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És un honor per a mi presentar aquesta memòria com a degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya en un any 
marcat per la COVID i alhora, que ha posat en valor les professions essencials com la nostra. Sempre dic que la col·legiació repre-
senta la garantia d’una professió, mentre que la Universitat garanteix una titulació i aquest col·legi representa la professió de l’en-
ginyeria agronòmica, la professió que alimenta el món. 

En un article publicat, en motiu de la Fira de Sant Miquel de Lleida, vaig escriure que som els agrifoodfluencers i ruralfluencers en 
tant que marquem les tendències en el sector agroalimentari des del camp a la taula i en la gestió del territori. Cal fer valdre aquesta 
realitat, per crear vocacions, per fomentar l’orgull de pertinença i per ser més ben valorats per la societat en general. 

Durant la campanya d’eleccions 2020 per al deganat del Col·legi i la presidència de l’Associació, vàrem defensar la ferma aposta 
per promocionar aquesta professió estratègica i essencial i ja estem treballant perquè així sigui. En la Junta de Govern som cons-
cients que en el nostre col·lectiu hi ha diferents orientacions professionals pròpies de la nostra versatilitat, i diferents sensibilitats 
pròpies del caràcter humà, però no podem obviar els reptes de la nostra professió: el canvi climàtic, la gestió dels residus, la pèrdua 
de biodiversitat, els canvis demogràfics amb diferents tendències alimentàries, la ferma aposta dels governs pel coneixement i la 
R+D+I. I davant aquests reptes nosaltres podem aportar els coneixements i l’expertesa que amb els avenços científics i tecnològics 
permetran  garantir que som estratègics per aconseguir la gestió sostenible del territori i de l’obtenció d’aliments. Hem d’aprofitar 
l’aposta de la FAO i dels governs i les institucions entorn del compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
perquè l’alimentació i l’agricultura se situen en el centre de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible incorporant també 
les oportunitats dels Fons Next Generation. 

Hem de presumir amb orgull que l’enginyera agronòmica és la professió que connecta la ciència, la tecnologia i la natura per 
aconseguir aliments de qualitat de manera sostenible per fer front els reptes de futur. 

— 
Conxita Villar Mir 
Maig de 2021

Presentació
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El col·lectiu 
El Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya som totes les persones que formem part d’aquest col·lectiu de profes-
sionals que desenvolupem la nostra activitat en diferents àrees de l’enginyeria agronòmica: l’enginyeria, la consultoria, l’empresa 
agroalimentària, el medi ambient, la formació universitària i no universitària, l’administració pública, les cooperatives agràries, etc. 
Som un col·lectiu ampli, multidisciplinari i molt professional que connectem el progrés amb la natura en favor de la sostenibilitat. 

950
ENGINYERS I ENGINYERES 
AGRÒNOMS 
11 altes al 2020

25% 242 dones 75% 708 homes 

Col·legi

5%

27%

95%

73%

63%

64%

62%

37%

36%

38%<30 anys

30-40 anys

40-50 anys

50-60 anys

>60 anys

HomesEdats Dones

29 SOCIETATS  
PROFESSIONALS

Associació

Barcelona 

41%

Girona 

10%

Tarragona 

12%

Lleida 

37%

28

955

ESTUDIANTS  
PREASSOCIATS

ASSOCIATS  
I ASSOCIADES

950 enginyers i enginyeres agrònoms + 5 titulats afins
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degana 
Silvia Bures Pastor 

vicedegà 
Josep M. Dilmé Ferrer 

secretari 
Agustí Jardí Margalef 

tresorera 
Paquita Escoi Martínez 

delegat de barcelona 
Miquel Pujol Palol 

delegat de girona  
Josep Maria Vallès Casanova 

delegada de lleida  
Conxita Villar Mir 

delegat de tarragona 
Joan Viñas Clemente 

vocal de barcelona 
Fran Garcia Ruiz 

vocal de girona 
Imma Malet Prat 

vocal de lleida 
Víctor Falguera Pascual 

vocal de tarragona 
Carles Pablo Ferré Torres 

vocal d’empresa 
Josep Mª Vidal-Barraguer Cot 

vocal afers exteriors  
(des del dia 4 de febrer) 

