzacions internes formades per col·legiats i col·legiades 
interessats en una temàtica específi ca. Estudien interessos professionals concrets i, 
d’acord a les conclusions assolides, organitzen debats, cursos… Es reuneixen periò-
dicament i estan obertes a la participació de tots els col·legiats.

Enguany s’han creat dues comissions: La Comissió per a la Modifi cació dels Estatuts 
i la Comissió d’Indústries Agroalimentàries.

Comissió per a la modifi cació del Estatuts del Col·legi 
El dia 29 de març ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió per la modifi cació 
dels Estatuts del Col·legi a la seu del Col·legi a Barcelona.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, a principis d’any, la Junta de Go-
vern ha cregut convenient crear una Comissió per a la modifi cació dels Estatuts del 
Col·legi. La Comissió, coordinada pel vocal de relacions amb les administracions 
públiques, Lluís M. Bonet, ha estat treballant amb l’objectiu d’adaptar-nos a la nova 
llei catalana i, al mateix temps, poder obrir noves possibilitats per tal de tenir la fl exi-
bilitat sufi cient per adequar-nos als  nous temps i a les noves necessitats.  

Comissió d’Indústries Agroalimentàries
Amb la fi nalitat d’aconseguir que el Col·legi doni servei a enginyers agrònoms i engi-
nyeres agrònomes que treballen en les Indústries Agroalimentàries (IAA) i al mateix 
temps, integrar-los en el Col·legi,  el dia 5 de juny s’ha constituït la Comissió d’In-
dústries Agroalimentàries del Col·legi, coordinada per la vocal de Tarragona, Eulàlia 
Moreno. Duran l’any la comissió s’ha reunit 3 vegades.

Objectius
• Aconseguir una comunitat (dins el marc de la comunitat virtual del Col-

legi) de companys i companyes del camp de les IAA activa.

• Oferir un grup d'experts que proposin temes d’interès per la millora de la 
nostra professió dins les IAA. 

• Promoure sessions i jornades de formació i/o informació de temes d’inte-
rès general i d’actualitat de la IAA.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Juntes Generals
Enguany s’han celebrat dues Juntes Generals ordinàries i una extraordinària.

Junta General Ordinària del dia 16 de juny.
Enguany, la Junta General del mes de juny s’ha celebrat a Vic (Osona). La Junta ha 
tingut lloc el dia 16 de juny de 2007 a la sala Auditori Marià Vila d’Abadal de l’Edifi ci 
el Sucre de Vic.

En motiu d’aquesta celebració, per als acompanyants s’ha organitzat una visita gui-
ada al casc antic de Vic, i després de la Junta General, ha tingut lloc el tradicional 
Dinar de Germanor al Restaurant de l’Hotel NH Ciutat de Vic, al qual han participat  
un centenar de persones, entre col·legiats i familiars.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 
DEL DIA 16 DE JUNY

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Junta General Ordinària del dia 15 de desembre.
La Junta General de desembre s’ha celebrat a l’Hotel H10 marina barcelona, avinguda 
Bogatell, 64-68, de Barcelona.

Seguidament a la Junta General, ha tingut lloc el tradicional dinar de germanor al 
Restaurant Màgnum 7 Portes, al qual han participat més d’un centenar de col·legiats 
i col·legiades.

Junta General Extraordinària del dia 15 de desembre.
El mes de desembre s’ha convocat una Junta General Extraordinària per a l’aprovació 
dels nous Estatuts del Col·legi. En motiu de l’entrada en vigor de la Llei 7/2006, de 
31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, des de 
principis d’any, la Comissió per a la modifi cació dels Estatuts del Col·legi, ha estat 
treballant amb l’objectiu d’adaptar-nos a la nova llei catalana i, al mateix temps, apro-
fi tar l’oportunitat per actualitzar i modernitzar els nostres Estatuts.

