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presentació memòria de gestió
És per a mi un plaer presentar la Memòria de Gestió que ha elaborat el Col·legi Oﬁcial
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya en el meu primer any com a degana del mateix. En
primer lloc, vull agrair a la Junta de Govern del Col·legi i de l’Associació, a l’equip
tècnic i al personal administratiu el seu esforç, la seva dedicació i la tasca ben feta
que ens han permès tancar un any complint el pressupost ﬁxat malgrat les diﬁcultats que això ha representat en una època com l’actual.
Vull fer extensiu aquest agraïment a les Comissions del Col·legi, doncs aquest any
han treballat molt i de valent, sempre de manera voluntària, per a fer créixer el nostre
Col·legi i fer-lo visible amb la participació en les activitats més capdavanteres, com han
estat, per citar-ne alguna de les moltes que trobareu en aquesta Memòria, la segona
edició del Congrés Rural Smart Grids, organizat per la Comissió d’Energia a qui vull
agrair molt especialment la seva dedicació i felicitar els seus èxits.
També hem creat una nova comissió, la Comissió de Noves Titulacions, per a debatre i tractar sobre els nous
màsters i graus i sobre el futur dels enginyers agrònoms i del nostre Col·legi, en deﬁnitiva. A més, s’ha format un
nou Grup de Treball sobre Sistemes d’informació Geogràﬁca (SIG), que donarà suport als enginyers agrònoms en tot
el que faci referència a les noves tecnologies.
Aquest any ha estat marcat pel dubte sobre el futur dels col·legis professionals, amb un avantprojecte estatal
de Llei de Serveis Professionals que s’està debatent a tots els Col·legis i que plana sobre nosaltres. Hem reforçat els
lligams amb els col·legis que formen part de la Taula Tècnica i amb els del Medi Rural i hem creat una Comissió
Intercol·legial d’Urbanisme i Territori per a fer sentir la nostra veu en aquest àmbit tant important. Hem donat una
bona embranzida a l’AQPE, certiﬁcant els nostres tres primers col·legiats.
Hem ajudat els nostres col·legiats, des de la nostra Borsa de Treball, a trobar feina, amb 199 noves ofertes de
treball, d’acord amb el nostre objectiu de foment de l’ocupació dels enginyers agrònoms. També hem potenciat el
nostre programa de formació, amb nombroses conferències, cursos, jornades i tallers que han tingut un gran èxit
d’assistència i que han estat valorades molt positivament.
Aquest any hem anomenat col·legiat/associat d’honor a en Josep Maria Rofes, degà que em va precedir en el
càrrec, a qui hem volgut reconèixer la seva tasca al front del Col·legi i a qui felicito des d’aquí.
També vull fer un reconeixement especial als col·legiats que treballen voluntàriament al Banc dels Aliments.
La petita contribució que hi hem fet com a Col·legi és una d’aquelles petites coses que ens omple d’orgull i ens fa
grans com a col·lectiu.
Finalment vull que tinguem en el record a tots aquells companys que ens han deixat durant aquest any, i molt especialment a l’Alejandro García Homs, ex-degà del nostre Col·legi i a en Nicolás Betancor. Us trobarem a faltar, amics!
Una abraçada,

Sílvia Burés
Degana
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Organs 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
Degana
Silvia Burés Pastor
Vicedegà
Pau Oromí Martí
Secretària
Nuria Cañameras Riba
Tresorer
Òscar Trindade Roca
Vocal de relacions amb el Consell
Carles Estarán Justribó
Delegat de Barcelona
Miquel Pujol Palol
Delegat de Girona
Josep M. Dilmé Ferrer
Delegada de Lleida
Conxita Villar Mir
Delegat de Tarragona
Íñigo Vargas Pando
Vocal de relacions amb les administracions públiques
Anna Forns Bergés
Vocal de Girona
Imma Malet Prat
Vocal de Lleida
Xavier Luján Egea
Vocal de Tarragona
Eulàlia Moreno García
COMISSIÓ PERMANENT
Degana
Silvia Burés Pastor
Vicedegà
Pau Oromí Martí
Secretària
Nuria Cañameras Riba
Tresorer
Òscar Trindade Roca
Resta dels membres de la Junta de Govern
que vulguin assistir-hi
8
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Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos
COMISSIÓ DE VISATS
Eduard Hernández Yáñez
Jaume Puig Bargués
Llorenç Reig Tehas
Joan Adserias Sans
Carles Estarán Justribó
Joan Guim Balcells
M. Jesús Ortiz Campos
COMISSIÓ D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Eulàlia Moreno García
Eduard Mas Martínez
Marta Puyuelo Gros
Oscar Cabodevila Pillado
Elisabet Medina Clarà
Teresa Soley Zapata
M. Jesús Ortiz Campos
Anna Forns Bergés
Mª José Calvo González
Alexandre Panyella Ametller
COMISSIÓ PAISATGE
Roser Vives Delàs
Josep M. Dilmé Ferrer
Ignasi Grau Roca
Francesc Primé Vidiella
Xavier Puig Oliveras
Pilar Mallol Casals
Jordi Vives Xiol
Joan Estrada Aliberas
Francesc Xavier Recasens Gràcia
Comissió de l’Aigua
Carles Estarán Justribó
Josep M. Villar Mir
Sergio Mothe Martínez
Fco. Javier Teixidó Chimeno
Manuel Blanco Grustán

Joan Girona Gomis
Agustí X. Gonzàlez Nieto
Santiago Planas de Martí
Francesc Camino Germà
Ignasi Servià Goixart
Comissió d’Energia i Residus
Verònica Kuchinow Tudury
Arturo Sánchez García
Anna Lluís Gavaldà
Xavier Luján Egea
Ignasi Gubianas Monge
Pep Salas Prat
Eva Farré Fustagueras
Comissió Deontològica
Pau Oromí Martí
Jaume Gelabert Orench
Lluís M. Bonet Sarís
Frederic Gómez Pardo
María José Chesa Marro
Agustí Rubert López
Comissió de Valoracions i Peritatges
Joan Estrada Aliberas
Francesc Primé Vidiella
Pau Oromí Martí
GRUP DE TREBALL SISTEMES D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA (SIG)
Ignasi Servià Goixart
Josep Maria Sánchez López
Gustau Carrillo Mahiques
Daniel Garcia Llobet
Fco. Javier Teixidó Chimeno
Sergi Gàmiz Ribelles
Dolors Muntané Domènech
David Català Puell
COMISSIÓ DE NOVES TITULACIONS
Silvia Burés Pastor
Pau Oromí Martí
Nuria Cañameras Riba
Miquel Pujol Palol
Anna Forns Bergés
Francesc Ramírez de Cartagena Bisbe
Narciso Pastor Sáez
Mercè Raventós Santamaria

Jaume Lloveras Vilamanyà
Jordi Comas Angelet
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA
Íñigo Vargas Pando
Eulàlia Moreno García
Joan Ramon Gispert Folch
Josep M. Rofes Sans
Francesc Primé Vidiella
Anna Lluís Gavaldà
Vicenç Ferré Puig
Albert Torredemer Tomàs
Joan Viñas Clemente
Olivia Sacristán Bravo
Carles Pablo Ferré Torres
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA
Conxita Villar Mir
Òscar Trindade Roca
Xavier Luján Egea
Justo Lorenzo Sánchez
Ignasi Iglesias Castellarnau
Víctor Homedes Gili
Carles Sabaté Vives
Cristina Gallinad Ferrer
Antoni Teixidó Quintana
Elena Blasco Turmo
Eva Martínez Cristobal
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA
Josep M. Dilmé Ferrer
Imma Malet Prat
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa
Pere Alvarado Crosas
Frederic Gómez Pardo
Josep M. Vallès Casanova
SECRETARIA TÈCNICA
Secretari tècnic
Joan Guim Balcells
Adjunt al secretari tècnic
M. Jesús Ortiz Campos
Personal administratiu
Jordi Graña Flores
Joseﬁna Bertran Torra
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Representació del Col·legi en altres
entitats i organismes
Consejo General de Colegios
Oﬁciales de
Ingenieros Agrónomos
Degana, Silvia Burés Pastor
Fundació Agrícola Catalana
Delegat de Barcelona,
Miquel Pujol Palol
Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Cambra de
Comerç de Barcelona
Verònica Kuchinow Tudury
Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de Girona
Delegat de Girona,
Josep M. Dilmé Ferrer
Premi al Llibre Agrari
Vocal de relacions amb el
Consell, Carles Estarán Justribó
L’Observatori del Paisatge
Roser Vives Delàs
Consell Assessor de l’Enginyeria
Tècnica Agrícola de la
Universitat Rovira i Virgili
Delegat de Tarragona,
Íñigo Vargas Pando
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ITeC
Degana, Silvia Burés Pastor
Consell Participatiu de l’Agència
de l’Energia de Lleida
Vocal de Lleida,
Xavier Luján Egea
Consell Assessor de la Ciència
de Lleida
Òscar Ciutat Oró
Mesa per l’aplicació de la
Directiva d’ús sostenible de
plaguicides a Catalunya
Josep Maria Vives de Quadras
Comissió d’Avaluació i
Seguiment de la Llei 20/2009
Arturo Sánchez García
Comissió Intercol·legial
d’Urbanisme i Territori. Col·legis
professionals de l’àmbit rural
Ignasi Grau Roca
Delegat de Girona,
Josep M. Dilmé Ferrer
Agència de Qualiﬁcació Professional
Degana, Silvia Burés Pastor
Vicedegà, Pau Oromí Martí

Fundació Universitat de Lleida
Vocal, Carles Estarán Justribó

Patronat de la Ciutat Antiga de Vic
Jaume Macià

Fundació Torres Ibern
Delegat de Barcelona,
Miquel Pujol Palol

Agroforum
Degana, Silvia Burés Pastor
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Representació de l’Associació en altres
entitats i organismes
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA)
Vicepresident, Carles Estarán Justribó
Delegada regional de Catalunya, Silvia Burés Pastor

Institut d’Enginyers de Catalunya INEC
Silvia Burés Pastor
Òscar Trindade Roca
Carles Estarán Justribó
Pau Oromí Martí
Nuria Cañameras Riba
Anna Forns Bergés
Imma Malet Prat
Miquel Pujol Palol
Eulàlia Moreno García

Groupement Européen d’Intérêt Economique AGRO-SUD EUROPE (GEIE)
Gerent, Joan Barniol Garriga
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Relacions institucionals
Relacions amb el Consell General
El Col·legi està integrat en el si del Consejo General de Colegios Oﬁciales de Ingenieros 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 personalitat jurídica pròpia.
Junta de degans
La responsabilitat de la direcció i l’administració
del Consell General recau en la Junta de Degans,
en la qual el Col·legi ha estat representat per la
degana, Silvia Burés. La Junta de Degans ha celebrat tres reunions ordinàries, una a Tarragona,
una a Madrid i una altra a Logronyo.