Carles Estarán Justibó 

La Junta de Govern 
degana 
Silvia Bures Pastor 

vicedegà 
Josep M. Dilmé Ferrer 

secretari 
Agustí Jardí Margalef 

tresorer 
Paquita Escoi Martínez 

secretaria tècnica 
Maria Jesus Ortiz Campos 

ajudant a secretaria tècnica 
Maria de Lluch Salas Vicens 

Les Comissions i els Grups de Treball 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA

Frederic Gómez Pardo
Imma Malet Prat
Joaquim de Ros Casademont 
Josep M. Dilmé Ferrer
Josep M. Vallès Casanova
Lluís M. Bonet Sarís
Vicenç Riera Illa

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA

Anna Torres Ciutat 
Carles Estaran Justribó
Carles Sabaté Vives
Conxita Villar Mir
Cristina Gallinad Ferrer

JUNTA DE GOVERN COMISSIÓ PERMANENT 

COMISSIÓ AGRICULTURA 4.0

Alfons Aguilar Cadanet
Fran Garcia Ruiz
Joan Lordan Sanahuja
Josep Adroher Carbó 
Josep Maria Egea Vila 
Víctor Falguera Pascual 

COMISSIÓ BIM

Agustí Jardí Margalef
Alfons Aguilar Cadanet 
Alfredo Lara Cuadra
Ferran Plana Pubill
Oswald Garanto Solsona
Xavier Luján Egea

Elena Blasco Turmo
Gemma Echeverria Cortada
Ignasi Iglesias Castellarnau
Justo Lorenzo Sánchez
Paquita Escoi Martínez
Sergi Fo Pifarré
Víctor Falguera Pascual
Xavier Luján Egea
Òscar Trindade Roca

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA

Albert Torredemer Tomàs
Anna Lluís Gavaldà
Carles Pablo Ferré Torres
Eulàlia Moreno Garcia
Francesc Primé Vidiella
Joan Viñas Clemente
Josep M Rofes Sans
Vicenç Ferré Puig 
Íñigo Vargas Pando

COMISSIÓ D’ENERGIA I RESIDUS

Anna Lluís Gavaldà 
Arturo Sánchez García
Eva Farré Fustagueras 
Ignasi Gubianas Monge 
Pep Salas Prat 
Verònica Kuchinow Tudury
Xavier Lujan Egea

COMISSIÓ D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Alexandre Panyella Ametller 
Anna Forns Bergés
Elisabet Medina Clarà
Eulàlia Moreno Garcia
Fernando Ortega Mediero 
Maria Jesus Ortiz Campos
Teresa Soley Zapata
Óscar Cabodevila Pillado

COMISSIÓ DE L’AIGUA

Carles Estarán Justribó
Fco. Javier Teixidó Chimeno 
Francesc Camino Germà
Ignasi Servià Goixart
Joan Girona Gomis 

Josep Maria Callís Sol
Josep Maria Pelegrí Gou 
Josep Maria Villar Mir
Manuel Blanco Grustán 
Maria José Chesa Marro
Santiago Planas de Martí
Sergio Mothe Martínez 

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

Agustí Rubert López 
Frederic Gómez Pardo
Jaume Gelabert Orench
Lluís Maria Bonet Sarís
María José Chesa Marro
Pau Oromí Martí

COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL COL·LEGI

Anna Gras Moreu
Arturo Sánchez García
Astrid Ballesta Remy
Conxita Villar Mir
Miquel Marín Estella 
Núria Cañameras Riba 

COMISSIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (GIS)  
PER A LA GESTIÓ DEL TERRITORI

Fco. Javier Teixidó Chimeno 
Gustau Carrillo Mahiques 
Ignasi Servià Goixart
Josep Maria Sánchez López
Sergi Gàmiz Ribelles 

