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Josep M. Rofes i Sans
Degà

PRESENTACIÓ MEMÒRIA DE GESTIÓ 2008

L’any 2008 ha estat un any ple de canvis i renovacions, a principis d’any hem estrenat la nova comunitat virtual, 
batejada, uns mesos més tard, amb el nom de “la xac!” La Xarxa d’Agrònoms de Catalunya. La xac! és una 
eina que ens permet millorar el nostre servei, obrir-nos a la societat i sobretot mantenir el contacte entre tots 
nosaltres. Permet comunicació, compartir i crear comunitat, com una xarxa social, la xarxa dels agrònoms de 
Catalunya. Tanmateix, també ens permet generar coneixement, renovar-lo i compartir-lo, com un patrimoni de la 
nostra organització, en la qual, tots hi podem participar, construint així, la nostra pròpia identitat corporativa.

El visat telemàtic és una altra novetat que hem posat en marxa l’any passat. Les noves tecnologies i eines 
d’Internet avancen a gran velocitat i cada novetat ens aporta noves solucions, que en aquest cas, ens ha permès 
renovar i agilitzar els tràmits del visat.

A més de la posada en funcionament d’aquestes dues eines tecnològiques, l’any 2008 s’ha culminat un procés 
de reforma estatutària iniciat a principis de l’any 2007 i que ha finalitzat l’any 2008 amb la inscripció al registre 
corresponent, dels nous Estatuts, els del Col·legi i els de l’Associació. Amb aquests nous Estatuts, a més, 
d’adaptar-nos a la nova llei catalana de col·legis professionals i la llei de societats professionals, també represen-
ta una renovació i adaptació als nous temps, per tal de poder donar una millor resposta a les necessitats actuals 
dels col·legiats i de la nostra professió.

I finalment, i no per ser l’últim, és el menys important, a finals d’any, s’ha portat a terme la remodelació de la seu 
central del Col·legi a Barcelona. Una reforma que desprès de 30 anys, s’ha plantejat amb l’objectiu d’optimitzar 
l’espai, disposar d’una sala més de reunions i millorar les instal·lacions i les condicions dels llocs de treball del 
personal del Col·legi, tot tenint en compte les noves tendències i el disseny amb línees actuals que confereix al 
Col·legi una imatge moderna i actual. 

Aquests són els canvis més rellevants que he volgut destacar, perquè crec, que ens permetran tirar cap 
endavant i ens ajudaran a mostrar-nos com un col·lectiu actiu, preparat i adaptat als nous temps. Però a banda 
d’aquests canvis, també m’agradaria fer referència a tot un seguit d’actuacions que s’han dut a terme, al llarg 
de l’any 2008, relacionades amb els 7 objectius estratègics del Col·legi i l’Associació que estan recollides a la 
memòria de gestió 2008 que ara us presento i que espero sigui del vostre interès.

Per acabar, i en nom de tota la Junta de Govern, vull donar les gràcies a totes aquelles persones que feu 
possible que tot això sigui una realitat, així com a aquelles que heu dipositat la vostra confiança en nosaltres. 
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 2009 



Òrgans de Govern
i Consultius

junta de govern
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Carles Estarán Justribó 

Josep M. Dilmé FerrerLluc Beltran Beltran

Lluís M. Bonet Sarís Pere Alvarado Crosas

Verònica Kuchinow Tudury

Xavier Véglison JornetDomènec Vila Navarra

Ignasi Grau RocaJosep M. Rofes SansJosep M Rofes Sans

Eulalia Moreno García Xavier Lujan EgeaXa ier L jan Egea

Francesc Rovira Gras
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ÒRGANS DE GOVERN I  CONSULTIUS

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

JUNTA DE GOVERN
Degà
Josep M. Rofes Sans
Secretari
Ignasi Grau Roca
Interventor
Lluc Beltran Beltran
Vocal de relacions amb el Consell 
Carles Estarán Justribó 
Delegada de Barcelona 
Verònica Kuchinow Tudury
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Lleida 
Domènec Vila Navarra
Delegat de Tarragona 
Francesc Rovira Gras
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Lluís M. Bonet Sarís
Vocal de Girona
Pere Alvarado Crosas
Vocal de Lleida
Xavier Lujan Egea
Vocal de Tarragona
Eulalia Moreno García

COMISSIÓ PERMANENT
Degà
Josep M. Rofes Sans
Secretari
Ignasi Grau Roca
Interventor
Lluc Beltran Beltran

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
Ignasi Grau Roca 
Delegada de Barcelona 
Verònica Kuchinow Tudury
Delegat de Girona 
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegat de Tarragona 
Francesc Rovira Gras
Vocal de Girona
Pere Alvarado Crosas
Vocal de Lleida
Xavier Lujan Egea
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells

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

COMISSIÓ WEB
Pere Alvarado Crosas
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ÒRGANS DE GOVERN I  CONSULTIUS

Josep M. Rofes Sans
Laura Puig Serra
Josep M. Vallès Casanova
Jordi Graña Flores

COMISSIÓ 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 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 Rovira Gras
Eulàlia Moreno García 
Josep M. Rofes Sans

Francesc Primé Vidiella
Joan-Ramon Gispert Folch
Gabriel Sanz Baeza
Ignasi Batlle Caravaca

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
Òscar Trindade Roca

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa
Pere Alvarado 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
Josefina Bertran Torra
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Consejo General de Colegios Oficiales 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 Relacions amb el Consell, Carles Estarán Justribó 

Premis d’Innovació de la Fira Sant Josep de Mollerussa 
Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra

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)
Vicepresident, Carles Estarán Justribó
Delegat territorial de Catalunya, Josep M. Rofes Sans

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC
Josep M. Rofes Sans
Ignasi Grau Roca
Lluc Beltran Beltran
Carles Estarán Justribó
Verònica Kuchinow Tudury
Lluís M. Bonet Sarís
Domènec Vila Navarra
Eulàlia Moreno García
Pere Alvarado Crosas

Groupement Européen d’Intérêt Economique AGRO-SUD EUROPE  (GEIE)
Joan Barniol Garriga
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INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Nous Estatuts del Col·legi i l’Associació.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

S’han publicat al DOGC els nous Estatuts del Col·legi d’Engi-
nyers Agrònoms de Catalunya. DOGC (Núm. 5198 – 20.8.2008)
 
El Col·legi ha adaptat els seus Estatuts a la nova Llei catala-
na 7/2006 de l’exercici de professions titulades i de col·legis 
professionals, s’ha adaptat a la Llei de societats professionals 
d’àmbit estatal, i a més,  s’ha volgut aprofitar l’oportunitat per 
actualitzar i modernitzar els nostres Estatuts per tal de donar 
una millor resposta a les necessitats actuals dels col·legiats i de 
la professió.

El passat 28 de juny va tenir lloc a Montblanc, la Junta General 
Extraordinària del Col·legi, per a l’aprovació del text definitiu dels 
Estatuts del Col·legi d’Enginyers Agrònoms i la seva aprovació 
en Junta General.

Els Estatuts del Col·legi, aprovats en la Junta General Extraor-
dinària de 15 de desembre de 2007, van ser presentats, per al 
seu registre i publicació, al Departament de Justícia de la Ge-

neralitat de Catalunya. Aquest Departament, un cop analitzat 
el contingut del text dels estatuts, ens va fer arribar una sèrie 
d’observacions que comportaven la modificació de set articles 
dels estatuts.

En conseqüència, la Junta de Govern, el dia 28 de juny, va 
procedir a incloure les citades modificacions als Estatuts i va 
sotmetre a la Junta General Extraordinària l’aprovació del text 
definitiu dels Estatuts.

Després de l’exposició detallada per part de la Junta i fets els 
aclariments necessaris, es va procedir a la votació. El suport al 
text definitiu va ser pràcticament unànime amb una sola abs-
tenció.
 
La reforma dels Estatuts ha comptat amb l’esforç i la dedicació 
dels membres de la nova Comissió creada per a la modificació 
dels Estatuts, i ha estat un procés obert i participatiu per part de 
tots els col·legiats i col·legiades.
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INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Les modificacions més significatives que incorpora el nou text 
són, entre d’altres:

-
vern.

d’introduir altres titulacions relacionades amb la professió.

s’està portant a terme des dels últims anys.

Acord de l’Assemblea General de modificació global 
dels Estatuts de l’Associació. 

Els canvis introduïts pels nous Estatuts del Col·legi, també han 
generat una modificació dels Estatuts de l’Associació per tal que 
pugessin estar en consonància amb els del Col·legi i, al mateix 
temps, adaptar-los al nou llibre III del Codi Civil Català.

El passat 28 de juny va tenir lloc a Montblanc, l’Assemblea Ge-
neral Extraordinària de l’Associació, per a l’aprovació global dels 
Estatuts de l’Associació d’Enginyers Agrònoms i la seva aprova-
ció en Assemblea General.

En conseqüència, la Junta Directiva, va procedir a sotmetre a 
l’Assemblea General Extraordinària l’aprovació de la modificació 
global dels Estatuts de l’Associació, essent aprovada, per una-
nimitat, la proposta presentada.