A més dels assumptes estatutaris que va caldre
tractar en cada moment, les principals preocupacions del Consell han estat el seguiment de l’impacte de la crisi econòmica en l’activitat professional dels enginyers agrònoms, el seguiment de
l’avantprojecte de Llei de serveis professionals,
les noves titulacions i les competències professionals, així com la qualiﬁcació professional dels
enginyers.
La primera Junta de Degans celebrada el dia 20
de març va tenir lloc a Tarragona, en homenatge
a en Josep Maria Rofes, ﬁns ara degà del COEAC,
i amb motiu del seu comiat. En aquesta reunió,
la Junta de Degans va aprovar el nomenament
de col·legiat d’honor del Consell General de Col-
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legis Oﬁcials d’Enginyers Agrònoms a l’exdegà
del COEAC, Josep Maria Rofes. La trobada de
degans a Vila-seca va tenir un ressò mediàtic en
els mitjans de la zona.
Junta de Representants
La Junta General de Representants és l’òrgan
representatiu de les Juntes de Govern dels Collegis, i es reuneix un cop cada dos anys.
El Col·legi de la Rioja va organitzar una reunió que
ha tingut lloc el dia 22 de novembre a Logronyo.
En aquesta reunió, el Col·legi va ser representat
per la degana, Silvia Burés, i el vicedegà, Pau
Oromí. Entre d’altres coses, es va acordar constituir tres comissions: d’Organització, de Formació
Contínua i de Plans d’Estudis. En representació
del COEAC hi assistiran, la degana, Silvia Burés,
i el delegat de Girona, Josep Maria Dilmé, a la
primera, i la mateixa degana i la secretària, Nuria
Cañameras, a la tercera. A més, en la primera, el
vicepresident d’ANIA, Carles Estaran, hi assistirà
en representació de l’Asociación.

Relacions amb l’Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos (ANIA)
L’Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
(ANIA) agrupa tots els enginyers agrònoms a nivell
estatal. Els enginyers agrònoms de Catalunya hi
estan representats per la nostra presidenta, Silvia
Burés, com a delegada regional de Catalunya, i, a
més, el vicepresident d’ANIA, Carles Estarán, és
membre de la nostra Junta Directiva.
Jornada sobre paviments continus
ANIA va organitzar, arreu de l’Estat Espanyol, un
cicle itinerant de jornades sobre paviments conti14
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Relacions amb la Generalitat de Catalunya
Reunion amb el director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries,
Domènec Vila
Mantingudes el dia 13 de febrer i 14 de maig.
Entre d’altres qüestions, es va parlar de la voluntat del DAAM en donar suport al 2n Congrés
Rural Smart Grids, així com de la internacionalització i les possibles col·laboracions en l’organització d’una jornada sobre aquest tema.

nus. A Catalunya, la jornada va tenir lloc
el dia 15 de març a la seu central del
Col·legi a Barcelona. L’acte de presentació de la Jornada fou a càrrec de la presidenta, Silvia Burés, i del vicepresident
d’ANIA, Carles Estarán. La valoració per
part dels assistents va ser molt positiva.
Cumbre de la Ingeniería Española
Jornada organitzada per l’IIE que va tenir
lloc els dies 13 i 14 de maig a la sala
d’actes de l’IIE a Madrid. El company
Cristóbal Luque, de l’empresa Borges, va
participar en una de les taules rodones organitzades, celebrada el dia 13 de maig
sobre el tema «Enginyeria i natura».
«Día mundial de la alimentación 2013»
Jornada organitzada per ANIA que, amb
el títol «Societat civil i seguretat alimentària: els bancs d’aliments i les cooperatives agràries. Una població sana depèn de
sistemes alimentaris saludables», va tenir
lloc el dia 15 d’octubre a la seu de l’IIE.

Departament de Justícia. Jornada de treball i
debat amb els col·legis professionals de
Catalunya sobre «la nova normativa
de serveis professionals»
Jornada de treball i debat amb els col·legis professionals de Catalunya, organitzada pel Departament de Justícia, sobre la nova normativa de
serveis professionals. La jornada va tenir lloc el
dilluns 6 de maig, al Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, i hi van assistir la majoria dels col·legis professionals de Catalunya.
Es va parlar sobre l’esborrany de l’avantprojecte
de llei i es va assenyalar que encara no n’hi ha
una versió oﬁcial; malgrat això, la preocupació
general era palesa, atès el nombre d’assistents
a la jornada.
Reunió amb la directora de l’ICAEN, Maite Masià
Mantinguda el dia 13 de juny amb una representació de degans i presidents de diferents
col·legis professionals per tractar del tema de
la certiﬁcació de l’eﬁciència energètica dels ediﬁcis i la nostra competència per emetre aquest
tipus de certiﬁcats. Després d’aquesta reunió es
va aconseguir estendre la certiﬁcació al nostre
Col·legi.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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accedir a una quota reduïda a l’hora d’inscriure’s
com a congressistes a l’SmartFruit, un congrés
internacional entorn de la gestió integrada de plagues en cultius fructícoles, que havia de tenir lloc
a Barcelona, al Palau de Congressos de Montjuïc,
dels dies 2 a 4 de febrer del 2014.

Taula rodona amb els diputats al Congrés
Acte organitzat per la Conselleria de Justícia, en
relació amb la nova llei sobre serveis i col·legis
professionals, que va tenir lloc el dia 19 de juliol a Barcelona. Els màxims representants dels
col·legis professionals va traslladar al govern les
seves inquietuds pel que fa al futur de les professions col·legiades. A l’acte, en representació del
Col·legi, hi va participar el vicedegà, Pau Oromí.
Centre de Seguretat i Salut de la Generalitat de
Catalunya a Lleida
La delegada de Lleida, Conxita Villar, va mantenir
una reunió amb el Sr. Francesc Vidal, director del
Centre de Seguretat i Salut de la Generalitat de
Catalunya a Lleida, amb l’objectiu de trobar una
línia de col·laboració entre les dues institucions.
La reunió va tenir lloc el dia 21 de maig a la seu
del Col·legi a Lleida, i entre d’altres qüestions es
va parlar de fer difusió dels seus programes de
formació en temes de seguretat i salut.
Conveni de col·laboració SmartFruit IPM
International Congress
El Col·legi i el DAAM van signar un conveni de
col·laboració per a la difusió de l’SmartFruit IPM
International Congress. D’acord amb aquest conveni, els enginyers agrònoms col·legiats van poder
16
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Reunions de presentació de les conclusions
del 1r Congrés Rural Smart Grids i
promoció del congrés
L’any 2012 va tenir lloc el 1r Congrés Rural
Smart Grids, i, al ﬁnal de les sessions, es va
organitzar un col·loqui amb el públic que va
donar peu a la redacció d’un document de conclusions que recull els punts bàsics d’actuació i
que hem cregut convenient presentar i explicar
a l’administració pública.
En aquest sentit, una part dels membres de la
Comissió d’Energia i Residus del nostre Col·legi,
acompanyats per la degana, Silvia Burés, van
concertar una sèrie de reunions amb representants de l’administració publica per tal de poder
explicar-los-el de primera mà.
Les reunions realitzades van ser les següents:
• 4 de març al COEAC: amb el conseller del
DAAM, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del
director general de Desenvolupament Rural,
Jordi Sala, el director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i Misericòrdia Montlleó, alcaldessa
d’Ulldemolins i directora executiva de la Fundació del Món Rural.
• 14 de març: amb el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS),
Arnau Queralt, i els membres del Consell per a
la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), Joan Majó i Joan Ramon Rovira.

àmbit inst it uc iona l
• 19 de març : amb el secretari del Departament
de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric
Llebot i Rabagliati.
• 27 de març: amb l’Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona.
• 3 d’abril: amb l’Hble. Sr. Felip Puig i Godes,
conseller d’Empresa i Ocupació.
• 2 de maig: amb el director del CADS, Arnau
Queralt, i el director de la Comissió Europea a
Barcelona, Ferran Tarradellas.
• 17 de maig: amb la directora de l’ICAEN, Maite Masià i Ayala, i el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín
Ferré.
• 14 de juny: amb el secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres.
En general, tots van mostrar interès per la iniciativa i bona disposició a donar suport al congrés.