COMISSIÓ DE VALORACIONS I PERITATGES

Francesc Primé Vidiella 
Joan Estrada Aliberas
Pau Oromí Martí

SECRETARIA TÈCNICA 

secretaria tècnica 
Maria Jesus Ortiz Campos

ajudant a secretaria tècnica 
Maria de Lluch Salas Vicens

personal administratiu 
Jordi Graña Flores 
Josefina Bertran Torra
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Representants en altres entitats

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
Pilar Mallol Casals 
Cristina Gallinad Ferrer 

Comissió Territorial d’Urbanisme  
de Terres de l’Ebre 
Màxim Marsà Cortiella 
Marc Clua Gaya 

Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya  
2014-2020 
Maria Jesus Ortiz Campos 

Comitè Estratègic del Projecte  
Interreg Europe QUALIFY 
Maria Jesus Ortiz Campos 

Comitè Estratègic de  
l’European BIM Summit 
President de la Comissió BIM,  
Agustí Jardí Margalef 

Consejo General de Colegios Oficiales  
de Ingenieros Agrónomos 
Degana, Silvia Bures Pastor 

Consell Assessor de la Ciència de Lleida 
Òscar Ciutat Oró 

Agència de Qualificació Professional 
Degana, Silvia Bures Pastor 
Vicedegà, Josep M. Dilmé Ferrer 

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

Associació Intercol·legial de Col·legis  
Professionals de Lleida 
Delegada de Lleida, Conxita Villar Mir 

Comissió Coordinadora de l'Assessorament  
Agrari de Catalunya 
Maria Jesus Ortiz Campos 

Comissió d’Acció Social 
Maria Jesus Ortiz Campos 

Comissió Indústria 4.0 
Fran Garcia Ruiz

Comissió Intercol·legial d’Energia 
Anna Lluís Gavaldà 

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

Consell Assessor de l’Enginyeria Tècnica  
Agrícola de la Universitat Rovira i Virgili 
Delegat de Tarragona, Joan Viñas Clemente 

Consell Assessor de l’IRTA 
Degana, Silvia Bures Pastor 

Consell Català de l’Alimentació  
Fernando Ortega Mediero 

Consell del Parc Agrari 
Degana, Silvia Bures Pastor 

Consell Participatiu de  
l’Agència de l’Energia de Lleida 
Delegada de Lleida, Conxita Villar Mir 

Fundació Lleida 21 
Delegada de Lleida, Conxita Villar Mir 

Fundació Universitat de Lleida 
Delegada de Lleida, Conxita Villar Mir 

Grup de treball del Pla especial  
d'emergències per risc de vent  
a Catalunya VENTCAT 
Francesc Primé Vidiella 

ITeC 
Degana, Silvia Bures Pastor 
President de la Comissió BIM,  
Agustí Jardí Margalef 

L’Observatori del Paisatge 
Roser Vives Delàs 

Patronat de la Ciutat Antiga de Vic 
Jaume Macià Pou 

Patronat de l’Escola Politècnica  
Superior de Girona 
Delegat de Girona, Josep Maria Vallès 

Premi al Llibre Agrari 
Carles Estarán Justribó 

Taula Experts en Verd Urbà  
i Biodiversitat de  
l’Ajuntament de Vic 
Roser Vives Delàs

UPC Alumni  
Degana, Silvia Bures Pastor 
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Al començament d’aquest any, marcat per la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, molts pro-
fessionals de l’enginyeria agronòmica van con-
tinuar treballant pel correcte funcionament de 
tota la cadena agroalimentària des de la produc-
ció al camp, el processament, la logística, la dis-
tribució i la comercialització dels aliments fins 
arribar a les nostres taules. 

Des del Col·legi i Associació també hem seguit, 
com sempre, i ara més que mai, al costat dels en-
ginyers i enginyeres agrònoms. Així, durant l’estat 
d’alarma generat a causa de la crisi sanitària s’ha 
donat suport professional, informatiu, d’assesso-
rament i s’ha continuat amb l’activitat divulgati-
va. Per aquest motiu, s’han fet tota una sèrie de 
comunicats als quals s’ha aprofitat per agrair i fer 
costat a tot el col·lectiu i al sector agroalimentari 
en general el seu esforç. 