Reglament del Registre de societats pro-
fessionals.
S’ha publicat al DOGC el Reglament del Registre de 
societats professionals del Col·legi. (DOGC Núm. 5190 
– 7.8.2008)

De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Socie-
tats Professionals, les societats que tinguin per objecte social 
l’exercici en comú de l’activitat professional d’enginyer agrònom, 
hauran de constituir-se com a societats professionals, inscriure’s 
al Registre Mercantil i inscriure’s al Registre de Societats Profes-
sionals del Col·legi d’Enginyers Agrònoms corresponent al seu 
domicili. S’hauran també de registrar els canvis d’administradors 
o de socis i qualsevol modificació del contracte social.   
El Projecte del Reglament del Registre de societats professio-
nals del Col·legi, aprovat en la Junta General del dia 15 de des-
embre de 2007, es va presentar, per al seu registre i publicació, 
davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalun-
ya. Aquest Departament, un cop analitzat el contingut del text 
del Reglament, ens va fer arribar una sèrie d’observacions que 
comportaven la modificació de quatre articles del Reglament. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern ha procedit a incloure les 
citades modificacions al text i sotmetre a la Junta General Ex-
traordinària, celebrada el dia 8 de juliol de 2008, l’aprovació del 
text definitiu del Reglament del Registre de societats professio-
nals. 
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Eleccions 2008.

Renovació de tota la Junta.
Enguany, per a la renovació de càrrecs de la Junta, que per ces-
sament estatutari i segons l’Article 53 sobre el Règim transitori 
de la Junta de Govern, s’han celebrat eleccions per a cobrir tots 
els càrrecs de la Junta de Govern.

Les candidatures
Un cop feta la comunicació a tots els col.legiats i col.legiades, i 
seguint el procediment i calendari electoral, s’ha presentat una 
candidatura per cada un dels càrrecs, els quals, han estat pro-
clamats candidats en la sessió de la Junta de Govern celebrada 
el dia 7 d’octubre de 2008. 
La nova candidatura, que s’ha presentat a les Eleccions 2008, 
es fonamenta en la major representació del món professio-

nal que aplega els nostres principals àmbits de treball, com 
l’exercici lliure de la professió, l’administració pública, l’empresa, 
l’ensenyament, la recerca, les cooperatives, així com la repre-
sentació de l’experiència de companys ja no exercents. També, 
i en resposta a una millor representativitat del nostre col·lectiu 
pren un especial pes el nombre de col·legiades en la Junta pro-
posada.
 

Nou programa 2009-2012
Sota el nom d’“Enginyers en marxa” i amb el compromís de tots 
els candidats, s’ha presentat el nou programa d’accions de go-

per a donar resposta a les necessitats de tots els qui formem el 
Col·legi i l’Associació 

El nou programa està dividit en tres grans capítols: La promoció 
de la professió; el servei al col·legiat i el compromís amb la so-
cietat. Els quals es despleguen amb un total d’onze objectius.

Eleccions 
En la Junta general celebrada el dia 20 de desembre, els mem-
bres que formen part de la nova candidatura han estat elegits, 
per aclamació, per a ocupar els respectius càrrecs.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Degà Josep Maria Rofes Sans
Vicedegà Ignasi Grau Roca
Secretari Pau Oromí Martí
Tresorera Sofia Bajo de la Fuente
Delegat de Barcelona Miquel Pujol Palol
Delegat de Lleida Domènec Vila Navarra
Delegat de Tarragona Joan Ramón Gispert Folch
Delegat de Girona Josep Maria Dilmé  Ferrer
Vocal de relacions amb Consell Carles Estarán Justribó
Vocal relacions amb les Adm. Públiques Anna Forns Bergés
Vocal de Lleida Xavier Lujan Egea
Vocal de Girona Gemma Teixidor Alba
Vocal de Tarragona Eulalia Moreno García
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Inauguració de la remodelació de la Seu 
del Col·legi a Barcelona.

El dia 20 de desembre ha tingut lloc l’acte d’inauguració de les 
obres de remodelació de la seu del Col·legi a Barcelona i ha 
comptat amb la presència del Sr. Jordi William Carnes, Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 

En el decurs de l’acte, s’ha fet una breu explicació de les obres 
de remodelació a càrrec de la projectista, una tallada de la cinta 
inaugural i visita de les noves  instal·lacions, així com els parla-
ments del degà, Josep M. Rofes, i del tinent d’alcalde, Jordi Wi-
lliam Carnes. Finalment,  el nostre degà va donar la remodelació 
de la seu per inaugurada amb un brindis col·lectiu amb tots els 
assistents, una cinquantena de persones.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL



Seguiment 
dels Objectius 

Estratègics





“potenciant la relació amb entitats externes, 

per ser més decisiu a nivell formatiu, 

institucional i professional”.

Objectiu estratègic 1: 
El Col·legi vol ser INFLUENT
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EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

Relacions amb el Consell General i ANIA

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

Junta de degans.
La responsabilitat de la direcció i administració del Consell Ge-
neral 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, tres a Madrid i una a Badajoz.

Enguany, la principal actuació portada a terme des del Consell 
ha estat la renovació i actualització dels Estatuts.

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

Enguany, el Col·legi d’Extremadura ha organitzat una reunió que 
ha tingut lloc el dia 21 de novembre a Badajoz. En la mateixa, el 
Col·legi ha estat representat a través, el degà, Josep M. Rofes, 
l’interventor, Lluc Beltran, el vocal de relacions amb el Consell, 
Carles Estarán, la delegada de Barcelona, Verònica Kuchinow, 
el delegat de Lleida, Domènec Vila, el delegat de Girona, Josep 
M. Dilmé, el delegat de Tarragona, Francesc Rovira, el vocal de 
Girona, Pere Alvarado i la vocal de Tarragona, Eulàlia Moreno.
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EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

En la reunió, entre d’altres s’han tractat els següents temes:

d’Enginyers Agrònoms.

de Màster Enginyer Agrònom.

competència.

Associación Nacional de Ingenieros Agró-
nomos (ANIA)

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

Reunió amb el nou president d’ANIA, Gonzalo Medina 
Bocos. 
El dia 25 d’abril a Barcelona ha tingut lloc una reunió amb el nou 
president d’ANIA, Gonzalo Medina Bocos, a la qual han assistit, 
el president, Josep M. Rofes, el vicepresident d’ANIA i membre 
de la Junta, Carles Estaran, el president d’honor, Xavier Vèglison 
i el secretari tècnic, Joan Guim.

Congres Mundial d’Enginyers Agrònoms
Enguany, la principal activitat d’ANIA ha estat l’organització del 
Congres Mundial d’Enginyers Agrònoms que ha tingut lloc els 

dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre a Madrid. La nostra Associació 
hi ha participat oferint beques d’assistència per als nostres as-
sociats.

En el decurs del Congres, la degana del Col.legi de Centre i 
Canaries, Mª Cruz Díaz Álvarez, ha estat elegida presidenta de 
l’Associació Mundial d’Enginyers Agrònoms.
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EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

Relacions amb el Parlament de Catalunya.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
del Parlament de Catalunya.
Enguany, el Parlament de Catalunya ha estat tramitant el Pro-
jecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries i dins del procediment legislatiu hi ha la pos-
sibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats 
que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes 
que els grups parlamentaris puguin recollir i incorporar en el text 
final de la llei. Es per aquest motiu que el dia 9 d’octubre el degà 
del Col·legi, Josep M. Rofes, ha comparegut davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya.

cos d’enginyers agrònoms i la possibilitat d’establir una via de 
col·laboració i suport en la comunicació d’aquells temes d’opi-
nió que poden ser polèmics i generar un cert debat social.

Reunió amb el director general d’Alimentació, Qualitat 
i Indústries Agroalimentàries. 
Reunió mantinguda el dia 22 d’octubre, en la qual, han partici-
pat el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries, Joan Gené, i el subdirector general d’Indústries 
Agroalimentàries, Joan Barniol, i per part del Col·legi, el degà, 
Josep M. Rofes, i el secretari tècnic, Joan Guim. 

Entre d’altres es va tractar el tema de la simplificació administra-
tiva de les sol·licituds d’ajut cofinançats amb el FEADER, i es va 
acordar elaborar una proposta de model de sol·licitud d’ajudes a 
la indústria agroalimentària al DAR amb els següents objectius:
1.  Facilitar i disminuir el cost de la redacció de la sol·licitud.
2.  Reduir les hores de funcionari per a la selecció dels projectes 

presentats.
3.  Facilitar la comprovació del pagament.

Participació al tàstum.
La Junta de Govern ha assistit al tàstum, el Fòrum agroalimen-
tari de Catalunya, organitzat pel DAR, que ha tingut lloc el dia 1 
d’abril al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona.

Relacions amb la Generalitat de Catalunya.

Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural.

Reunió amb el conseller del Departament d’Agricultu-
ra, Alimentació i Acció Rural. 
El degà, Josep M. Rofes ha mantingut una reunió amb el con-
seller del DAR, Joaquim Llena. Entre d’altres es va parlar de 
l’elecció per a la Direcció General de l’IRTA, les oposicions al 
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Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Taula Nacional de la Sequera
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha constituït el dia 28 
d’abril la Taula Nacional de la Sequera, presidida pel conseller 
de Medi Ambient, Francesc Baltasar. Aquest organisme ha estat 
operatiu durant la situació de sequera que hem viscut al llarg de 
l’any i ha estat integrat per representants governamentals, dels 
grups parlamentaris, agents socials, territorials, acadèmics i am-
bientals més representatius. El secretari tècnic, Joan Guim, ha 
assistit a les diferents reunions com a representant del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques.