Relacions amb l’administració local
Diputacions i municipis
Amb motiu de la presentació de les conclusions
del 1r Congrés Rural Smart Grids i la promoció
del mateix congrés, també es van mantenir reunions amb la Diputació de Lleida, la Diputació de
Tarragona i la Diputació de Girona. Així mateix,
el dia 23 de juliol es va celebrar una reunió amb
representants de la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
Patronat de la Ciutat Antiga de Vic
El Patronat de la Ciutat Antiga és l’òrgan de caràcter consultiu, constituït per l’Ajuntament de
Vic, que té per objecte vetllar per les intervencions en els àmbits amb valor patrimonial del
municipi, així com en els elements catalogats.
L’Ajuntament de Vic ens va demanar de formar-ne part, i ho vam fer a través del company
Jaume Macià.
Concurs Internacional de
Roses Noves de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona organitza el Concurs
Internacional de Roses de Barcelona al Roserar
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del Parc Cervantes. En la seva 13a edició, que
va tenir lloc el dia 10 de maig, la degana,
Silvia Burés, va ser convidada a formar part
del Jurat Internacional, en representació del
nostre Col·legi.
Taller participatiu a l’Ajuntament de
Figueres: «Figueres i el repte de l’energia»
En el marc del projecte europeu Imagine-Low
Energy Cities, l’Ajuntament de Figueres va
organitzar dos tallers participatius anomenats

«Figueres i el repte de l’energia». El segon, que
va tenir lloc el dia 25 de novembre al Centre
de Formació Integral Ferran Suñer, va comptar
amb la presència de 28 experts en matèria
d’energia. Entre ells, i en representació del
Col·legi, hi va participatr la companya Anna
Lluís, membre de la Comissió d’Energia i
Residus del Col·legi.
18
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Relacions amb la Universitat
Relacions amb la Universitat de Lleida
El dia 12 de març, la degana, Silvia Burés, va
mantenir una reunió amb el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, en la qual,
entre d’altres coses, es va parlar de les noves
titulacions.
La delegada de Lleida, Conxita Villar, va assistir
a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa
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del senyor Jaume Miranda i Canals, apadrinat
pel Dr. Jaume Porta Casanellas, i a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013/2014. Els actes
van tenir lloc el dia 23 de maig, el primer, i el 18
de setembre, el segon, a l’ediﬁci del rectorat de
la Universitat de Lleida.
Així mateix, al llarg de l’any es van mantenir diverses reunions de treball amb el nou director de
l’ETSEA, el company Narciso Pastor, per tal d’enfortir les relacions, buscar línies de cooperació i,
així mateix, fer un seguiment continuat de la situació dels nous plans d’estudis de grau i màster.
A més, el Col·legi va ser entitat col·laboradora de la
commemoració del 40è aniversari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida, que es
va escaure al llarg del curs acadèmic 2012/2013.
En el decurs de la Junta General de juny a Monells, el mateix director de l’ETSEA va presentar
el llibre editat amb motiu del 40è aniversari: L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida, 1972-2012: un valor al servei de la societat,
en edició no venal que ha estat coordinada per
Jaume Porta, Astrid Ballesta i Juan Antonio Martín Sánchez, i de la qual són autors molts professors. En aquest llibre es descriu el recorregut de
l’ETSEA durant aquests 40 anys, la implantació
d’aquests estudis a Lleida, la seva inﬂuència en
el territori, com també els diferents avenços aconseguits i els reptes de futur que es plantegen. Així
mateix, informem que el llibre està penjat al web
del Col·legi a la disposició de tots els col·legiats.
Relacions amb la Universitat
Politècnica de Catalunya
El dia 14 de febrer, la degana, Silvia Burés, va
mantenir una reunió amb la directora de l’Escola

Superior d’Agricultura de Barcelona, Lourdes
Reig, en la qual, entre d’altres qüestions, es va
parlar sobre les noves titulacions.
Relacions amb els col·legis professionals
El 2013, a través de diversos contactes i reunions,
el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va
continuar treballant en cerca de sinergies i amb
la voluntat d’obrir possibles línies de col·laboració
amb altres col·lectius.
Col·legis professionals de l’àmbit rural
El dia 12 de març, la degana, Silvia Burés, va
mantenir una reunió amb el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, en la qual,
entre d’altres coses, es va parlar de les noves
titulacions.
L’objectiu principal és optimitzar recursos i apropar els col·legis a la societat civil catalana. En
MEMÒRIA ANUAL 2013

19

àmbit inst it uc ional
aquest marc de col·laboració, es van realitzar les
següents actuacions:
U Reunions dels quatre degans/presidents amb
l’objectiu d’impulsar la col·laboració conjunta.
U Reunió amb la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme. Mantinguda el dia
29 d’octubre amb representants dels quatre
col·legis amb l’objectiu de presentar-nos plegats a l’administració com un únic interlocutor
i reclamar un paper més directe i inﬂuent en
les distintes iniciatives que el Departament de
Territori i Sostenibilitat promou en l’àmbit de
l’ordenació del territori i l’urbanisme, com ara:
comitè d’experts, comissions d’urbanisme, etc.
U Creació d’una Comissió Intercol·legial d’Urbanisme i Territori. Es crea amb l’objectiu de
desenvolupar aquests temes. Per part del Collegi hi participa el delegat de Girona, Josep
Maria Dilmé, i el company Ignasi Grau, que, a
més, serà el representant de la comissió a la
Ponència del sòl no urbanitzable.
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Participació a la jornada «El futur dels
col·legis professionals i dels serveis
professionals a Catalunya»
Jornada organitzada pel COETAPAC-Girona que
va tenir lloc el dia 30 d’octubre a Girona. La
jornada va comptar amb l’assistència de l’Hble.
conseller de Justícia, Sr. Germà Gordó, i la ponència de l’assessora en matèria d’administració
de justícia del Gabinet del Conseller, la Sra. Bibiana Segura, titulada «Col·legis professionals,
quin és el seu futur des de l’òptica jurídica».
Posteriorment, es va celebrar una taula rodona
amb degans/presidents de diferents col·legis
professionals, entre ells la nostra degana, Silvia
Burés, i en la qual es van fer aportacions molt
interessants quant a atribucions de professionals
i intrusisme professional.
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Agència de Qualiﬁcació Professional
de l’Enginyeria (AQPE)
L’any 2013 es va constituir i es va posar en
marxa l’Agència de Qualiﬁcació Professional de
l’Enginyeria, que té com a principal ﬁnalitat la
qualiﬁcació dels professionals de l’enginyeria en
funció dels seus coneixements acreditats i de la
seva experiència professional.

Aqualogy ha estat la primera empresa que ha
començat a certiﬁcar els seus professionals de
l’enginyeria segons el model AQPE; entre ells, hi
ha tres companys enginyers agrònoms.

El dia 19 de juliol, a la seu del Foment del Treball
a Barcelona, va tenir lloc la cerimònia de lliurament dels primers certiﬁcats AQPE als enginyers
d’Aqualogy.

Taula de Col·legis Tècnics (TCT)
La degana, Silvia Burés, va assistir a les reunions
de la Taula de Col·legis Tècnics, celebrades els

Els enginyers agrònoms interessats a acreditarse es poden posar en contacte amb la secretaria
tècnica del Col·legi.
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dies 7 de gener, 18 de febrer, 18 de març, 22
d’abril, 26 de setembre i 31 de novembre, amb
l’objectiu de mantenir el contacte entre els degans que constitueixen la TCT per tal de facilitar
els mecanismes necessaris per donar resposta a
les diferents matèries d’interès comú. Entre d’altres qüestions, es va parlar de l’avantprojecte de
Llei de serveis professionals, de la situació econòmica dels col·legis professionals i de mirar de
trobar línies de col·laboració conjunta. A més, es
va celebrar una reunió amb el rector de la UPC,
mantinguda el dia 7 de març.
Diada de l’11 de setembre
És tradició que el dia 11 de setembre tots els enginyers facin una ofrena conjunta al monument
a Rafael Casanova. El 2013, la representant del
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va
ser la degana, Silvia Burés.
Sopar anual del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Lleida
La delegada de Lleida, Conxita Villar, va participar
en el tradicional sopar de germanor del Col·legi
22
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d’Enginyers Industrials de la Demarcació de
Lleida, convidada pel seu president, Joaquim
Llop Ribalta. El sopar va tenir lloc el dia 23 de
novembre a la «Finca Prats» d’Alpicat.
INEC. Jornada iGenium’13
L’INEC és l’institut que aplega a Catalunya les
diverses branques de l’enginyeria, i pretén prestigiar
la professió i, si és possible, millorar-la. L’any 2013
va continuar organitzant iGenium, la trobada anual
de l’enginyeria catalana, iniciativa que es duu a
terme amb la ﬁnalitat genèrica de donar a conèixer,
a través de casos professionals d’èxit, les diferents
branques de l’enginyeria.
Els objectius especíﬁcs de la trobada són:
• Prestigiar la professió d’enginyer com a cientíﬁc que transforma la ciència en un bé
material.
• Contribuir a donar visibilitat a la professió entre
la societat en general.
• Donar a conèixer els projectes més rellevants
de l’any fets per les diferents enginyeries als
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La inauguració de la jornada fou a càrrec de
l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i de Carles
Martín i Badell, president de l’INEC.

Relacions amb altres institucions
Agrofòrum
La iniciativa d’Agrofòrum sorgeix de la Institució
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i és impulsada juntament amb la Fundació del Món Rural
(FMR). Agrofòrum constitueix una plataforma
de reﬂexió i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i del medi rural de Catalunya, i el
Col·legi, a través de la degana, Silvia Burés, en
forma part del Consell Directiu. El dia 15 de
juliol va tenir lloc la reunió de constitució de
l’esmentat Consell Directiu.

diferents col·lectius d’enginyers i a la societat
en general.
• Promocionar l’INEC.
• Aportar valor a la professió.
Genium’13 va tenir lloc el dia 21 de maig a Barcelona, i, entre d’altres enginyers, hi va participar el company, enginyer agrònom, Ignasi Grau,
que va presentar el Pla de regadius de Catalunya
2008–2020.