Els enginyers agrònoms  
i la crisi per la COVID-19

Què fem els enginyers agrònoms per tu?

Per tal de continuar visibilitzant la figura dels enginyers i engi-
nyeres agrònoms, s’ha fet una campanya amb la participació 
dels companys i companyes sota el títol “Què fem els enginyers 
agrònoms per tu?”. 

Així, els col·legiats han fet arribar una sèrie de vídeos on han 
explicat en què consisteix la seva tasca professional, han fet 
una reflexió en el context de la crisi sanitària i han aprofitat per 
enviar un missatge encoratjador als companys, al sector agro-
alimentari i a la societat en general.

Versió digital
Clica sobre els vídeos 
per reproduir-los

Assegurem el funcionament  
de la cadena agroalimentària

La cadena d’abastiment alimentària ha funcionat amb les mi-
llors garanties en l’estat d’alerta, el treball dels professionals 
de l’enginyeria agrònoma és molt divers però està estretament 
relacionat amb l’alimentació i benestar de la població. La crisi 
sanitària ha fet que es posi de manifest la importància del sec-
tor agroalimentari, i hem fet valdre la tasca dels professionals 
que permeten que tinguem accés a aliments sans i de qualitat 
tots els dies de l’any. 

Per mitjà del contacte amb els col·legiats i col·legiades, s’han 
recollit algunes experiències derivades de la situació excepci-
onal que ha donat lloc a un interessant article publicat a agro-
noms.cat sota el títol “Assegurem el funcionament de la cadena 
agroalimentària”. 

Invisibles però essencials

L’Associació Nacional d’Enginyers Agrònoms (ANIA) en el 
seu objectiu de donar a conèixer i divulgar la figura dels engi-
nyers agrònoms, ha publicat un vídeo a la xarxa amb la següent 
descripció: 

“Potser no ens veus, però els enginyers agrònoms estem darre-
re de coses essencials per a fer millor el teu dia a dia, el nostre 
dia a dia. Posem el nostre coneixement, saviesa i experiència al 
servei de la societat.”

https://www.youtube.com/watch?v=PY97RVQpNO0
https://www.youtube.com/watch?v=RSNMKSgvMWo
https://www.youtube.com/watch?v=yjNxc6zk6HY
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Un col·lectiu intergeneracional
Benvinguda als nous col·legiats

Donem la benvinguda als enginyers agrònoms nouvinguts. 
Aquest any 2020, han estat 11 nous col·legiats que s’afegeixen 
a la comunitat d’enginyers i enginyeres agrònoms. 

 · Antoni Solé Piqué 
 · Maria Teresa Reig Capdevila 
 · Josep Roca Ballart 
 · Estanislau Fons Solé 
 · Miquel Pujol Parramon 
 · Albert Serra Vergara 
 · Eduard Brufau Segués 
 · Roger Francesc Costa Barceló 
 · Inés Samperi Tena 
 · Gemma Llovera Puig 
 · Javier Chiné Mestres

III Premi d’Excel·lència al Millor Treball 
Final del Màster en Enginyeria Agronòmica 

Un any més, el Col·legi, amb el patrocini de l’Institut de Recerca 
i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) ha convocat la tercera 
edició del Premi d’Excel·lència al Millor Treball Final del Màster 
en Enginyeria Agronòmica (MENAG), es tracta d’un reconeixe-
ment a l’esforç i al talent dels recent titulats i alhora impulsa el 
seu creixement professional. 

En aquesta edició, la guardonada ha estat la companya Inés 
Samperi Tena pel seu treball: “Estrategias de identificación de 
variantes asociadas a carácteres productivos, mediante chips o 
secuenciación a baja cobertura en el porcino”. La companya ha 
recollit el premi anunciat pel Director Científic de l’IRTA, Jordi 
Garcia Mas, a l’acte de premis i distincions de la Junta General 
que ha tingut lloc telemàticament el 27 novembre. 