Reunió amb el subdirector general de Paisatge i Acció 
Territorial. 
El dia 15 de gener, la Comissió del Paisatge del Col·legi, encap-
çalada per la companya, Roser Vives, ha mantingut una reunió 
amb el subdirector general de Paisatge i Acció Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, Jaume Busquets, per a tractar, entre 
d’altres, el tema del sòl no urbanitzable. 

Relacions amb la Direcció d’Arquitectura i Paisatge.
Des de la Comissió del Paisatge del Col·legi s’han presentat a 
la Direcció d’Arquitectura i Paisatge unes observacions al docu-
ment “Objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya”, que 
està redactant l’Observatori del Paisatge. 

A més, des de la mateixa Comissió, també s’ha col·laborat en 
l’el.laboració de la Guia d’integració paisatgística. Horts urbans 
i periurbans, publicada pel Departament de Politica Territorial i 
Obres Publiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

Relacions amb la Secretaria per a la Planificació Ter-
ritorial.
Des de la Comissió del Paisatge del Col·legi s’han presentat 
observacions i suggeriments al document d’Avantprojecte del 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que es van dirigir al de-
partament de Política Territorial i Obres Públiques, en concret al 
secretari per a la Planificació Territorial, Sr. Oriol Nel.lo.
 

Departament de la Vicepresidència.

Reunió amb l’assessor del conseller del Departament 
de la Vicepresidència.
El dia 20 de febrer, l’interventor, Lluc Beltran i el secretari tècnic, 
Joan Guim han mantingut una reunió amb l’assessor del conse-
ller del Departament de la Vicepresidència, Josep Lluís Carod-
Rovira, el senyor Marc Marsal Ferret, per tal de tractar el tema 
de la simplificació administrativa. 

Relacions amb l’administració local.

Conferència sobre el Parc Científic i Tec-
nològic Agroalimentari de Lleida. 

El dia 5 de febrer a la seu del Col·legi a Lleida ha tingut lloc una 
interessant conferència sobre el Parc Científic i Tecnològic Agro-
alimentari de Lleida, a càrrec del Paer en Cap, Àngel Ros. En 
la mateixa es posa de manifest l’esforç i la voluntat de l’alcalde 
de Lleida en convertir el Parc Científic i Tecnològic Agroalimen-
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tari de Lleida, en una de les 
principals plataformes cien-
tífiques i tecnològiques en 
l’àmbit agroalimentari a nivell 
de tot l’Estat espanyol. La 
conferència ha estat orga-
nitzada des de la delegació 
de Lleida i ha comptat amb 
una forta participació.

Reunió amb el president de la Diputació de 
Tarragona. 

La Junta de Govern celebrada el dia 2 de desembre ha tingut 
lloc a la Diputació de Tarragona. Un cop finalitzada, els membres 

de la Junta, acompanyats pels companys, Gabriel Sanz i Fran-
cesc Primer, han mantingut una entrevista amb el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Tous, en la qual, li han 
fet arribar un conveni de col·laboració. 

En agraïment per haver-nos deixat la sala de govern de la seu de 
la Diputació de Tarragona per a la celebració de la Junta, en el 
decurs del sopar, el degà, Josep M. Rofes, fa entrega del llibre 
del Col·legi al president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet i Tous. 
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Relacions amb la Universitat

Relacions amb la Universitat de Lleida

Signatura del Conveni amb la UdL. 
El dia 29 de maig s’ha signat el conveni de col.laboració amb la 
Universitat de Lleida, per a l’ús del servei de Biblioteca i docu-
mentació d’aquesta Universitat. A l’acte han participat el degà, 
Josep M. Rofes i el delegat de Lleida, Domènec Vila. 

Mitjançant aquest conveni, els col·legiats i col·legiades podrem 
accedir gratuïtament al Servei de Biblioteca i Documentació 
(SBD) de la UdL com a usuaris externs. 

Reforma de l’Ensenyament Universitari. 
S’ha fet un seguiment continuat d’aquest tema i s’han mantin-
gut diferents reunions, entre d’altres, el vocal de relacions amb 
el Consell, Carles Estarán, ha participat en una reunió amb re-
presentants de l’ETSEA de Lleida amb l’objectiu de tractar el 
tema dels nous plans d’estudis de Grau i Màster.

Antoni Farreró, per a tractar possibles col·laboracions en temes 
relacionats amb la Planificació Territorial i el Medi Ambient.

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles.
El degà, Josep M. Rofes, i el secretari tècnic, Joan Guim, han 
mantingut una reunió amb el nou president del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles, Ramon Lletjós.

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
El degà, Josep M. Rofes, i el secretari tècnic, Joan Guim, han 
mantingut una entrevista amb el degà del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, Joan Vallvé i Ribera, per a tractar, entre 
d’altres, el tema de la reforma de l’Ensenyament Universitari i les 
noves titulacions de grau i màster.

EL COL·LEGI VOL SER INFLUENT

Relacions amb altres Col.legis professionals

Col·legi d’Enginyers de Monts i Forest.
El secretari, Ignasi Grau, acompanyat pel secretari tècnic, Joan 
Guim, han mantingut un dinar de treball amb el degà i vicedegà 
del Col·legi d’Enginyers de Monts i Forest, Jose Antonio Bonet i 

Relacions amb l’Institut d’Enginyers de Ca-
talunya (INEC).

L’INEC és la Federació d’Associacions d’Enginyers Superiors de 
Catalunya, en la qual, l’Associació d’Enginyers Agrònoms de Ca-
talunya ha estat representada a través de Lluc Beltran i Verònica 
Kuchinow com a vocals en el Consell de Govern de l’INEC.

Durant l’any 2008, l’INEC, ha organitzat dues jornades, una sobre 
l’aigua i un altra sobre l’energia. També ha treballat en el desenvolu-
pament de la campanya a les escoles “vull ser enginyer”.
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Jornada sobre l’aigua.
L’INEC com a punt de trobada de totes les Enginyeries ha gene-
rat un debat sobre la millora de la gestió de l’aigua, enfocant el 
tema des de el punt de vista de tres enginyeries: l’Agronòmica, 
la de Camins, Canals i Ports i la de Mines. 

Així, amb l’objectiu de generar un intercanvi de coneixements 
tècnics, i d’idees socials i econòmiques, relacionades amb la 

gestió de l’aigua, sota el títol “L’enginyeria de l’aigua. La millora 
de la gestió d’un recurs escàs”, hem col.laborat amb l’INEC en 
l’organització d’una jornada que ha tingut lloc el dia 21 de febrer 
a la seu de la nostra associació a Barcelona. 

La jornada ha estat a càrrec del Subdirector General d’Infraes-
tructures Rurals, el company, Antonio Enjuanes; el Catedràtic 
de l’UPC, President de la “International Commission on Large 
Dams”, l’enginyer de camins, canals i ports, Lluis Berga i el Ca-
tedràtic i Professor Emèrit, Premi Rei Jaume I a la Protecció del 
Medi Ambient, l’ enginyer de mines, Rafael Fernández Rubio.

Aquest ha estat un primer debat que ha tingut molt bona accep-
tació per part dels assistents.

Relacions amb altres Institucions

Observatori del paisatge
La companya, Roser Vives, en representació del Col·legi, ha 
assistit a les dues reunions anuals del Consell Rector de l’Ob-
servatori del Paisatge. Entre d’altres, també s’ha participat a les 
sessions de debat sobre el catàleg de paisatge de la regió me-
tropolitana de Barcelona, organitzades pel mateix Observatori.

Resultats del projecte PAYS.DOC “Bones 
pràctiques de paisatge”.
El vocal de Girona, Josep M. Dilmé, ha assistit a la Jornada de 
presentació de resultats del projecte PAYS.DOC “Bones pràcti-
ques de paisatge”.



“assolint un major reconeixement social 

de la professió a través de diversos 

canals de comunicació”.

“assolint un major reconeixement social

de la professió a través de diversos 

canals de comunicació”.

Objectiu estratègic 2: 
El Col·legi vol ser PROMOTOR
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La xac! En dades. Visites a agronoms.cat durant l’any 
2008

  53.070 visites

  324.418 pàgines visitades

  145 visites per dia

  6,11 pàgines per cada visita

  00:03:38 mitjana de temps al portal

La presentació dels enginyers agrònoms a la societat
Pensant en qualsevol persona que vulgui conèixer la figura de 
l’enginyer/a agrònom, dins del web, s’ha creat la secció “l’en-
ginyeria agronòmica” on es troba una descripció molt detallada 

EL COL·LEGI VOL SER PROMOTOR

La XAC! Xarxa d’Agrònoms de Catalunya. 

En nostre col·lectiu, amb el treball individual de cada un de no-
saltres, contribueix a desenvolupar el territori i a donar servei a 
la societat. D’aquesta manera, amb els nostres valors operatius, 
el sentit de fer bé les coses, la qualitat dels nostres treballs i el 
nostre sentiment de proximitat al món agroalimentari, podem 
establir un vincle de confiança amb la societat  i projectar el 
nostre camí cap al futur. 