Congress on Industrial & Agricultural Canals
El Col·legi Oﬁcial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya dóna suport institucional al Congress on
Industrial & Agricultural Canals, que tindrà lloc
els dies 2, 3, 4 i 5 de setembre del 2014 a
Lleida.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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Actes socials i celebracions institucionals
Juntes Generals
El 2013 es van celebrar dues Juntes Generals
ordinàries, una al juny i una altra al desembre.
Junta General del dia 15 de juny
La Junta General del mes de juny va tenir lloc el
dia 15 a l’auditori de l’ediﬁci B_IRTA de Monells,
Finca Camps i Armet (Baix Empordà).
Entre d’altres qüestions, en aquesta Junta es
van aprovar els comptes de l’exercici anterior i
la proposta de la Junta de Govern del nomenament de col·legiat/associat d’honor al company
Josep Maria Rofes Sans. A més, s va fer un repàs de l’activitat del Col·legi i l’Associació en el
primer semestre.
Un cop ﬁnalitzada la Junta General, va tenir lloc el
tradicional dinar de germanor, que aquest cop fou
una arrossada del company Frederic Gómez Pardo
a l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà,
a Monells, a la mateixa Finca Camps i Armet. Al
dinar van participar una cinquantena de persones,
entre col·legiats i familiars, grans i petits.
Després del dinar es va dur a terme una visita
molt interessant al CENTA-IRTA (Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris de l’IRTA), de la mà dels companys Joan Tibau, Josep
Comaposada i Raul Encinas.
Junta General ordinària del dia 14 de desembre
La Junta General de desembre va tenir lloc el
dia 14 a la sala d’actes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
24
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Natural, Gran Via de les Corts Catalanes, 612614, a Barcelona.
En aquesta Junta es va fer un seguiment de la
marxa del Col·legi, així com de les actuacions
realitzades en els últims mesos, i també es va
acordar el pressupost per a l’any 2014.

Un cop ﬁnalitzada la Junta General, va tenir lloc
el tradicional dinar de germanor, que se celebrà a
l’antic restaurant 7 Portes i al qual van participar
més d’una trentena de col·legiats i col·legiades.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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Tradicional calçotada dels agrònoms 2013

Festivitat de Sant Isidre

El dissabte dia 13 d’abril es va celebrar la tradicional calçotada del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, organitzada per la Comissió d’Activitats de
Tarragona.

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

Es va escollir un restaurant que forma part de
l’Slow Food Tarraco i que ofereix calçots amb IGP
«Calçot de Valls». Al matí es va organitzar una
visita a l’obrador de «Les Clandestines. Cervesa
artesanal» per conèixer-ne les instal·lacions i la
plantació de llúpol i fer-hi un tast de cervesa.

A Barcelona van organitzar una visita guiada
al Parc Central del Poble Nou per conèixer de
primera mà la funcionalitat del parc, amb els
seus diferents ambients, així com les pràctiques
de manteniment que s’hi realitzen. La
visita va ser a càrrec del responsable
de manteniment del mateix parc,
i vam ser rebuts pel gerent adjunt
de Medi Ambient i Serveis Urbans
de l’Ajuntament de Barcelona, el
company Roman Llagostera. Tot seguit
va tenir lloc un dinar al restaurant
DO2 de l’Hotel ME Barcelona, situat
al costat mateix del parc.
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Els companys de Tarragona, el dissabte dia 18
de maig, van organitzar una excursió de primavera pel Parc Natural de la Serra de Montsant,
una passejada pel bosc amb un recorregut senzill
per l’extrem nord del parc natural i dins del terme d’Ulldemolins, amb anada i tornada des de
l’ermita de Sant Antoni. Tot seguit va tenir lloc
un dinar campestre a l’àrea de lleure de l’ermita
de Sant Antoni.
A Lleida, la Comissió d’Activitats es va esmerçar
a organitzar una vetllada, amb l’organització d’un
sopar a la Llotja. Hi van participar una cinquantena de persones. Van assistir al sopar el director
dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a Lleida, Jaume Fabà, el director general
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAAM, el company Domènec Vila, i,
en representació de l’ETSEA, el cap d’estudis de
postgrau, el company Daniel Babot.

Els companys de Girona, el divendres 17 de
maig, van organitzar una visita a la Finca Mas
Genover de Vilanant, Alt Empordà, i tot seguit
un sopar a la mateixa ﬁnca, que té unes 250
hectàrees i fou afectada parcialment per l’incendi
de l’any anterior. S’hi van fer treballs d’extracció
de tota la fusta cremada, i disposa d’un vedat
intensiu, d’una casa de turisme rural i d’una
explotació extensiva de vaques. A més, s’hi estan
recuperant les oliveres i s’hi conrea el cereal.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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Debat de política agrària
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el dia 25 de novembre, la Comissió d’Activitats de Lleida va organitzar un debat
de política agrària que va tenir lloc el dia 19 de
novembre a la seu del nostre Col·legi a Lleida. L’objectiu era generar un debat sobre el contingut dels

programes electorals dels principals grups polítics
que es presentaven a les eleccions.
El debat va ser conduït i moderat pel delegat accidental de Lleida, Carles Estarán, i va comptar
amb la presència dels representants dels principals
partits polítics: Cristina Bosch (CiU), Òscar Ordeig
(PSC), Albert Donés (ERC), Ignasi Llorens (PP),
Sara Vilà (ICV) i Carles Sans (SI).

Comissions i grups de treball
Les comissions i grups de treball són
organitzacions internes formades per col·legiats
interessats en una temàtica especíﬁca.
Estudien interessos professionals concrets
i, d’acord amb les conclusions assolides,
organitzen debats, cursos… Es reuneixen
periòdicament i estan obertes a la participació
de tots els col·legiats.

Creació del grup de treball Sistemes
d’Informació Geogràﬁca (SIG)
El 2013 es va crear el grup de treball Sistemes
d’Informació Geogràﬁca, iniciativa promoguda
pel company Josep Maria Sánchez López.
Entre d’altres, els principals objectius i funcions
són:
U Impulsar la imatge dels enginyers agrònoms
en les noves tecnologies de l’enginyeria rural.
U Crear un grup d’experts que pugui assessorar altres companys que s’inicien en els SIG
o aquells que necessiten assessorament en
l’exercici de la seva feina.
U Actualitzar els coneixements dels SIG i compartir experiències.
U Difondre a través del Col·legi les novetats, les
publicacions, els cursos de formació i les conferències que puguin ser d’interès.
U Donar a conèixer els diferents programaris, eines d’anàlisi, dades obertes i altres.
U Si escau, representar el Col·legi d’Enginyers
Agrònoms en conferències.
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En aquest sentint, ja han començat a treballar
en un document per impulsar l’ús de la tecnologia GIS.

Creació de la Comissió de Noves Titulacions
Amb l’aparició de les noves titulacions per
l’adaptació a les directrius de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), que estableix un
sistema comparable de titulacions universitàries
a Europa entre tots els països participants, es va
creure convenient la creació d’un grup de treball
per tal de fer-ne el seguiment.
L’objectiu principal del grup de treball és conèixer els requisits legals per a l’exercici de la
professió d’enginyer agrònom, el sistema de veriﬁcació dels diferents plans d’estudi així com
de la possibilitat de col·legiació de les noves
titulacions relacionades amb la professió d’enginyer agrònom.

El 2013, la comissió va organitzar una visita tècnica a les Caves Codorniu, que va tenir lloc el dia
16 de març. La visita fou conduïda pel company
Eduard Mas, responsable QSE, i pel responsable
d’Enologia Bruno Colomer. Tot seguit es va fer un
dinar de germanor a un restaurant de la zona.

Comissió d’Energia i Residus del Col·legi
Els principals objectius de la comissió és el foment, la divulgació i la informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb els sistemes energètics i/o els residus i la seva utilització en el
món agroalimentari, per tal d’arribar a ser referents en els sectors emergents d’energies renovables i medi ambient.

Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi
Un dels principals objectius de la comissió és
apropar el Col·legi a les persones que treballen a
les indústries agroalimentàries, i, en general, les
principals línies d’actuació s’han centrat, bàsicament, en tres àmbits: la seguretat alimentària, la
innovació i la sostenibilitat.

El 2013, les principals actuacions realitzades
van ser les següents:

Un dels principals objectius de la comissió és
apropar el Col·legi a les persones que treballen a
les indústries agroalimentàries, i, en general, les
principals línies d’actuació estan centrades bàsicament en tres àmbits: la seguretat alimentària,
la innovació i la sostenibilitat.

U Xerrada energètica sobre «Oportunitats de l’autoconsum en el món rural» (Barcelona, 30 de
gener).
U Participació en la consulta pública de la Comissió Europea sobre el Llibre verd d’energia i
clima per al 2030.
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U Organització del 2n Congrés Rural Smart Grids
«Aigua i energia», juntament amb l’ICAEN, la
Fundació Món Rural i Local Red, que va tenir
lloc els dies 7 i 8 de novembre a Lleida.
U Xerrada energètica sobre «Municipalització de
la xarxa elèctrica de distribució. El cas de Berlín i Hamburg i les possibilitats a Catalunya»
(Barcelona, 2 de desembre).

Comissió de l’Aigua del Col·legi
La comissió, presidida pel delegat accidental de
Lleida, Carles Estarán, té com a objectiu principal establir un “debat profund” sobre tots aquells
temes relacionats amb la gestió dels recursos hídrics i el regadiu, els quals tenen una incidència
social important.
En aquest sentit, es va fer la següent actuació:
U Organització d’una visita tècnica a la depuradora ecològica de Fabara i al bombeig en sèrie
del regadiu de la comunitat de regants «Marge
dret del riu Guadalope», que va tenir lloc el dia
8 de maig.