Som un col·lectiu 
amb un llarg 
recorregut que 
engloba un ampli 
ventall d’àmbits 
professionals i 
generacions. 

o el desenvolupament de models de negoci que fomentin la par-
ticipació ciutadana. A més, ha format part de diversos organis-
mes consultius de la Generalitat i del Govern espanyol i aquest 
any ha estat nomenat conseller de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència. 

L’entrega de la distinció va anar a càrrec de la degana Silvia 
Bures i va tenir lloc en el marc de l’acte d’entrega de premis i 
distincions de la Junta General, el dia 27 de novembre. 

50 anys de col·legiació

Cada any es fa un homenatge a aquells companys que porten 
50 anys formant part del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya. Aquest any, el Col·legi ha atorgat la distinció al com-
pany Joan Cot Comas a l’acte virtual d’entrega de premis i dis-
tincions de la Junta General, el dia 27 de novembre. 

Suport als treballs de recerca a batxillerat

El programa de suport als treballs de recerca a batxillerat té 
la finalitat que el Col·legi funcioni com a vincle entre docents i 
alumnes que estan duent a terme el treball de recerca i els com-
panys i companyes experts amb la matèria que estan estudiant. 

Al 2019, el vocal de Barcelona, Fran Garcia, va donar suport a 
Manel Martínez, Marc Pérez i Joan Viñallonga, amb un projecte 
per optimitzar la productivitat agrícola, i aquest any han estat 
els guanyadors de la final nacional de l’Stockholm Junior Water 
Prize, organitzada el 13 de maig per la Fundació Aquae. 

A més, el Col·legi ha posat en contacte al delegat de Girona, 
Josep Maria Vallès, amb una estudiant de batxillerat que ha fet 
el treball de recerca relacionat amb els efectes del pH sobre 
els cultius. 

Gent per canviar el món

La distinció “Gent per canviar el Món”, atorgada pel Col·legi, té 
la finalitat de reconèixer la trajectòria d’aquelles persones que 
treballen constantment per generar canvis en el dia a dia, en 
consonància amb el nostre posicionament. 

La tercera edició “Gent per canviar el Món” ha estat pel com-
pany Pep Salas en reconeixement al seu recorregut professional 
en l’àmbit de la transició energètica i el desenvolupament soste-
nible. El company és enginyer agrònom doctor en sostenibilitat 
i transició energètica, és membre de la Comissió per l’Interès de 
l’Energia i els Residus del Col·legi i un dels fundadors d’Smart 
Grids. En l’àmbit professional s’ha dedicat a investigació i re-
cerca aplicades en el sector de sistemes energètics avançats, 
actualment focalitza la seva activitat en aspectes no tècnics de 
la transició energètica, com són la política energètica i regulació 

https://www.youtube.com/watch?v=cnxxI369MbA
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Consell General de Col·legis  
d’Enginyers Agrònoms

El Col·legi està integrat en el si del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA), que és l’òrgan 
representatiu i coordinador superior dels col·legis d’enginyers 
agrònoms en l’àmbit estatal. És una corporació de dret públic, 
amb personalitat jurídica pròpia. 

Junta de Degans

La Junta de Degans és l’encarregada de la direcció i adminis-
tració del Consell General, a la qual el Col·legi ha estat repre-
sentat per la degana Silvia Bures. Aquest òrgan de govern s’ha 
reunit presencialment a Saragossa el dia 25 de febrer i han re-
alitzat dues reunions telemàtiques els dies 30 de juny i 26 de 
novembre. 

Col·laboracions i treball en xarxa 

Estem oberts a 
establir sinergies 
i col·laborem amb 
diverses entitats 
per contribuir 
amb els nostres 
coneixements i 
fer més gran la 
professió.

En aquest sentit, a més dels temes estatutaris que ha tocat trac-
tar, com la reelecció de Emilio Martínez com a secretari general 
del Consell; s’ha continuat fent seguiment dels diferents col·le-
gis, s’ha signat un conveni amb la Direcció General del cadastre, 
s’han presentat al·legacions i aportacions a diversos projectes 
de lleis estatals, s’ha treballat conjuntament amb l’Associació 
Nacional d’Enginyers Agrònoms (ANIA) per afavorir i defensar 
al col·lectiu. 