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

Per una banda ha permès que el Col·legi obri els seus coneixe-
ments a la societat i mostra un perfil ampli de la nostra activitat 
professional, i per una altra banda, és una excel·lent plataforma 
de projecció per a tots els enginyers i enginyeres agrònoms que 
vulguin millorar la seva presència professional a Internet.

Núm. perfils enginyer especialista: 8

L’Enginyer/a Especialista
La portada de la XAC! s’ha 
dissenyat per aconseguir una 
doble intenció, projecció social 
del col·lectiu i foment del perfil 
professional de cada un dels 
membres del nostre Col·legi. 
Per aquesta raó s’ha enfocat 
el protagonisme a cada una 
de les persones que formem el 
Col·legi. 
Així la primera imatge dels engi-
nyers agrònoms de Catalunya, 
són els nostres especialistes: 
cada mes, en portada, hem 
tingut el perfil d’especialista 
d’un company o companya, 
així com, un article redactat per 
ell o ella relacionat amb la seva 
tasca diària.

sobre la professió, els estudis i les tasques professionals que es 
realitzen des de la nostra comunitat professional. 

Directori d’empreses i pèrits judicials
També s’ofereix un directori d’empreses formades per col-
legiats i col·legiades, així com un directori de pèrits judicials, 
aquests dos recursos pretenen facilitar el contacte entre qual-
sevol 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. 

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

 Núm. de empreses d’enginyers agrònoms: 26
 

 Núm. de pèrits judicials : 61
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Aquesta seccions ens permet presentar el Col·legi com un col-
lectiu de persones molt diverses i molt ben preparades, les quals 

per al teixit econòmic i social del nostre entorn.

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

Debat de política agrària a la Seu del 
Col.legi a Lleida. 
En motiu de les eleccions generals convocades pel dia 9 de 
març, el Col·legi ha organitzat un debat de política agrària que 
ha tingut lloc el dia 19 de febrer a la seu del Col·legi a Lleida i 
per videoconferència amb la seu de Barcelona. El debat conduit 

Data Mitjà Tema

06-02-08 La mañana, Segre Conferència sobre el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, a càrrec del Paer en 
Cap, Àngel Ros, a la Seu del Col·legi a Lleida

20-02-08 La mañana, Segre Debat de política agrària que ha tingut lloc a la delegació de Lleida i de Barcelona del Col·legi

10-03-08 La Vanguardia.  “El Ingeniero Agrónomo y la seguridad alimentaria” Article publicat per la Comissió
 Especial sobre  d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi.
 la Fira Alimentària 
 “Alimentos de Futuro” 

16-06-08 La mañana “El debat de l’aigua”. Article del Col·legi sobre la problemàtica de l’aigua.

la jornada sobre aquest tema.

25-09-08 La mañana “El salt tecnològic assegura l’ús de l’aigua” article redactat pel delegat de Lleida, Domènec Vila.

29-09-08 La mañana, Segre Jornada sobre l’aigua organitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida.
29-10-08 La mañana, Segre Articles referents a la resolució favorable d’un recurs contenciós administratiu que el Col·legi ha 

interposat per a què els enginyers agrònoms puguem donar classes de matemàtiques, física i 
química.

pel periodista, Xavier Graset, ha comptat amb la participació 
dels representants dels principals partits polítics: Jordi Ciurane-
ta (CiU); Josep M. Batlle, (PSC); Jordi Ramón, (ERC); Francesc 
Pané, (ICV) i Jaume Pla, (PP). L’acte va ser recollit pel diari El 
Segre i la Mañana.

Relacions amb els mitjans de comunicació.
Al llarg de l’any, alguns diaris i molt especialment els de la ciutat 
de Lleida, s’han fet ressò d’algunes de les actuacions portades 
a terme des del Col·legi. Entre elles, destaca especialment, el 
fort ressò mediàtic que ha tingut la jornada sobre l’aigua orga-
nitzada pel Col·legi dins el marc de la Fira de Sant Miquel de 
Lleida.
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Premi d’Innovació en Maquinària o Instal·lacions 
Agroindustrials. 136 Fira de Sant Josep.
Dins del marc de la Fira Sant Josep de Mollerussa es convo-
ca el Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions 
Agroindustrials a l’objecte de destacar i reconèixer les novetats 
tècniques exposades. El Col·legi, com cada any, ha atorgat el 
Premi d’Innovació en maquinària o instal·lacions agroindustrials, 
dotat amb 1.100 euros i Placa d’Honor. El representat del Col-
legi que ha format part del Comitè Tècnic Avaluador, ha estat el 
vocal de Lleida, Xavier Lujan i el lliurament, el delegat de Lleida, 
Domènec Vila.

Premi al Llibre Agrari. Fira Sant Miquel.

Com cada any, dins del marc del conveni de col·laboració subs-
crit entre el Col·legi i la Fira de Lleida, s’ha convocat la 37a 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 relacions amb el consell, en Carles Estarán Justribó, que en-
guany, a més, ha estat el president del jurat. 

Publicacions.
L’Associació d’enginyers agrònoms de Catalunya ha col·laborat 
en l’edició de llibres escrits per enginyers agrònoms:

         
El llibre guanyador de l’edició 2008 ha 
estat “Manual de diferenciació racial” 
escrit pel professor Carlos Sañudo i 
publicat per l’editorial Servet.

 Cereals del 
company Miquel Pujol Palol. El qual, a més, 
s’ha fet arribar a totes les biblioteques de Ca-
talunya. 

-
ritorial. Aplicació a Catalunya del com-
pany, Josep M. Franquet. El qual l’hem fet 
arribar als organismes oficials del país, així 
com, als representants dels partits polítics.



“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

“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
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Visat de treballs

En el gràfic següent s’aprecia l’evolució dels ingressos per drets de visats des de l’any 2001 fins l’any 2008, així com l’evolució del 
nombre total de visats.

EVOLUCIÓ DEL VISAT DE TREBALLS

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS VISATS PER PROVÍNCIES. 2008

PERCENTATGE PER PRESSUPOSTOS DELS VISATS PER PROVÍNCIA. 2008EVOLUCIÓ DEL % PER PRESSUPOSTOS VISATS

% PER PRESSUPOSTOS VISATS PER TIPUS D’INDÚSTRIA
2008

DISTRIBUCIÓ PER PRESSUPOSTOS VISATS. 2008



“millorant la qualitat dels serveis existents i 

incorporant-ne de nous, tenint en compte, sempre 

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

“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
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La XAC! (Xarxa d’Agrònoms de Catalunya).

Amb la intenció de mante-
nir-nos com un col·lectiu 
preparat, actualitzat i so-

legi ha posat a disposició 
dels col.legiats un espai a 
Internet, La XAC! 
Gràcies a les noves tec-
nologies hem desenvo-
lupat aplicacions, sis-
temes, eines, suports i 
processos que han millo-
rat la gestió, comunicació 
i servei al col.legiat.
Des de l’any 2008, a través de la XAC! el Col.legi ofereix la pos-
sibilitat de fer els següents tràmits i gestions per Internet. Més 
còmode i més ràpid.

Actualització de dades.
A la secció “directori de col.legiades i col.legiats”/ “El meu perfil”, 
els col·legiats i col·legiades poden comprovar i actualitzar les 
seves dades personals i professionals. 

Cerca de Col·laboradors.
El directori de col·legiades i col·legiats és un espai pensat per-
què ens pugem donar a conèixer entre nosaltres. En aquest es-
pai es poden trobar persones disposades a col·laborar, a oferir 
la seva experiència i el seu coneixement professional i també 
col·legiats que necessiten un cop de mà en algun àmbit especí-
fic on tu tens molt a dir.

A finals d’any, el nombre de perfils omplerts són: 

 El meu present professional és: 45

 M’aniria bé un cop de mà per a: 13

 Puc oferir-vos ajut professional en: 35

És important que mantinguis les teves dades actualitzades i 
donis a conèixer els teus interessos professionals i personals. 
Connecta’t a la XAC!

Informació d’interès
A la XAC! Es pot trobar informació rellevant sobre cursos, jor-
nades, activitats, enllaços d’interès i publicacions interessants 
aparegudes durant el darrer any.
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Utilitzar els següents serveis.
 Consultar i cercar la legislació.
 Borsa de treball.
 Servei d’assessorament fiscal, comptable i laboral.
 Visat telemàtic

Borsa de treball

Des del Col·legi s’entén que aquest és un dels serveis més in-
teressants, sobretot, pels recent titulats i és per això que mit-
jançant la Comunitat Virtual del Col·legi, s’ha creat un espai de 
contacte entre enginyers/eres agrònoms que busquen un treball 
i empreses que necessiten un professional qualificat per desen-
volupar tasques en l’àmbit de l’agronomia. 

A la secció “Suport i assessorament” / “Preguntes amb respos-
ta” 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 formulari de consulta que s’envia directa-
ment al nostre assessor, i fins i tot, si el col.legiat ho considera 
convenient, també es poden fer consultes presencials a la Seu 
del Col·legi a Barcelona. Les consultes presencials es fan el pri-
mer dilluns de cada mes, tot concertant una cita prèvia.  
Al llarg de l’any, el Col·legi ha donat resposta a 32 consultes, de 
les quals, 21 s’han tramitat mitjançant la web del Col·legi  i 11 
de forma presencial a la seu de Barcelona.