Comissió del Paisatge
El principal objectiu de la Comissió del Paisatge
és consolidar la ﬁgura de l’enginyer agrònom en
els àmbits del paisatge i l’ordenació del territori,
defensar els nostres interessos i mantenir-nos
actius en aquest camp. El 2013, a través de la
companya Roser Vives, hem continuat assistint a
les reunions del Consell Rector de l’Observatori
del Paisatge.
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Premis i distincions
Premi del Llibre Agrari. Fira de Sant Miquel
Com cada any, dins del marc del conveni de collaboració subscrit entre el Col·legi i la Fira de
Lleida, s’ha convocat la 42a 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, i el
nostre representant va ser el vocal de relacions
amb el Consell, Carles Estarán Justribó.

Producción y manejo de semillas y plantas forestales, de diversos autors, editada pel Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
i El Castell del Remei. Terra, aigua i cultura del vi
a la plana d’Urgell, de Jaume Mateu, publicada
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per Pagès Editors, van guanyar ex aequo la 42a
edició del Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira
Agrària de Sant Miquel, i que té una dotació de
6.000 euros. Un total de 42 obres (11 més que
l’any anterior) van participar en la convocatòria
del 2013 del premi, l’únic d’aquestes característiques que es convoca a l’Estat espanyol.

Col·legiat/associat d’honor
El dia 15 de juny del 2013, la Junta General
va acordar, per assentiment, el nomenament
de col·legiat/associat d’honor al company Josep
Maria Rofes Sans, per la seva estima a la professió
d’enginyer agrònom i al nostre col·lectiu, així
com per l’extraordinària capacitat de lideratge,
la vocació de servei, l’eﬁcàcia en la gestió i la
dedicació demostrades durant el seu deganat
(2004-2012).
En el decurs del dinar de germanor de la Junta
General de desembre, es va dur a terme, de
mans de la degana, Silvia Burés, el lliurament
de la placa commemorativa. Tot seguit l’exdegà
Josep Maria Rofes va pronunciar unes paraules
d’agraïment.

se r ve is

s erveis
Potenciar el servei al col·legiat
Assegurances
El Col·legi ofereix un servei de suport i assessorament professional per a la contractació i la gestió
de les assegurances dels col·legiats i els seus familiars —de qualsevol tipus d’assegurances, tant
personals com professionals—, amb un tracte directe i personalitzat.
Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb
les assegurances, els assessors professionals
del COEAC atenen personalment els col·legiats,
analitzen les seves necessitats particulars i
troben l’assegurança que s’adapta més a les
seves condicions, amb les millors prestacions i
serveis i al millor preu.

Els col·legiats i les col·legiades del COEAC
poden demanar una cita amb els especialistes
en assegurances del Col·legi i beneﬁciar-se de la
millor cobertura al millor preu, per a tot tipus
d’assegurances que necessitin.
Al llarg del 2013, es va portar a terme una campanya telefònica oferint pressupostos sense cap
mena de compromís per al col·legiat.
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Suport a l’exercici de la professió
Visat telemàtic
L’any 2013, el 96% dels visats es van trametre
per via telemàtica, amb la consegüent millora de
la gestió del tràmit i aconseguint una major comoditat i rapidesa (ﬁg. 1). L’evolució des de la
seva implantació ha estat molt positiva, i actualment aquest ús està pràcticament generalitzat.

Comparació dels visats telemàtics i presencials 2013

Evolució del % de visats telemàtics
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95%

U Accés i consulta dels documents en pdf dels
treballs visats electrònicament.
U Descàrrega dels documents en pdf i impressió
en qualsevol moment.
U Accés i consulta de les factures.
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La cobertura de la responsabilitat civil professional, a través de la pòlissa conjunta que el Col·legi
té concertada, és un dels serveis més ben valorats pels col·legiats.

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

El principal objectiu és aconseguir una pòlissa
que garanteixi la millor cobertura de la responsabilitat civil en què els nostres col·legiats i les
societats professionals inscrites al nostre registre puguin incórrer en l’exercici de la seva activitat relacionada amb l’enginyeria agronòmica.

U Millora la gestió del tràmit, fent-lo més còmode, ràpid i segur.
U Arxiu dels treballs visats, amb la possibilitat
de fer cerques.

Així, l’any 2013, tots els col·legiats van disposar
d’una cobertura de responsabilitat civil professional bàsica de 75.000 euros per a les activitats
no visables, i, per a les activitats visables, pagant

MEMÒRIA ANUAL 2013

s erveis
una taxa de responsabilitat civil per treball visat,
van tenir una cobertura total de 450.000 euros,
ampliables pel col·legiat si les seves circumstàncies professionals així ho aconsellaven.
A l’apartat “Exercici de la professió” / “Responsabilitat civil professional” es pot trobar tota la
informació relativa a la pòlissa de responsabilitat
civil professional del Col·legi.

dur a terme la certiﬁcació energètica d’ediﬁcis.
Així, es van presentar informes que justiﬁquen la
competència dels enginyers agrònoms en aquest
tipus de certiﬁcacions i es van mantenir diverses
reunions a ﬁ que l’ICAEN tingués l’amabilitat de
considerar-ho. Finalment, ens van donar la raó,
i ja està publicada al web de l’ICAEN la nova
relació de tècnics habilitats per dur a terme
la certiﬁcació energètica d’ediﬁcis, en la qual
s’inclou l’enginyer agrònom.

Defensa professional
El Col·legi disposa d’un servei d’assessorament
jurídic professional per donar suport a l’activitat
professional dels nostres col·legiats i defensar les
atribucions professionals i les competències dels
enginyers agrònoms, mitjançant:
U Actuacions concretes davant de les diferents
administracions.
U Interposició de recursos ordinaris o del contenciós administratiu en aquells casos en què la
Junta de Govern ho decideixi.
U Elaboració d’informes.
Es tracta d’un assessorament especialitzat en el
terreny de la nostra activitat, amb una visió global
dels diferents àmbits professionals, per tal de donar resposta a les necessitats jurídiques de tots els
perﬁls professionals de la nostra activitat.
Al llarg de l’any 2013, entre d’altres, es van dur
a terme les següents actuacions:
Certiﬁcacions energètiques dels ediﬁcis existents
Des del Col·legi es va treballar per tal que l’ICAEN
ens reconegués com a tècnics competents per

Avantprojecte de Llei de serveis professionals
Al llarg de l’any es va anar fent el seguiment
de les novetats sobre l’avantprojecte de Llei
de serveis i col·legis professionals que s’ha
d’aprovar al Congrés. A més, a través del Consell
General es va presentar al Ministeri d’Economia
i Competitivitat un document d’al·legacions a
l’esmentat avantprojecte.

Gestió cobrament d’honoraris
Una de les funcions del Col·legi és la de gestionar el cobrament de les remuneracions i dels
honoraris professionals a petició dels col·legiats,
d’acord amb les normes establertes.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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se r v e is
Declaracions tributàries per a tercers
El Col·legi té signat un acord de col·laboració
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
mitjançant el qual les persones col·legiades adherides al mateix poden presentar declaracions i
comunicacions tributàries per via telemàtica, en
representació de terceres persones.

Serveis de suport i assessorament
Servei d’assessorament ﬁscal, comptable i laboral
El Col·legi, a més de les circulars informatives,
disposa d’un servei gratuït de consultes on-line
sobre qüestions relacionades amb els àmbits: ﬁscal i tributari, laboral i empresarial.
A la secció «Suport i assessorament» / «Preguntes amb resposta» de la XAC!, es troba un
recull de les preguntes més freqüents sobre
diferents temes relacionats amb la nostra activitat.
A més, el servei també contempla la possibilitat
de fer consultes a mida mitjançant un formulari de consulta que s’envia directament al nostre
assessor, i ﬁns i tot, si el col·legiat ho considera
convenient, també es poden fer consultes presencials a la seu del Col·legi a Barcelona. Les
consultes presencials es fan el primer dilluns de
cada mes, tot concertant una cita prèvia.
Al llarg de l’any 2013, el Col·legi va donar res38
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posta a 48 consultes, 24 per temes ﬁscals i 24
per qüestions laborals. D’aquestes consultes, 19
van ser formulades a través del web, 15 per telèfon, 7 per correu electrònic i 7 a través d’una
consulta presencial.

s erveis
Servei on-line: “Butlletí electrònic de subvencions del COEAC”
Aquest servei on-line informa, puntualment, de
les convocatòries de subvencions, ajuts, premis,
beques... procedents de les administracions
beq
públiques i les entitats privades (fundacions,
pú
bancs, caixes, obres socials d’empreses,
ba
etc.) per tal d’estar al dia de tota la inforet
mació disponible i no perdre cap oportunim
tat per al creixement professional dels colta
legiats.
le
C
Com
funciona el Butlletí local de subvvencions?
Dóna’t d’alta al sistema i segueix les instruccions de la subscripció.
U Un ccop realitzada i comprovada l’alta, rebràs
diàriament un butlletí que et permetrà conèixer
la informació de les convocatòries que puguin
ser del teu interès.
U Posteriorment, accedint a l’espai privat, podràs
realitzar les consultes que consideris oportunes.
A ﬁnals d’any, teníem 148 usuaris donats d’alta.

Consulta i cerca de legislació
En la secció «Suport i assessorament» hi ha
l’apartat «Legislació». En aquest apartat d’agronoms.cat es poden trobar dos recursos:
U Un repositori mensual de la normativa que es
publica al BOE i al DOGC relacionada amb
l’enginyeria agronòmica.