Per portar-ho a terme, des del Col·legi s’ha intentat que sigui un procés obert, par-
ticipatiu i democràtic, per la qual cosa s’ha creat un Comissió que ha treballat sobre 
el tema, hem comptat amb el suport de l’assessor jurídic del Col·legi, s’ha obert un 
període d’exposició i consultes, en el qual, tots aquells que ho han considerat oportú, 
han pogut fer-hi al·legacions i fi nalment, a la Junta General Extraordinària, s’ha apro-
vat la Proposta de la Junta de Govern de modifi cació dels Estatuts del Col·legi.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL DIA 
15 DE DESEMBRE

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Festivitat de Sant Isidre
Com ve sent tradicional, els companys de les demarcacions de Barcelona, Lleida i 
Tarragona han organitzat un sopar per a celebrar la festivitat del nostre patró Sant 
Isidre. 
En canvi, a Girona, han volgut celebrar-ho d’una manera especial. Per l’ocasió han 
organitzat una jornada lúdica-festiva que ha consistit en una visita tècnica a una fi nca 
d’avellaners a Bescanó seguida d’un dinar de germanor a la fi nca del nostre company 
Vicenç Riera, a Canet d’Adri, on hem pogut gaudir d’una paella elaborada pel com-
pany Frederic Gómez Pardo. El dinar ha tingut lloc el dia 19 de maig i al mateix, han 
participat una seixantena de persones, entre col·legiats i els seus familiars.

FESTIVITAT DE SANT ISIDRE A TARRAGONAFESTIVITAT DE SANT ISIDRE A GIRONA

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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VISITES I SORTIDES

El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdiques per als col·legiats i els seus fami-
liars. Durant l’any 2007 s’han organitzat les següents:

Calçotada d’agrònoms 2007
El dissabte dia 21 d’abril s’ha celebrat la tradicional Calçotada del Col·legi d’Engi-
nyers Agrònoms, organitzada per la Comissió d’Activitats de Tarragona. 

CALÇOTADA D’AGRÒNOMS 2007

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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La Calçotada ha tingut lloc a la població de Pont d’Armentera (Alt Camp), al Mas “LA 
MASIETA”, Crta. de Salmellà. El dinar s’ha celebrat a l’aire lliure i ha comptat amb 
una setantena de participants, entre col·legiats i familiars.

Prèviament, s’ha preparat un programa complementari, amb la visita guiada a l’Espai 
d’Interès Natural l’Albereda de Santes Creus, a càrrec del company, Gabriel Sanz.

L’espai d’interès natural de l’Albereda està ocupat per bosc de ribera mediterrani amb 
un arbre predominant, l’àlber, però apareix també l’om, freixe, pollancre, etc., junt a 
espècies alienes com el plàtan i el castanyer d’índia. A més, de la humitat produïda 
pel riu i les seves aigües freàtiques i aportacions laterals (hi ha una sèrie de fonts na-
turals sent la més important la denominada “les sis Fonts”), cal assenyalar la sèquia 
que travessa l’Albereda, paral·lelament també al riu; antigament abastia un molí del 
monestir i en l’actualitat pertany a la comunitat de regants de Vila-rodona.

CALÇOTADA 
D’AGRÒNOMS 
2007

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Sortida a Ulldecona
Dins de les activitats organitzades per la Comissió d’Activitats de Tarragona, el dis-
sabte, dia 1 de desembre ha tingut lloc una sortida molt interessant a Ulldecona 
(Montsià).

A Ulldecona s’han visitat les oliveres mil·lenàries i bimil·lenàries que varen introdu-
ir els grecs i els fenicis a l’època dels Ibers i abans de la dominació romana. Entre 
aquestes oliveres monumentals, úniques a Catalunya, és on ens hem retrobat alguns 
col·legiats acompanyats, de les respectives famílies, formant un grup d’una seixan-
tena de persones.

La jornada ha estat complementada amb la visita al castell d’Ulldecona, (també d’ori-
gen Ibèric), i al Centre d’Interpretació de l’art rupestre, amb les pintures rupestres de 
les coves d’Ulldecona, datades de fa 10.000 anys. I com no, amb el dinar de germa-
nor que s’ha realitzat a la magnífi ca miranda situada a l’Ermita de la Pietat.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS AGRÓ-
NOMOS

El Col·legi està integrat en el sí del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Inge-
nieros Agrónomos, que és l’òrgan representatiu i coordinador superior dels col·legis 
d’enginyers agrònoms a nivell estatal, és una Corporació de Dret Públic, amb perso-
nalitat jurídica pròpia.