Visat telemàtic

L’any 2008 s’ha posat en marxa la plataforma del visat telemà-
tic. El dia 1 de gener, el Col·legi ha començat amb la nova base 
de dades del Visat telemàtic i des del dia 1 de març, els col.
legiats i col·legiades ja poden enviar, telemàticament, els seus 
treballs professionals.

 92 col·legiats han utilitzat el servei 
 de visat telemàtic.

       771 treballs visats telemàticament.

Les empreses poden publicar les 
seves ofertes de treball i consul-
tar el perfil professional dels engi-
nyers/es agrònoms que s’ofereixen 
per treballar.

 Núm. empreses inscrites: 
 180

Assessorament fiscal, comptable i 
laboral

 Número de preguntes a 
 mida contestades a la web: 
 21

 Número de consultes 
 presencials a la seu 
 de Barcelona: 11

Servei d’assessorament fiscal, comptable i 
laboral

El Col·legi disposa d’un servei gratuït de Consultes On-line so-
bre qüestions relacionades amb els àmbits: Fiscal i Tributari, La-
boral i Empresarial. 

Els col·legiats poden consultar les ofertes publica-
des i inscriure’s a una oferta.

      Núm. ofertes de feina 
      publicades: 193

      Núm. d’inscripcions: 286
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El Visat telemàtic, consisteix en un aplicatiu informàtic allotjat 
en un servidor extern, mitjançant el qual, els col·legiats i col-
legiades poden utilitzar el servei de visat telemàtic generat pel 
Col·legi a través de Internet. 

L’accés al Visat telemàtic es fa a través de la XAC!, www.agro-
noms.cat , a l’apartat “visat electrònic /accés al visat”. Per ac-
cedir-hi cal identificar-se prèviament introduint l’usuari i clau al 
web del Col·legi.

Les principals funcions del visat telemàtic són:
  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 
modificació de les dades personals que disposa el Col·legi.

El fet de poder disposar d’una eina tecnològica avançada com 
aquesta, ha suposat que en pocs mesos de funcionament, el 
nombre de visats telemàtics ja superin als visats presencials tra-
dicionals. Els avantatges de la seva utilització són:

Millora la gestió del tràmit, fent-lo més còmode, ràpid i se-
gur.
Arxiu dels treballs visats, amb la possibilitat de fer cerques.
Accés i consulta dels documents en pdf dels treballs visats 
eletrònicament.
Descàrrega dels documents en pdf i impressió en qualsevol 
moment.
Càlcul de l’import estimat dels drets de visat.
Accés i consulta de les factures.

COMPARACIÓ DELS VISATS PRESENCIALS I TELEMÀTICS 2008
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Responsabilitat Civil Professional.

Disposar d’una bona pòlissa de responsabilitat civil s’ha con-
vertit en els darrers anys en la pedra angular de qualsevol servei 
professional. Per aquest motiu i per tal de fer front a aquesta 
responsabilitat, el Col·legi té concertada una pòlissa de respon-
sabilitat civil professional, que en els termes que s’indiquen en la 
corresponen pòlissa, cobreix als enginyers agrònoms col·legiats 
que s’hi adhereixin.

La garantía de la pòlissa contractada inclou les responsabilitats 
establertes per la legislació vigent en què pugui incórrer l’asse-
gurat, personal i subsidiàriament, per danys materials, personals 
i els seus perjudicis conseqüencials, causats per sí mateix o per 
les persones de les quals és responsable, en l’exercici de l’acti-
vitat professional com a enginyer agrònom. 

Tots els col·legiats tenen una cobertura de Garantia Bàsica de 
75.000 euros, i aquells que porten treballs a visar, pagant una 
taxa de responsabilitat civil per treball visat, tenen una cobertura 

-
stàncies professionals així ho aconsellen.

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

Durant l’any 2008 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’adhesió. A finals d’any, el nom-
bre total d’assegurats era de 157. 

Acord de col·laboració amb l’Agencia Esta-
tal d’Adminstració Tributaria. 

El Col·legi ha signat un acord amb l’Agencia Estatal d’Admins-
tració Tributaria mitjançant el qual, els col·legiats i col·legiades 
adherides al mateix, podran presentar declaracions i comunica-
cions tributàries per via telemàtica, en representació de terceres 

persones. Un exemple dels tràmits que es poden fer, és la de-
claració del gasoil.

El procediment establert en aquest acord és el següent:

1.  El col·legiat/ada ha de comunicar al Col·legi que vol adhe-
rir-se a aquest acord.

2.  El Col·legi comunicarà al l’Agencia Estatal Tributaria la re-
lació de persones interessades en adherir-se a l’acord.

3.  El col·legiat/ada ha de presentar a l’Agencia Tributària 
més propera, el document individualitzat d’adhesió a 
l’acord.  (Document facilitat pel Col·legi).

signatura electrònica X.509.V3 expedit per la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real casa de la Moneda, o 
bé d’altres admesos per l’Agencia Estatal d’Adminstració 
Tributaria.

Els interessats/ades en adherir-se a l’acord, s’han de posar en 
contacte amb la secretaria del col.legi

Signatura del Conveni amb la UdL-Servei 
de Biblioteca i Documentació 

El Col·legi ha signat un 
conveni de col.laboració 
amb la Universitat de Llei-
da, mitjançant el qual, els 
col·legiats i col·legiades 
podem accedir gratuïta-
ment al Servei de Bibliote-
ca i Documentació (SBD) 
de la UdL com a usuaris 
externs. 

Per accedir-hi, només cal 
sol·licitar-ho a la Biblioteca 
de l’ETSEA i fer referència 
a quest conveni, identifi-

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT
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car-se com a col·legiat o col·legiada del Col·legi Oficial d’En-
ginyers Agrònoms de Catalunya. Des de la mateixa Biblioteca, 
facilitaran el corresponent carnet identificatiu personal.

Amb aquets carnet, tindrem accés als serveis de:

 Consulta de catàlegs i de documents
Préstec del fons bibliogràfica de la UdL (2 obres/ 7 dies, 
prorrogables 7 dies més)
Recursos electrònics disponibles a l’SBD, que permeti la llei 
de la propietat intel·lectual
Cursos de formació sobre recursos electrònics; es realitza-
ran dos cursos a l’any amb un màxim de 15 persones per 
curs. 
Obtenció de documents d’altres institucions (préstec interbi-
bliotecari) amb l’aplicació de les tarifes internes vigents apro-
vades anualment pel Consell Social

Defensa professional.

El Col·legi disposa d’un servei d’assessorament jurídic professi-
onal per donar suport a l’activitat professional dels seus col.le-
giats i defensar les atribucions professionals i les competències 
dels enginyers agrònoms, mitjançant:

EL COL·LEGI VOL SER EFICIENT

Actuacions concretes davant de les diferents administraci-
ons.
Interposició de recursos ordinaris o del contenciós – admi-
nistratiu en aquells casos que la Junta de Govern ho deci-
deixi.
Elaboració d’informes.

En concret, enguany s’ha publicat al DOGC la Resolució 
EDU/1911/2008 de 10 de juny del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, segons la qual, permet que els 
enginyers agrònoms puguem concursar a les places de perso-
nal docent per impartir classes de matemàtiques, física i química 
en l’ensenyament secundari de centres públics.

Això, ha estat possible gràcies a un llarg procés que es va inici-
ar l’any 2000, amb un recurs contenciós administratiu per part 
del Col·legi contra el Departament d’Ensenyament, que no ho 
permetia en les bases que regulaven les convocatòries de con-
cursos públics en l’ensenyament secundari.

Finalment, un segon recurs, dóna el seu fruit i la nostra professió 
queda recollida en la Resolució més amunt referenciada i que 
modifica l’EDU/2273/2006 de 27 de juny.



“promovent la formació continuada 

dels seus membres en tots els àmbits”.

“promovent la formació continuada

dels seus membres en tots els àmbits”.

Objectiu estratègic 5: 
El Col·legi vol ser FORMADOR
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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, durant l’any 2008 s’han organitzat cursos i jornades amb 
l’objectiu de millorar i actualitzar els coneixements dels col-
legiats. Els cursos han estat organitzats pel Col·legi o bé en col-
laboració amb altres entitats.

Cursos i jornades organitzades pel Col·legi

Cursos 

 Curs de 20 hores celebrat els dies 6, 13 i 27 de març i 3 i 10 
d’abril, organitzat amb la col·laboració de la Fundació UPC.. 
A càrrec del professor Marcos Izquierdo, enginyer industrial 
i consultor acústic de Acústica Arquitectònica..Lloc: Seu del 
Col·legi a Barcelona.

l’Àrea Bàsica d’Emergències de la Regió de Tarragona, i 
Félix González Redondo, arquitecte tècnic, sots-inspector 

a la seu del Col·legi a Barcelona i els dies 28 i 30 d’abril i 5, 
7 i 9 de maig al Centre de Formació i Estudis Agrorurals de 
Mas Sedó (Reus).

-
ria de protecció contra incendis en l’edificació.