U L’accés als serveis de Vlex, un cercador especialitzat en legislació. Agrònoms Vlex es caracteritza pel fet de ser un sistema de gestió documental amb un extraordinari motor de cerca.
La cerca és ràpida, senzilla i molt intuïtiva.
Per cercar legislació teniu diverses opcions:
1. Per text lliure a través del buscador general.
Si poseu entre cometes les expressions, us
trobarà la frase exacta.
2. Per la cerca avançada, seleccionant
«Legislación».
3. Si entreu a l’índex, trobareu 4 opcions
interessants:
• Legislació refosa per matèria.
• Legislació per àmbit territorial.
• Iniciatives legislatives.
• Cerca per concepte jurídic o Tesauro.

se r v e is
Carnet col·legial
El carnet col·legial t’identiﬁca com a membre
del Col·legi Oﬁcial d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya. Les persones col·legiades que estiguin interessades a tramitar-lo, només cal que
pengin la seva foto de carnet, en format jpg, a
«El meu perﬁl», a l’apartat «Directori de collegiades i col·legiats» del web del Col·legi, i més
endavant rebran el nou carnet col·legial per correu postal.

Manuel Jacint Descarrega
Enginyer agrònom
Col·legiat núm. 987654321
Col·legiat desde: 15/12/1992
Document vàlid fins: 12/2010
DNI: 12345678A

Promoció de la ﬁgura de l’enginyer agrònom
Relacions amb els mitjans de comunicació
El 2013, el Col·legi va continuar treballant per millorar la nostra presència en els mitjans de comunicació amb l’objectiu de donar-nos a conèixer a la
societat i arribar a ser referents en l’àmbit agroalimentari.
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Al llarg de l’any, alguns diaris, i molt especialment els de la ciutat de Lleida, es van fer ressò
d’algunes de les actuacions portades a terme des
del Col·legi. A més, cal destacar el ressò mediàtic que va aconseguir el 2n Congrés Rural
al Smart
Grids celebrat a Lleida.

s erveis
Data

Mitjà

Tema

Gener/
febrer

Portals digitals del
sector

Primera degana del Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i paritat a
la Junta de Govern.

15 de
febrer

Ruralcat

Entrevista al company Pep Salas, membre de la Comissió d’Energia i Residus del COEAC.

20 de
març

Televisió local:
Notícies de
Vilaseca a TAC 12

Reportatge sobre la reunió de la Junta de Degans a Vila-Seca, amb entrevistes a
Baldomero Segura, president del Consell, Josep Maria Rofes, exdegà del COEAC, i Silvia
Burés, degana del COEAC.

21 de
març

Diari de Tarragona

Entrevista a en Josep Maria Rofes, exdegà del COEAC, amb motiu de la celebració de la
Junta de Degans a Vila-Seca.

6 de juliol

Segre i La Mañana

Ressò de l’organització d’un taller de còctels a la delegació de Lleida.

Conele Digital26 d’agost Construcción y
electricidad
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40 impactes
Novembre/ aconseguits en
desembre premsa digital,
paper i televisió

Entrevista a la presidenta del Congrés Rural Smart Grids, Verònica Kuchinow, amb el
títol «El agua tiene la triple capacidad de contribución a las smarts grids: genera energía,
la transporta y la almacena».
Article redactat per la delegada de Lleida, Conxita Villar, amb el títol «L’agroalimentari,
puntal en l’economia», amb motiu de la jornada organitzada pel Col·legi en el marc de
la Fira de Sant Miquel
q
de Lleida.
Ressò de la jornada organitzada pel Col·legi en el marc de la Fira de Sant Miquel de
Lleida.

Ressò de la celebració del 2n Congrés Rural Smart Grids.
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El web
En el web del Col·legi (www.agronoms.cat) trobaràs informació interessant relacionada amb la
nostra professió: cursos de formació, jornades i
conferències, normativa, informació institucional, agenda d’activitats, borsa de treball, etc. A
més, és el portal des d’on promocionem la ﬁgura
de l’enginyer agrònom.
El WEB del COEAC en dades.
Visites a agronoms.cat durant l’any 2013
D 55.889 visites
D 218.955 pàgines visitades
D 153 visites per dia
D 3,92 pàgines per cada visita
D 00:02:27 de mitjana de temps al portal
D 22.121 visitants
D 45,8% percentatge de rebot
de les pàgines visitades
D 37,23% de noves visites

Visitas
500

250

A més, La XAC! ha mantingut un PageRan de
4, que és la puntuació mínima perquè Google et
tingui en consideració en les seves cerques.
L’article del mes i l’enginyer/a especialista
L’enginyer/a especialista és una manera d’explicar el que fem i en què som especialistes. Beneﬁcia el mateix enginyer especialista, que explica
la seva activitat, perquè l’ajuda a ell a millorar la
seva marca personal a Internet, i també, a tot el
col·lectiu. Així, aquesta secció ens permet 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 inﬂuents per al teixit econòmic i social del
nostre entorn.
42

MEMÒRIA ANUAL 2013

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

s erveis
la seva tasca diària. L’any 2013 hem publicat
4 perﬁls més, i, a ﬁnals d’any, en total, ja en
teníem 32.
D Núm. perﬁls enginyer especialista: 32
Els enginyers agrònoms interessats a publicar el
seu perﬁl d’especialista es poden posar en contacte amb la secretaria del Col·legi.

Ir a este informe

http://www.agronoms.cat - http://www.agronoms.cat

www.agronoms.cat

1/1/2013 - 31/12/2013

Visión general de público
Todas las visitas

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

Nou projecte amb Groupiest
Tenint en compte la importància que tenen avui
la informació i la comunicació, hem pensat que
és interessant disposar d’una eina que ens permeti millorar la nostra visibilitat com a col·lectiu
en les xarxes socials.

100,00%

Visión general

Visitas
500

250

abril de 2013

abril de 2013

julio de 2013

octubre de
de 2013
201

octubre de 2013

julio de 2013

22.121 usuarios han visitado este sitio.
Returning Visitor
Visi
Visitas
V
isiitas

Visitantes
V
isiitantes únicos
úniicos

Número
N
úmero d
de
e pá
páginas
ágiinas vistas
viistas

55.889

22.121

218.955

Páginas / Visita
Págin

Duración media de la visita

Porcentaje de rebote

3,92
3,9

00:02:27

45,75%

New Visitor

Així, amb la col·laboració de l’empresa Groupiest
i d’un grup reduït de companys, al llarg de l’any
hem estat treballant per implementar aquesta
nova eina. Es tracta d’un aplicatiu informàtic que
permet cercar i gestionar continguts i notícies,
amb la possibilitat que els usuaris hi facin els
seus comentaris.

37.3%

62.7%

% de visitas nuevas

37,23%
37,

Idioma

Visitas

1. es

25.957

2. es-es

13.340

3. ca

10.884

4. ca-es

3.027

5. en-us

% Visitas

46,44%
23,87%
19,47%
5,42%

1.333

2,39%

6. en

631

1,13%

7. en-gb

237

0,42%

8. es-419

100

0,18%

9. fr

60

0,11%

10. es-us
10

34

0,06%
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el_teu_nom@agronoms.cat
El Col·legi t’ofereix l’oportunitat de tenir un correu
electrònic personal sota el domini agronoms.cat.
Aquest domini és d’ús exclusiu per als col·legiats
i col·legiades; per tant, és molt recomanable, ja
que t’identiﬁca com a enginyer agrònom:

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

U Com a correu professional, si no tens un domini propi o un domini d’empresa.
U Com a segon correu professional, per a situacions d’urgència o per a donar-lo en alguna
circumstància especial.

L’any 2013 s’han sol·licitat 11 adreces de correu electrònic, i a ﬁnals d’any hi havia 336 collegiats que disposaven d’una adreça de correu
electrònic atorgada des del Col·legi.

Foment de l’ocupació
Llista de pèrits judicials del COEAC
El Col·legi col·labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya facilitant la
llista dels enginyers agrònoms disposats a fer de
pèrits judicials perquè puguin actuar d’acord amb
el que estableixen els articles 341 i següents de la
Llei d’enjudiciament civil. Així mateix, facilita la
dels pèrits que estan disposats a actuar en els supòsits i les condicions de l’Ordre JUS/419/2009
relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC 5474).
El llistat s’actualitza cada any. El Departament
de Justícia es posa en contacte amb el Col·legi
44
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d’Enginyers Agrònoms, normalment a ﬁnals
d’any, per tal d’actualitzar el llistat que els facilitem i que des del mateix Departament de Justícia, a través de la Subdirecció General de Suport
Judicial, posen a disposició dels òrgans judicials.
A ﬁnals d’any, el nombre de pèrits judicials que
formen part del llistat és de 78.

D Núm. de pèrits judicials: 78

s erveis
Borsa de treball
La Borsa de treball és un dels serveis més utilitzats, sobretot pels titulats recentment i les persones que estan en transició laboral. És important
que el personal tècnic del Col·legi pugui conèixer
la situació laboral de cadascun de nosaltres, així
com el nostre perﬁl, per poder oferir el millor servei
en funció de cadascuna de les nostres necessitats.

A més, les empreses poden publicar les seves ofertes de treball i consultar el perﬁl professional dels
enginyers agrònoms que s’ofereixen per treballar:
Dades de l’any 2013
D

Núm. d’ofertes de feina publicades: 199

Així doncs, es mantenen entrevistes personals
amb els nous col·legiats per tal de conèixer les
seves inquietuds, necessitats, perspectives i situació laboral, i poder oferir-los el nostre suport
i assessorament des de la secretaria tècnica del
Col·legi. Durant l’any 2013, s’han concertat 12
entrevistes.
A més, a La XAC!, la Borsa de treball posa a la disposició dels col·legiats un espai de contacte entre
enginyers agrònoms que busquen feina i empreses que necessiten un professional qualiﬁcat per
desenvolupar tasques en l’àmbit de l’agronomia.
D’aquesta manera, els col·legiats i col·legiades:
U Poden consultar les ofertes i fer una cerca per
categories o bé per províncies.
U Poden activar un avís i rebre per correu electrònic informació de les ofertes que s’adeqüen
al seu perﬁl (als àmbits de competència professional que han marcat en l’apartat «El meu
perﬁl»).
U Poden penjar el seu currículum a «El meu perﬁl».
U Poden inscriure’s a una oferta de treball: automàticament queda adjuntat el seu currículum
que han penjat a «El meu perﬁl», amb opció a
canviar-lo.
U Poden publicar una oferta de feina.
MEMÒRIA ANUAL 2013
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Quant al perﬁl de les ofertes publicades, el més
sol·licitat correspon a indústries agroalimentàries (17%) i comercialització (17%), seguit de
producció vegetal (16%) i protecció de cultius
(11%), entre d’altres.