La responsabilitat de la direcció i administració del Consell General recau en la Junta 
de Degans, en la qual, el Col·legi ha estat representat pel degà, Josep M. Rofes Sans. 
La Junta de degans s’ha reunit en quatre  ocasions a Madrid.

Enguany, entre d’altres, des del Consell s’ha treballat en els següents temes:

• Aprovació de les “Normes per a l’obtenció del visat dels projectes i certifi -
cacions de fi nal d’obra”.

• Creació de dues Comissions de treball: Econòmica i de Modifi cació dels 
Estatuts.

• Creació del lloc de treball de secretari tècnic del Consell.

• Establir relacions de col·laboració amb el MAPA per desenvolupar temes 
relacionats amb el nostre sector.

• Reforma de l’ensenyament universitari.

• Competències de l’enginyer agrònom.

Jornades de Germanor dels enginyers agrònoms
El dies 23, 24 i 25 de novembre una petita representació del nostre Col·legi formada 
pel degà, Josep M. Rofes, el vocal de relacions amb l’administració pública, Lluís M. 
Bonet i el vocal de Lleida, Carles Estaran, han participat en les Jornades de germanor 
organitzades pel Col·legi de Llevant.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES
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DISTINCIONS DEL COL·LEGI I L’ASSOCIACIÓ

Col·legiats i Associats d’Honor

Lluí Argemí d’Abadal
Per acord de la Junta General celebrada el dia 16 de juny, s’ha aprovat el nomenament 
d’associat i col·legiat d’honor, a títol pòstum, al company, Lluís Argemí d’Abadal, que 
el dia 14 de març ha causat baixa per defunció. Atès el seu extens currículum, la 
Junta de Govern ha cregut oportú proposar aquest nomenament.

En el decurs de la Junta General de desembre, s’ha dut a terme, per mà del degà, 
Josep M. Rofes, el lliurament de la Placa Commemorativa, a la seva vídua i germa-
na.

Narcís Teixidor i Albert 
El dia 15 de desembre, la Junta General ha acordat, per assentiment, el nomenament 
d’associat i col·legiat d’honor, a títol pòstum, al company, Narcís Teixidor i Albert, 
que el dia 9 de juny, també ha causat baixa per defunció.

Els seus companys i amics, Jaume Porta i Gabriel Sanz, li han dedicat unes paraules 
de record.

DISTINCIÓ DEL COL·LEGI I L’ASSOCIACIÓ A LLUÍS ARGEMÍ D’ABADAL DISTINCIÓ DEL COL·LEGI I L’ASSOCIACIÓ A NARCÍS TEIXIDOR I ALBERT

DISTINCIONS DEL COL·LEGI I  L’ASSOCIACIÓ



CONVENIS I ACORDS 
 AMB ALTRES ENTITATS
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L’associació actua en àrees tan diverses com les assegurances individuals de 
vida o accidents, assegurances d’automòbil, assegurances de salut (ADESLAS), 
i fi ns i tot ofereix serveis bancaris

10% de descompte en la matrícula dels cursos del programa Màster i Postgrau 
i d’un 15% de descompte en els cursos del Programa de Formació Contínua 
i del Programa d’Especialització. 

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

Acord especial pel visat dels treballs encarregats per REGSA 

Importants descomptes i promocions en la compra d’un vehicle nou.

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

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

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

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

Tots els col·legiats poden operar amb l’entitat esmentada.

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

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

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

caixa d’arquitectes

Associació Mutualista de l’Enginyeria 
Civil (AMIC)

IL3

La Cooperativa d’Arquitectes Jordi 
Capell

REGSA

Quadis

Tecnocrèdit del Banc de Sabadell

La Caixa de Crèdit dels Enginyers

BBVA

Banc de Santander Central Hispano

Caixa d’Arquitectes

Bankinter

Universitat de Girona

Fundació UPC

Mutualitat mèdica 
i assegurances

Formació

Informàtica / 
llibreria
 

Vehicles

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Biblioteca 
Montilivi-UdG

Formació

Conveni 
mitjançant el 
Consell General

Conveni

Conveni

Acord

Acord

Conveni

Relació

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni
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