 Curs de 15 hores a càrrec dels professors Albert Ventosa 
Carulla, enginyer industrial, inspector de bombers, cap de 
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 Curs de 15 hores celebrat els dies 18 i 25 de juny i 2 i 9 de 
juliol a la seu del Col·legi a Barcelona, organitzat amb la col-
laboració de la Fundació UPC. A càrrec dels professors del 
Laboratori del Centre de Medi Ambient. Departament d’En-
ginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

pany, Pau Oromí Martí. L’assistència a aquest curs ha pogut 
convalidar-se com a crèdit de lliure elecció per als estudiants 
d’Enginyeria Agrària del curs 2008-2009). 

d’abril a la seu del Col·legi a Lleida, a càrrec de la enòloga 
Blanca Ozcariz. Curs de 15 hores celebrat els dies 13, 18, 20, 25 i 27 de 

novembre a la seu del Col·legi a Lleida. A càrrec del com-
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Resum dels cursos organitzats pel Col.legi

Professor

Marcos Izquierdo 
(Fundació UPC)

Albert Ventosa 

Félix González
 

Albert Ventosa 

Félix González
 

Francesc Xavier 
Eva Gallego 
José Francisco Perales 
(Fundació UPC) 

Pau oromi

Curs

Curs de contamina-
ció acústica 
(Barcelona, COEAC)

Curs pràctic del 
compliment de la 
normativa en ma-
tèria de protecció 
contra incendis en 
l’edificació. 
(Barcelona, COEAC) 

Curs pràctic del 
compliment de la 
normativa en ma-
tèria de protecció 
contra incendis en 
l’edificació. 
(Reus, Mas Sedó)

Curs de Control de la 
Contaminació Odo-
rífica. 
(Barcelona, COEAC)

CURS DE VALORA-
CIÓ AGRÀRIA.  
(Lleida COEAC)

Enquesta de satisfacció
(1-5)  

  
3,15

 

3,29

Assistents

11

12

13

17

22

Durada

20 hores

15 hores

15 hores

15 hores

15 hores

Dates

6 de març al 10 d’abril

28 d’abril  al 9 maig

18 juny al 9 de juliol

11 al 25 de novembre
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ble producte fresc del Departament de Qualitat de Caprabo, 
S.A.; Eduardo Mas, enginyer agrònom, director de gestió de 
la qualitat i la seguretat alimentària de Silliker Iberica S.A.; 
Teresa Soley, enginyera agrònoma, auditora en cap de siste-
mes de seguretat alimentaria de DNV i Salvador Carmaniu, 
Dep. Seguretat alimentària de Sant Dalmai, S.A.  Jornada 

-
lona, amb l’objectiu d’explicar les novetats de la norma IFS 
v.5, tant pel que fa al protocol d’auditoria com als requeri-
ments de la norma.

del Col·legi.
 A càrrec del Sr. Miquel Fuertes, tècnic responsable de HP. 

Jornada organitzada amb l’objectiu de donar a conèixer el 
funcionament bàsic del procés de visat telemàtic i la trami-
tació de documents. Celebrada el dia 25 de febrer a la seu 
del Col·legi a Barcelona i per videoconferència amb la seu de 
Lleida.

 A càrrec dels companys Olga Lao i Pau Oromí. Celebrada el 
dia 28 de març a la seu del Col·legi a Barcelona. L’objectiu 
principal de la xerrada ha estat abordar i analitzar totes les 

Conferències i Jornades

-
MENTÀRIA. “La nova norma IFS versió 5.”

 Jornada de 3 hores organitzada per la Comissió d’Indústries 
del Col·legi. A càrrec de Claudia García Olivas, Responsa-
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repercussions que comporta o pot comportar la nova Llei 
de sòl generant, al final de la mateixa, un debat  obert entre 
els participants que ha servit per intercanviar les diferents 
experiències i opinions.

 A càrrec de l’advocat, Josep Barceló. Celebrada el dia 10 de 
juny, a la seu del Col·legi a Barcelona, i amb vídeo conferèn-

cia amb la seu del Col·legi a Lleida. L’objectiu de la jornada 
ha estat aprofondir en els aspectes més rellevants de la llei 
de Societats Professionals (Llei 2/2007 de 15 de març), així 
com resoldre els dubtes que amb referència a aquest tema, 
han pogut sorgir.

nutrició i a la sostenibilitat mediambiental”.
 A càrrec de Teresa Capell, Llicenciada en Farmàcia i Dra. en 

Fisiologia vegetal. Jornada celebrada el dia 19 de novembre 
a la seu del Col·legi a Lleida.

-
SEA”.

 Jornada celebrada el dia 2 de desembre a l’ETSEA de Llei-
da, amb l’objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis 
d’informació que permeten localitzar informació d’interès 
disponibles des de la web de la biblioteca de l’ETSEA, al 
qual hi tenim accés d’acord amb el conveni signat entre el 
nostre Col·legi i la UdL.



“facilitant la incorporació al Col·legi 

de tots els enginyers agrònoms”.

“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

nombre total de col·legiats a finals d’any de 1090. Tal i com es 
pot apreciar en els gràfics següents, en els quals es mostra la 
distribució dels col·legiats per intervals d’edat i sexe, el 25,2% 

         

En relació a la distribució territorial dels col·legiats i col·legiades 

12% de Tarragona i el 9% de Girona.

>60 108 1 109 99 1

Total 815 275 1090 74,8 25,2

EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE COL·LEGIATS

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS COL·LEGIATS

DISTRIBUCIÓ DELS COL·LEGIATS PER INTERVALS D’EDAT

DISTRIBUCIÓ DELS COL·LEGIATS
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Seguiment del règim de col·legiació a ni-
vell de recent titulats i participació en les 
jornades de portes obertes a l’ETSEA de 
Lleida.

El dia 6 de març ha tingut lloc la III Jornada d’Orientació i In-
serció Laboral per a enginyers agrònoms de l’ETSEA de Lleida, 
organitzada pel Col·legi i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària de Lleida. 
         
En la jornada s’ha realitzat una presentació del Col·legi i del 
perfil professional de l’enginyer agrònom en diferents àmbits de 
l’Enginyeria Agroalimentària a càrrec del degà, Josep M. Rofes, 
el secretari, Ignasi Grau, el delegat de Lleida, Domènec Vila, el 
vocal de relacions amb el Consell, Carles Estaran i el company, 
Joan Esteve. En representació de l’ETSEA, ha participat el com-
pany, Josep M. Jové.
L’acte ha tingut lloc a la Sala de Graus de l’edifici de zootèc-
nia 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’activitat 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 promocionals i 
s’ha sortejar, entre tots els assistents, un cap de setmana a una 
casa rural del Priorat. 

el_teu_nom@agronoms.cat

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

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

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

 Com a segon correu professional, per a situacions d’urgèn-
cia o per a donar-lo en alguna circumstància especial.

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

L’any 2008 s’han sol·licitat 23 adreces de correu electrònic i a fi-
nals d’any hi havia 280 col·legiats que disposaven d’una adreça 
de correu electrònic atorgada des del Col·legi.

Promocionar un sistema d’ajudes en for-
mació.

Enguany, han estat més de 30 beques concedides a companys 
i companyes per tal de poder accedir a cursos, màsters, con-
gressos, ... etc. I així oferir l’oportunitat d’ampliar coneixements 
i tenir l’oportunitat de donar-se a conèixer davant els diferents 
agents que participen en aquests esdeveniments de primer ni-
vell tècnic i científic.
         
El Col·legi ha ofert beques per a assistir a:
 Màster en Sanitat i Producció Porcina.
 Curs de cartografia de sòls de Catalunya i sistemes d’infor-

mació de sòls.
 V Congrés Espanyol d’Enginyeria d’Aliments i II Congrés 

Iberoamericà sobre Seguretat Alimentària. (Barcelona, 5 i 6 
novembre 2008).

  IV Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos y Profesio-
nales de la Agronomía (Madrid, del 28 al 31 d’ octubre de 
2008)

Trobada d’Enginyers Agrònoms a Mas Bové. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer, una mica millor, el funcio-
nament pràctic de la nova Comunitat Virtual del Col·legi i per tal 
que els col·legiats i col·legiades pugin participar i beneficiar-se 
d’aquesta eina, el dia 28 de febrer, ha tingut lloc una sessió for-
mativa al centre de l’IRTA de Mas Bové, sobre “Aplicació pràctica 
pel funcionament de la nova web del Col·legi. Casos pràctics”.
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Jornada Anual a la Fira Sant Miquel de Lleida.

Amb l’objectiu d’integrar a tots els enginyers agrònoms i agrò-
nomes, el Col·legi organitza actes relacionats amb els diferents 
àmbits d’actuació del nostre col·lectiu.

Com cada any, dins del marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, 
el Col·legi ha organitzat una jornada sobre un tema d’interès 
per als col·legiats. Enguany sota el títol “La gestió de l’aigua a 
Catalunya. I ara que cal fer”, el dia 28 de setembre, la delegació 
de Lleida ha organitzat una jornada sobre la problemàtica de 
l’aigua, amb l’objectiu de debatre sobre un tema d’actualitat re-
lacionat amb la nostra professió.
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Un dels elements claus de qualsevol política d’aigua és l’ús i 
la gestió que se’n fa en l’agricultura, àmbit en el qual els engi-
nyers agrònoms som els tècnics de referència. Així, a la jornada 
tècnica de la Fira de Sant Miquel de Lleida hem convidat els 
màxims representants de les entitats responsables de la gestió 

de l’aigua al nostre entorn perquè ens expliquin quines soluci-
ons plantegen. Juntament amb ells, representants de diferents 
entorns socials han exposat els seu punt de vista generant un 
debat obert entre els diferents participants.