Número d’ofertes de treball publicades a la web del Col·legi
250

Perﬁl

Núm.

%

Serveis d’enginyeria

10

5%

Indústries agroalimentàries

33

17%

Sistemes de gestió d’empreses

11

6%

Administració pública

11

6%

4

2%

33

17%

Maquinària agrícola

5

3%

Protecció de cultius

22

11%

Jardineria/paisatge

6

3%

Producció vegetal

31

16%

Producció animal

6

3%

Millora genètica

2

1%

Valoracions i taxacions

1

1%

Medi ambient i energia

4

2%

Recerca

4

2%

Formació

3

2%

Aigües i regadius

9

5%
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D’altra banda, si observem la situació geogràﬁca
del lloc de treball, de les 199 ofertes publicades,
86 eren per treballar a Catalunya, 72 a la resta
de l’Estat espanyol i 41 a l’estranger.
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Suport a la formació i informació
Butlletí electrònic del COEAC

2r Congrés Rural Smart Grids

A la XAC! es pot trobar informació rellevant sobre
cursos, jornades, activitats, enllaços d’utilitat i
publicacions interessants aparegudes durant el
darrer any. Tanmateix, de totes aquelles qüestions que es consideren més rellevants, s’envia
informació puntual, a més de la circular que es
tramet mensualment.

El nostre Col·legi, com a corporació professional
present en el territori i coneixedora del món agrari
i rural, a través de la Comissió d’Energia i Residus,
va aplegar esforços amb l’Institut Català d’Energia, Localret i la Fundació del Món Rural per tal de
promoure l’organització del Congrés Rural Smart
Grids a Catalunya.
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El 2013, l’aigua, com a vector energètic i d’infraestructura d’impuls territorial, va centrar la segona edició del congrés que amb el títol «Aigua i
energia» va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre
a Lleida.
L’objectiu principal va ser reunir els principals
actors i debatre per què i com implantar xarxes
intel·ligents d’energia al món rural com a vehicle
de desenvolupament territorial de Catalunya, explorant les oportunitats d’activitat i de negoci en
un sector emergent.
L’acte d’inauguració del 2n Congrés Rural Smart
Grids fou presidit pel Sr. Jesús Avilla, vicerector
de la Universitat de Lleida, i hi van participar l’Illm. Sr. Miquel Padilla, vicepresident primer de
la Diputació de Lleida, l’Il·lma. Sra. Silvia Burés,
degana del Col·legi Oﬁcial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya, i la Sra. Maite Masià, directora de
l’Institut Català d’Energia.
El congrés es va iniciar amb dues conferències
inaugurals, l’una a càrrec d’Enrique Garcilazo, cap
de la Unitat de Programa Rural i Regional a la
Divisió de Política de Desenvolupament Regional
de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE),
amb el títol «L’energia renovable i el desenvolupament rural.
Avançant cap a models més eﬁcients. Visió mundial», i l’altra
a càrrec del Dr. Christian Hey,
secretari general del Consell
Assessor Alemany sobre Medi
Ambient i president del grup
d’energia de la Xarxa Europea
de Consells Assessors de Medi
Ambient i Desenvolupament
48
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Sostenible, que va parlat dels «Factors clau del
canvi cap a una generació elèctrica 100%
00% sostenible a Alemanya».
A continuació es van desenvolupar els 3 blocs temàtics: l’energètic, el de telecomunicacions i el
social. Cada bloc va comptar amb
una o dues exposicions, la presentació de casos pràctics i una taula
rodona.
Un cop ﬁnalitzat el tercer bloc, es va
fer un resum de les intervencions a càràr-

s erveis
rec del company Pep Salas, president del Comitè
Cientíﬁc del 2n Congrés Rural Smart Grids.
I, per ﬁnalitzar, l’acte de cloenda del congrés
fou presidit per l’ Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de
Lleida, el qual va ser acompanyat per l’Il·lm Sr.
Andreu Francisco, alcalde d’Alella i cicepresident
de Localret, i el Sr. Jordi Sala, director general
de Desenvolupament Rural del DAAM i vicepresident de la Fundació del Món Rural

Tota la informació del congrés, les ponències, les
conclusions i i altres notícies, les podeu trobar a
la pàgina web:
http://www.ruralsmartgrids.cat/
En general, la valoració fou molt positiva, i cal
destacar la qualitat i les explicacions dels ponents i la bona participació, amb més de 150
assistents al congrés i una forta repercussió mediàtica: 48 impactes aconseguits en premsa digital, paper i televisió.

MEMÒRIA ANUAL 2013

49

se r v e is
Programa de formació

Cursos

Com cada any, la formació es planteja com un objectiu estratègic fonamental, i, per tant, des del Collegi es vol impulsar i reforçar. En aquest sentit, durant l’any 2013 es van organitzat cursos i jornades
amb l’objectiu de millorar i actualitzar els coneixements dels col·legiats. Els cursos van ser organitzats
pel Col·legi o bé en col·laboració amb altres entitats.

U 3a edició del Curs d’introducció al
programari gvSIG i la seva implementació
a l’enginyeria agrària (1r. mòdul: Nivell
d’iniciació). Barcelona.
Curs de 24 hores impartit per tècnics especialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El
curs va tenir lloc els dies 12, 19 i 26 abril
a Barcelona. En l’enquesta de satisfacció, la
valoració general del curs va ser molt bona, de
4,5 sobre una puntuació màxima de 5.
U Curs avançat de gvSIG aplicat a l’agricultura:
«Gestió de ﬁnques».
Curs de 16 hores impartit per tècnics especialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El
curs va tenir lloc els dies 3 i 10 de maig a Barcelona. En l’enquesta de satisfacció, la valoració general del curs va ser molt bona, de 4,4
sobre una puntuació màxima de 5.
U Curs pràctic de disseny i càlcul d’estructures
amb programari Cype.
Curs de 30 hores amb la possibilitat de fer-lo
per mòduls. Es tractà de la resolució de casos
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pràctics, amb el disseny i càlcul de: MODUL
1, nau porticada; MODUL 2, nau en gelosia;
MODUL 3, fonaments i mur; MODUL 4, pont
grua i dipòsit. Curs impartit pel company Alfredo Lara i que va tenir lloc durant els mesos
d’abril i maig a l’ETSEA. En l’enquesta de satisfacció, la valoració general del curs va ser de
4 sobre una puntuació màxima de 5.
U Curs pràctic de topograﬁa aplicat a l’enginyeria agronòmica (1r. nivell).
Curs de 12 hores impartit per tècnics especialitzats de l’empresa VÈRTEX Agroforestal. El
curs va tenir lloc els dies 10, 11 i 13 juny a
Lleida. En l’enquesta de satisfacció, la valoració general del curs va ser bona, de 4 sobre
una puntuació màxima de 5.

U Cursos on-line amb DNV.
El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
ha arribat a un acord amb l’empresa DNV Business Assurance per oferir preus especials en el
seu programa de formació e-learning:
•Curs sobre la petjada de carboni
en productes.
•Curs sobre la petjada hídrica.
•Curs sobre sistema de gestió energètica:
ISO 50001.
•Curs per conèixer i implantar la
responsabilitat social.
U Curs pràctic de certiﬁcació energètica d’ediﬁcis existents amb CE3 i CE3X).
Curs de 8 hores impartit pel company Alfredo
Lara. Se’n van organitzar dues edicions, l’una
a Lleida i l’altra a Barcelona: celebrades els
dies 18 i 19 de setembre a la seu del COEAC
a Lleida, i els dies 25 i 26 de setembre a la
de Barcelona. En les enquestes de satisfacció
que es van realitzar, la valoració general del
curs va ser molt bona, de 4,3 a sobre una
puntuació màxima de 5.
U Curs presencial d’anglès amb el mètode
Vaughan.
Curs presencial de 2 hores setmanals, del 30
de setembre al 16 de desembre, a la seu del
COEAC a Barcelona, amb un professor del
Grup Vaughan. Es tractava de grups reduïts
amb el mateix nivell d’anglès. Després de fer
les proves de nivell, es van poder organitzar
dos grups amb nivells diferents.
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Conferències, jornades i tallers
U Xerrada energètica sobre «Oportunitats de
l’autoconsum en el món rural».
Organitzada per la Comissió d’Energia i Residus del Col·legi amb la col·laboració de Circutor. Xerrada celebrada el dia 30 de gener a la
seu del Col·legi a Barcelona, a càrrec de Pere
Soria, de l’empresa Circontrol, S.A.
U Taller d’introducció a la cultura de la cervesa.
A càrrec del company Miquel Àngel Arrufat,
enginyer agrònom, elaborador de la cervesa
artesanal Dèria, celebrat el dia 17 d’abril a
la seu del Col·legi a Barcelona.
U Jornada tècnica sobre «Comerç exterior per a les
petites i mitjanes empreses agroalimentàries».
Organitzada per la Comissió d’Activitats de
Tarragona del COEAC, dins del Pla anual
2013 de transferència tecnològica del DAAM.
La jornada es va celebrar el dia 5 de juny a
Constantí i va tenir molt bona acceptació per
part dels assistents.
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U Taller d’introducció al tast de vi «ﬁno».
A càrrec de Javier Aladro Prieto, enòleg de
Bodegas Valdubón, S.L., celebrat el dia 1 de
juliol a la seu del Col·legi a Barcelona.