La jornada ha estat inaugurada pel secretari, Ignasi Grau i s’ha 
dividit en dues parts: La primera ha comptat amb dues ponèn-
cies; per una banda, José Luís Alonso Gajón, President de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que ha exposat la 
seva visió sobre la gestió de l’aigua en un entorn deficitari; i per 
l’altra Jordi Molist Gazapo, Cap del Departament de Planificació 
d’Usos de l’aigua de L’ACA que ha parlat sobre La política de 
l’aigua a Catalunya: Actuacions 2007-2015.

Pel que fa a la segona part de la jornada, aquesta s’ha centrat 
en una taula rodona integrada per diferents experts que han 
debatut sobre la problemàtica de l’aigua a Catalunya. A la taula 
rodona hi han participat el subdirector general d’infraestructures 
del DAR, el company, Antoni Enjuanes; el representant del Com-
promís per Lleida i empresari, Josep Maria Escribà i el director 
de l’ETSEA (UdL), Jaume Lloveras. 
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Finalment, l’acte de cloenda de la jornada ha estat presidit pel 
director general de Desenvolupament Rural del DAR i president 
de REGSA i REGSEGA, Jordi Bertran i Muntaner. 

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

Paral·lelament a l’organització de la jornada tècnica sobre l’ai-
gua, el Col·legi ha ofert als enginyers agrònoms la possibilitat 
d’exposar diferents pòsters relacionats amb el tema de l’aigua, 
concretament amb projectes de Recerca i Innovació en la gestió 
i usos de l’aigua en l’agricultura i l’agroindústria, imatges que 
han estat exposades tots els dies de la Fira. 

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR
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Premi projecte final de carrera.

Per estimular la vocació professional dels enginyers agrò-
noms des de la fi de la carrera, el Col·legi atorga anualment 
el premi al millor projecte aprovat per l’Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria Agrària de Lleida o bé al millor projec-
te aprovat ubicat a Catalunya. El Premi està dotat amb la 
quantitat de Mil Cinc Cents Euros (1.500 Euros). 
 

XXI PREMI DE PROJECTE 
 FI DE CARRERA

CONVOCATÒRIA 2009

COL.LEGI OFICIAL
D'ENGINYERS AGRÒNOMS

DE CATALUNYA

Passeig de Gràcia, 55-57, 6è-6a - 08007 BARCELONA. 
Tels. 93 215 26 00 - 93 215 26 04. FAX 93 487 21 70.

agronoms@agronoms.cat

Rambla de Ferran, 2, 4-A. 25007 LLEIDA 
Tel. 973 24 43 32 

agronomslleida@agronoms.cat

www.agronoms.cat

aprovats per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Lleida, o ubicats a Catalunya.

OBJECTE DEL CONCURS
Estimular la vocació professional dels enginyers agrònoms des de la fi de la carrera.

CONCURSANTS
Al premi hi podran optar els titulats per l'ETSEA de Lleida, o els que el seu Projecte s'ubiqui a 
Catalunya, que hagin aprovat el Projecte Fi de Carrera l'any 2007 o 2008.

TREBALLS
Els concursants presentaran llurs Projectes Fi de Carrera que hagin estat prèviament aprovats per 
l'ETSEA, acompanyats de la corresponent certificació de la Secretaria de l'Escola en la qual es faci 
constar la data i la qualificació obtinguda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Finalitzarà a les catorze hores del dia 12 de setembre de 2008.

DECISIÓ DEL JURAT
Es farà pública el mes de setembre de 2008.

XV PREMI:
Autor: IGNACIO VILLA GRACIA

XVI PREMI:
Autor: DAVID LOZANO SOLÉ

XVII PREMI:
Autor: ANTONIO CORREAS MARIN

XVIII PREMI:
Autor: MARC VALLESPÍ CONTRERAS
Autor: JAUME PINTÓ UBACH

XIX PREMI:
Autor: JOSEP M JOVÉ COSTAFREDA

XX PREMI DEL COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 PER A PROJECTES FI DE CARRERA
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DOTACIÓ
El Premi estarà dotat amb la quantitat de MIL CINC CENTS EUROS. 
Podrà romandre desert a judici del Jurat.

TRAMITACIÓ
Els treballs es presentaran dins dels terminis establerts a la Secretaria del Col.legi, Passeig de Gràcia, 55-57, 6è. Barcelona, o bé, 
Rambla de Ferran, 2, 4-A. Lleida. Aniran acompanyats d'un escrit dirigit al degà amb indicació de les dades personals del concur-
sant, el títol del treball i la certificació acadèmica assenyalada anteriorment.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Els Projectes Fi de Carrera presentats al Premi s'ajustaran a les normes establertes pel Consell General de Col·legis Oficials d'En-
ginyers Agrònoms, contenint els documents de Memòria, Annexes a la Memòria, Planols, Plec de condicions i Pressupost.
Els treballs no admesos o no premiats podran ser retirats pels seus autors en el termini d'un mes des de la corresponent decisió 
del Jurat.
La propietat intel.lectual dels treballs premiats serà dels autors, però el Col.legi es reserva el dret d'editar-los en part o totalment, 
fer públic el nom d'aquells i assenyalar la seva condició del XX Premi del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
S'entén que tots el participants, pel fet de concursar, accepten la totalitat de les presents Bases i acaten les decisions del correspo-
nent Jurat, que seran inapel.lables.

JURAT
President: El degà del Col.legi
Secretari: El secretari del Col.legi
Vocals: Comissió de Visats del Col·legi

Enguany, el jurat ha concedit el Premi a:

 Sílvia Estela Arcas Baena, pel “Proyecto de implantaci-
ón de una industria de procesado de frutos secos para 
aperitivos, con capacidad de producción de 900 tone-
ladas anuales, sita en el término municipal de Tárrega 
(Lleida).

 
         

Ha fet l’entrega del premi el rector de la UdL, Joan Viñas i 
Salas, durant l’acte de cloenda de la Fira de Sant Miquel de 
Lleida.

EL COL·LEGI VOL SER INTEGRADOR



“reforçant la comunicació entre 

els seus membres, i la seva implicació 

en les activitats organitzades pel col·lectiu”.

“reforçant la comunicació entre 

els seus membres, i la seva implicació

en les activitats organitzades pel col·lectiu”.

Objectiu estratègic 7: 
El Col·legi vol ser PARTICIPATIU
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La xac!. Fem xarxa!

La pertinença a un col.lectiu té una valor que hem de ser 
capaços de compartir i optimitzar. Per això, cada membre 
del col.letiu ha d’aportar el seu propi valor perquè desprès 
redundi en un retorn de valor òptim en les nostres relaci-
ons.

El directori de col·legiats. 
La pertinença a un col·lectiu.
El directori de col·legiades i col·legiats és un directori d’ús 
privat, a través del qual es mostren tots els perfils perso-
nals dels col·legiats: cadascú publica una fitxa d’informa-
ció on explica aquells aspectes personals i professionals 
que considera interessants, i té accés lliure a les fitxes que 
han publicat altres companys i companyes. 

La comunicació entre els col.legiats és bàsica. Es consi-
dera imprescindible que els col·legiats i col·legiades ens 
puguem conèixer, identificar les particularitats de cadascú 
de nosaltres i establir nous vincles de company a company. 
Per això tenim aquest espai, pensat perquè els col·legiats 
es donin a conèixer entre ells. Consulteu el directori de 
col·legiats si...

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

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

 Núm. articles de portada publicats: 7
 Núm. monografies publicades: 35
 (treballs que tracten a fons un tema concret)

Us cal un cop de mà.

Necissiteu algú que us 
resolgui un petit dubte.

Voleu trobar algú que 
vulqui col·laborar en 
una tasca.

Cerqueu gent per inici-
ar un projecte.

42 perfils amb més 
d’un 50% de la fitxa 
complerta.

Més de 1000 visi-
tes mensuals a les 
pàgines de la seció 
“Directori”.

Núm. articles de portada publicats: 7

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

Juntes Generals

Enguany s’han celebrat dues Juntes Generals ordinàries i dues 
extraordinària.
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Junta General del dia 28 de juny.
Enguany, la Junta General del mes de juny s’ha celebrat a Mont-
blanc (Conca de Barberà). La Junta ha tingut lloc el dia 28 de 
juny de 2008 al Palau Alenyà, seu del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà.

Entre d’altres, en aquesta Junta s’ha tractat el tema de la mo-
dificació dels Estatuts de l’Associació, per tal d’adequar-los als 
del Col·legi, així com, unes lleugeres modificacions que ens ha 
fet arribar la Generalitat de Catalunya en relació als Estatuts del 
Col·legi aprovats el mes de desembre de 2007. Per la qual cosa, 
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s’ha convocat les pertinents reunions extraordinàries, una per 
l’Associació i una altra pel Col·legi.

Per als acompanyants s’ha organitzat una visita guiada al Mu-
seu de la Vida Rural i a la Cova de la Font Major de l’Espluga de 
Francolí i després de la Junta General, ha tingut lloc el tradicio-
nal Dinar de Germanor al restaurant El Molí del Mallol de Mont-
blanc, al qual han participat  un centenar de persones, entre 
col·legiats i familiars.

Trobada familiar. Cap de setmana.
Enguany, la Comissió d’Activitats de Tarragona, coincidint amb 
la Junta General de juny, ha volgut organitzar una trobada fa-
miliar, de tot el cap de setmana, a un càmping de la zona amb 
bungalows. El lloc triat ha estat el càmping Montblanc Park.

Per l’ocasió, han organitzat un complert programa d’activitats 
de caire més lúdic i complementari a la Junta que ha durat des 
del divendres a la tarda fins al diumenge al migdia, amb una 
temàtica específica per a cada un dels dies:

Divendres a la tarda-vespre: dia del vi i dels productes de la 
terra:
 Tast de vins, especial per als agrònoms i els seus acom-

panyants, dirigit  pel company i enòleg de l’INCAVI, Anton 
Castellà.
Sopar/berbena de benvinguda i concert de jazz.
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Dissabte: dia de la cultura i del paisatge.
Visita pels acompanyants al Museu de la Vida Rural i a la 
Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí.
Visita guiada per a tothom a les Muralles i al nucli medieval 
de Montblanc.

Junta General Extraordinària del dia 8 de juliol.
En relació al Projecte de Registre de Societats Professionals 
aprovat el mes de desembre de 2007, enguany, per part de la 
Generalitat de Catalunya, també hem rebut unes modificacions 
al mateix, les quals, d’acord amb el que estableix la llei, la con-
vocatòria per la seva aprovació, s’ha de fer amb 30 dies d’an-
telació. Tenint en compte aquest requeriment, en el moment 
que ens ho van fer saber, ja no estàvem a temps de tractar 
aquest tema en la Junta del dia 28 de juny, per la qual cosa, 
ens hem vist obligats a convocar una segona Junta General 
Extraordinària pel dia 8 de juliol.

Junta General Ordinària del dia 20 de desembre.
La Junta General de desembre s’ha celebrat a l’Auditori de la 
Universitat Pompeu Fabra, Avinguda Marquès de l’Argentera, 
s/n a Barcelona.

Entre d’altres, en aquesta Junta s’ha tractat el tema de les 
eleccions per a la renovació de càrrecs de tota la Junta de 
Govern, en la qual, els membres de la nova candidatura han 
estat elegits, per aclamació, per a ocupar els respectius càr-
recs.

Diumenge: dia dels es-
ports d’aventura.

Realització de diver-
ses activitats d’aven-
tura organitzades a 
l’aire lliure, entre les 
que ha destacat el 
Globus captiu.

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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Seguidament a la Junta General, ha tingut lloc el tradicional 
dinar de germanor que enguany, s’ha celebrat a l’antic Res-
taurant 7 Portes, al qual han participat més d’un centenar de 
col·legiats i col·legiades.

Article sobre la problemàtica de l’aigua.

Arran de la polèmica sorgida sobre la problemàtica de l’aigua, la 
Junta de Govern, ha cregut oportú donar la nostra opinió com a 

col·lectiu. Per això, s’ha organitzat una trobada que ha tingut lloc 

participat una dotzena de companys interessats en el tema.

La valoració de la reunió ha estat molt positiva, en el decurs de 
la mateixa, s’han plantejat una sèrie de idees i consideracions 
que posteriorment el secretari, Ignasi Grau i el company, Fran-
cesc Ramirez de Cartagena, han estat els encarregats de recollir 
i sintetitzar en un document de consens. L’article final s’ha fet 
arribar als diferents mitjans de comunicació i s’ha posat en por-
tada a la nostra web.

Festa de presentació de la XAC. Un Sant 
Isidre molt especial!

Enguany, coincidint amb la Festivitat de Sant Isidre, el Col·legi ha 
organitzat una festa molt especial per a tots nosaltres, una festa 
en la qual, també hem celebrat el naixement de la nova XAC!, la 
Xarxa d’Agrònoms de Catalunya.

La nova web va néixer a finals de l’any 2007 però ha estat en-
guany quan s’ha fet la seva presentació, batejant-la amb el nom 

EL COL·LEGI VOL SER PARTICIPATIU
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de “XAC!” (Xarxa d’Agrònoms de Catalunya”). Un nom amb 
molta força que recorda quelcom que s’obre, quelcom que co-
mença.

Així doncs, hem desenvolupat un projecte complert de comuni-
cació, amb una grafia, una cançó, un vídeo, patrocini, publicitat 
en mitjans i una festa, la Gran Festa de presentació de la XAC. 
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El divendres, 16 de maig ha tingut lloc la Gran Festa de presen-
tació de la XAC, a la Fundació Palo Alto de Barcelona, a partir 
de les 9 del vespre i fins a la matinada.

L’acte ha estat conduit per l’humorista Fermí Fernadez de la pro-
ductora “El Terrat” i ens han acompanyat el president de l’Institut 
Cerdà, president del CADS, president de “Caixa Tarragona” i 
exrector de la UOC i de la UPC, Gabriel Ferraté i Pascual, així 
com, el secretari general del Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, Xavier Castella i Casas, i ha comptat amb la 
participació de més de dues-centes persones entre col·legiats 
i acompanyants.
 
A més, hi ha hagut música, ball, sortejos i un tast de cuina d’alt 
nivell, una festa de sabors i textures. Ja estem connectats a la 
Xarxa!!!. Tal com diu la cançó: No puc viure sense XAC!!! 

Visites i sortides

El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdiques per als col-
legiats i els seus familiars. Durant l’any 2008 s’han organitzat 
les següents:

Caragolada i visita a la Seu Vella de Lleida el 24 de 
maig 2008

-
lada del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, organitzada per la Co-
missió d’Activitats de Lleida. 
         
La Caragolada ha tingut lloc al Restaurant Can Nenet de Lleida 
i ha comptat amb una vintena de participants, entre col·legiats 
i familiars.
         
Prèviament, s’ha preparat un programa complementari, amb la 
visita guiada a la Seu Vella, monument més representatiu de la 
ciutat.
         
         
Sortida amb bicicleta a la via verda de la Terra Alta 
Dins de les activitats organitzades per la Comissió d’Activitats 
de Tarragona, el dissabte, dia 19 d’abril ha tingut lloc una sortida 
molt interessant de caràcter lúdic i familiar.

Es tracta d’una sortida amb bicicleta a la via verda de la Terra 
Alta, amb un itinerari que va des de Horta de Sant Joan fins a 
Pinell de Brai.

La sortida ha acabat amb el merescut dinar de germanor que 
s’ha realitzat al restaurant “Ca l’Angel” de Pinell de Brai. 
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A la tarda, la jornada ha estat complementada amb la visita gui-
ada a la Cooperativa Agrícola de Pinell de Brai on s’ha fet un 
Tast de vins. 

Visita al Circuit de Catalunya – Entrenaments de For-
mula 1
En col·laboració amb el company i periodista de Formula 1, Nar-
cís Sabater, hem aconseguit que el Circuit de Catalunya, ens 

-
ments de Fórmula 1 a Montmeló.
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DISTINCIONS DEL COL·LEGI I  L’ASSOCIACIÓ

Col·legiats i Associats d’Honor

Narcís Teixidor i Albert 
El dia 15 de desembre de 2007, la Junta General va acordar, 
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, va causar baixa per defunció.

En el decurs del Dinar de Germanor de la Junta General de juny, 
s’ha dut a terme, per mà del degà, Josep M. Rofes, el lliurament 
de la Placa Commemorativa, a la germana i nebodes del ma-
laurat Narcís.

DISTINCIONS DEL COL·LEGI I L’ASSOCIACIÓ

Frederic Gomez Pardo 
El dia 20 de desembre, la Junta General ha acordat, per assenti-
ment, el nomenament d’associat i col·legiat d’honor, al company, 
Frederic Gomez Pardo, per la seva trajectòria professional.

El vocal de Girona, Pere Alvarado, ha fet una exposició de mè-
rits, fent un resum de la seva trajectòria.



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 fins 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 
financers

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

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

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

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

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

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

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

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

Universitat de Lleida

Agència Estatal d’Administració Tributària

Mutualitat mèdica 
i assegurances

Formació

Informàtica / 
llibreria
 

Vehicles

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Entitat Bancària

Biblioteca 
Montilivi-UdG

Formació

Biblioteca ETSEA

Conveni 
mitjançant el 
Consell General

Conveni

Conveni

Acord

Acord

Conveni

Relació

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni

Conveni

Acord

CONCEPTEENTITAT ÀMBIT TIPUS DE 
RELACIÓ

CONVENIS I  ACORDS AMB ALTRES ENTITATS

El Col·legi ha renovat els acords i convenis dels darrers anys i ha signat un conveni amb la UdL i un Acord de col·laboració amb 
l’Agencia Estatal d’Adminstració Tributaria.



EDITA Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

COORDINACIÓ M. Jesús Ortiz Campos

REALITZACIÓ Serveis Gràfics Canet   

DATA Juny 2009
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