La jornada va comptar amb la participació del
Sr. Tomás García Azcárate, conseller de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea i assessor del comissari Dacian Ciolos.

U Taller de còctels.
A càrrec d’Arnau Ricart i Real, de Borée
cocktail & lounge club, celebrat el dia 4 de
juliol a la seu del Col·legi a Lleida.

A continuació hi hagué una taula rodona amb
el títol «Valoració de la reforma de la PAC, una
visió del territori», en què van participar la
subdirectora general de Gestió d’Ajuts i Control d’Ajuts Directes del DAAM, Ester Peña; el
tècnic responsable de la PAC de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya, Josep
Lluís Bosque, i el president de Pimec Agroalimentària, David Coll. La taula va ser moderada
per la delegada de Lleida, Conxita Villar.

U Seminari sobre «La crisi actual i la introducció
al lean manufacturing».
Seminari de 4 hores que va tenir lloc el dia 10
de juliol a la seu del Col·legi a Barcelona per
parlar d’una ﬁlosoﬁa de gestió enfocada a la
reducció del malbaratament. Va ser a càrrec
de l’enginyer industrial Gerardo Ibáñez.
U JJornada anual a la Fira de Sant Miquel de Lleida.
Com cada any, en el marc de la Fira Agrària
de Sant Miquel, el Col·legi, a través de la seva
delegació de Lleida, va organitzar una jornada
sobre un tema d’interès per als col·legiats, que
el 2013 va ser «El futur de la UE en el marc
de l’horitzó 2020 i la reforma de la PAC», i va
tenir lloc el dissabte 28 de setembre.
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L’acte d’inauguració de la jornada fou a càrrec
de l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí, conseller del
DAAM i la Sra. Silvia Burés, degana del COEAC, i tota la jornada va ser conduïda per la periodista Mariví Chacon.
En general, la valoració va ser molt positiva,
amb ponències d’alt nivell i de temàtica molt
interessant que van generar un debat intens i
participatiu entre els assistents, que van ser
més d’un centenar de persones. L’acte va tenir certa repercussió mediàtica a la ciutat de
Lleida.
U Jornada tècnica sobre «Estabilització i reciclatge de camins rurals, agrícoles i forestals».
Organitzada pel COEAC i l’IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones), va tenir lloc el dia 9 d’octubre a la seu del COEAC
a Barcelona.
54
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U Jornada tècnica: «Creació d’un producte turístic: oleoturisme».
Amb motiu de la Fira de l’Oli a Reus, el dia 16
de novembre va tenir lloc aquesta jornada tècnica, organitzada per la Comissió d’Activitats
de Tarragona amb la col·laboració del DAAM.
L’acte de presentació de la jornada fou presidit pel delegat de Tarragona, Íñigo Vargas, i el
director dels Serveis Territorials del DAAM a
Tarragona, Anton Ballvé.
La jornada va constar d’una taula rodona-colloqui sobre experiències en oleoturisme, en la
qual van participar Jaume Salvat, professor
del Parc Cientíﬁc i Tecnològic de Turisme i Oci
de la URV; M. del Carme Granados, emprenedora de serveis turístics (latevaruta.com);
Vicenç Martí de Dalmau, director general del
Grupo Reside Hosteleria; Agustí Vericat, tècnic de Turisme i Patrimoni de l’Ajuntament
d’Ulldecona; Neus Miró, coordinadora del
Parc Natural de la Serra de Montsant, i Cla-

ra Santiveri, enginyera agrònoma i gerent del
Consorci Leader Priorat-Baix Camp.
U Xerrada Energètica sobre «Remunicipalització
de la xarxa elèctrica de distribució. El cas de
Berlín i Hamburg i les possibilitats a Catalunya».
Organitzada per la Comissió d’Energia i Residus del Col·legi. Xerrada celebrada el dia 2
de desembre a la seu del Col·legi a Barcelona, a càrrec de representants de la Xarxa per
la Sobirania Energètica: Stefan Taschner, de
la Campanya Berliner Energietisch, i Wiebke
Hansen, de la plataforma ciutadana Unser Hamburg-Unser Netz. La xerrada va ser
moderada per Jordi Ortega, ﬁlòsof, politòleg,
periodista i investigador en el Grup de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat.
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Visites tècniques i
sortides
El Col·legi organitza activitats tècniques i lúdiques per als col·legiats i els seus familiars. Durant l’any 2013 es van organitzar:

Visita tècnica a les Caves Codorniu (Sant Sadurní d’Anoia)
Organitzada per la Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi amb la col·laboració
de Codorniu, que ens va oferir la possibilitat de
visitar les seves caves a Sant Sadurní d’Anoia,
monument històrico-artístic, i un dels més impressionants exemples d’arquitectura modernista
catalana.
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Els assistents, una quarantena, van ser acompanyats per representants de les àrees tècniques
de Codorniu, alguns d’ells companys enginyers
agrònoms. En aquesta visita van explicar principalment com elaboren els seus caves, així com
alguns detalls sobre la gestió de la qualitat i el
medi ambient. En ﬁnalitzar la visita va tenir lloc
un tast de vins i tot seguit un dinar de germanor
en un restaurant de la zona.

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

Banc dels Aliments
El 2013 es va continuar fent la donació al
Banc dels Aliments, segons l’acord de l’Assemblea General celebrada el dia 15 de desembre del 2012, en virtut del qual es destina el fons que té l’Associació per a activitats
de cooperació a l’esmentada organització.
Visita tècnica a les ﬁnques i al celler de Tomàs
Cusiné al Vilosell (Les Garrigues)
Visita organitzada per la Comissió d’Activitats de
Lleida que va tenir lloc el dia 23 de novembre.
Per a l’ocasió es va organitzar l’arribada al celler
amb minibus i l’inici del recorregut guiat per les
ﬁnques amb el mateix vehicle, a càrrec de Tomàs Cusiné, propietari de la ﬁnca. A continuació
va tenir lloc una visita guiada al celler amb una
breu introducció sobre els orígens de l’empresa,
l’explicació del procés d’elaboració dels vins i un
recorregut per les instal·lacions. Tot seguit els assistents van poder gaudir d’un tast de vins. Per
ﬁnalitzar la sortida, es va celebrar un dinar de
germanor en un restaurant de la zona.
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Cens col·legial

Edats
<30

Col·legiats i col·legiades
Durant l’any 2013 hi va haver 30 altes i 48 baixes, amb un nombre total de col·legiats a ﬁnals
d’any de 1.047 (ﬁg. 5), tal com es pot apreciar
en els gràﬁcs següents, en els quals es mostra
la distribució dels col·legiats per intervals d’edat
i sexe: el 25% dels col·legiats són dones, i el
75%, homes.

Homes

Dones

Total

% Homes

% Dones

24

18

42

57

43

30-40

210

122

332

63

37

40-50

256

95

351

73

27

50-60

150

24

174

86

14

>60

145

3

148

98

2

785

262

1047

75,0

25,0

Total

Amb relació a la distribució territorial dels collegiats i les col·legiades de Catalunya, el 43%
són de Barcelona; el 35%, de Lleida; el 12%, de
Tarragona, i el 9%, de Girona.
Distribució territorial dels col·legiats 2013

Evolució del número de col·legiats
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Distribució dels col·legiats per intervals d’edat i gènere 2013
> 80
71-75
61-65
edat

Número de col·legiats

1.100

Homes

51-55

Dones

41-45
31-35

De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de
març, de Societats Professionals, les societats
que tinguin per objecte social l’exercici en comú
de l’activitat professional d’enginyer agrònom
s’hauran de constituir com a societats professionals, inscriure’s al Registre Mercantil i inscriure’s
al Registre de Societats Professionals del Col·legi
d’Enginyers Agrònoms corresponent al seu domicili. També s’hauran de registrar els canvis d’administradors o de socis i qualsevol modiﬁcació
del contracte social.
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A ﬁnals d’any tenim 30 societats professionals
inscrites.
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Visat de treballs
En els gràﬁcs següents s’aprecia l’evolució dels ingressos per drets de visats des de l’any 2001 ﬁns a l’any 2013,
així com l’evolució del nombre total de visats.
Evolució del visat de treballs

Evolució del %
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% per pressupostos visats per tipus d’indústria 2013

Distribució per pressupostos visats 2013

Distribució territorial dels visats per províncies 2013

Percentatge per pressupostos dels visats per província 2013
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Convenis i acords amb altres entitats
El 2013, el Col·legi va renovar els següents convenis:

LOGOTIP

ENTITAT

ÀMBIT

TIPUS DE
RELACIÓ

DECRIPCIÓ

Associació Mutualista
de l’Enginyeria Civil
(AMIC)

Mutualitat
mèdica i
assegurances

Conveni
mitjançant
el Consell
General

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.

IL3

Formació

Conveni

Descompte: Programa de Màster i Postgrau: 5%. Cursos del Programa de seminaris
o cursos curts: 10%

Cooperativa
d’Arquitectes
Jordi Capell

Informàtica /
llibreria

Conveni

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

Acord

Acord especial per al visat dels treballs encarregats per Infraestructures.

Infraestructures de
la Generalitat de
Catalunya, SAU
Sabadell Professional
de Banc Sabadell

Entitat bancària

Conveni

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

Caixa de Crèdit dels
Enginyers

Entitat bancària

Relació

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

BBVA

Entitat bancària

Conveni

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

Agència Estatal
d’Administració
Tributària

Tràmits en
representació de
terceres persones

Acord

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

Fòrum Empresa

Formació

Conveni

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

Cype Ingenieros

Formació / Eines
informàtiques

Conveni

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

La Mútua dels
Enginyers/Serpreco

Assegurances

Acord

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

Força Lleida

Entitat esportiva

Conveni

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