Així mateix, hem participat a les següents comissions: 

Comissió per l’estudi del futur de la formació acadèmica i 
de la professió d’Enginyer Agrònom

La Comissió per l’estudi del futur de la formació acadèmica 
i la professió d’Enginyer Agrònom, de la qual la degana Silvia 
Bures n’és la coordinadora, es va constituir a la XIX Junta de 
Representants de 2019. 

Així mateix, des del nostre Col·legi s’ha posat en marxa un 
Grup de Treball, coordinat per la degana Silvia Bures, per 
recollir l’opinió dels col·legiats i col·legiades. En primer lloc, 
els membres s’han reunit en línia el dia 20 de maig per inter-
canviar impressions i elaborar conjuntament un document 
presentat posteriorment a la Comissió del Consell General. 

Des de la Comissió del Consell, coordinats per la degana 
Silvia Bures, s’ha treballat per a recollir les dades de tots 
els col·legis i començar a definir una estratègia de futur. Els 
membres de la comissió han estat en contacte telemàtica-
ment i van realitzar una reunió el dia 29 de juny. 

Comissió de producció i benestar animal 

El Consell General ha creat la Comissió de producció i ben-
estar animal, presidida pel degà del Col·legi d’Enginyers 
Agrònoms de Castella i Lleó i Cantabria (COIACLC) Ignacio 
Mucientes. Aquesta té per objecte reivindicar el rol que de-
senvolupem els enginyers agrònoms en aquests dos camps. 
Així mateix, en representació del nostre Col·legi, hi partici-
pen els companys Joan Parareda, Luís Fernando Gosalves 
i Daniel Babot. 
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Notes de premsa i cartes de suport

El Consell General ha realitzat durant aquest any 2020, i especi-
alment durant l’escenari de crisi sanitària, diversos comunicats 
oberts per posar en valor la tasca del sector agroalimentari i 
destacar la importància dels professionals de l’enginyeria agro-
nòmica, dirigits als òrgans de govern, administracions públiques 
i a la societat en general. 

Reunions de secretaris tècnics

Els secretaris tècnics dels Col·legis Oficials d’Enginyers 
Agrònoms de l’Estat i del Consell General es reuneixen periòdi-
cament per treballar amb l’objectiu comú de millorar els serveis 
que s’ofereixen des de l’organització col·legial com la defensa 
competencial, el pla formatiu comú, la millora d’atenció al col-
legiat o la millora en les condicions de la pòlissa de responsa-
bilitat civil. 

La secretaria tècnica, Maria Jesus Ortiz, ha assistit a una re-
unió presencial a Madrid el dia 14 de febrer. Així mateix, s’ha 
mantingut el contacte continu per mitjans telemàtics, realitzant 
reunions periòdiques, per a treballar en qüestions tècniques i 
relacionades amb la gestió dels diferents col·legis i serveis als 
col·legiats. 

Col·laboracions i treball en xarxa 

Associació Nacional d’Enginyers Agrònoms 

Tots els enginyers i enginyeres agrònoms de l’estat estem repre-
sentats en l'àmbit estatal per l’Associació Nacional d’Enginyers 
Agrònoms (ANIA). La presidenta de la nostra Associació, Silvia 
Bures, i el vocal d’ANIA, Carles Estaran, han continuat amb la 
seva tasca com a delegada regional en l’entitat.

Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms 2022

Lleida ha estat la ciutat escollida per a celebrar el pròxim 
Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms que tindrà lloc al 2022 
organitzat per ANIA i que girarà entorn al despoblament rural. 

El dia 29 de gener, la presidenta d’ANIA Ma. Cruz Díaz, el secre-
tari José Ma. Martínez, la nostra presidenta Silvia Bures, la de-
legada de Lleida Conxita Villar i el vocal d’afers exteriors Carlos 
Estaran, s’han reunit amb representants de diferents organis-
mes públics de la localitat per a donar el tret de sortida a l’or-
ganització de l’esdeveniment que està previst que tingui lloc 
a la tardor de 2022 al Palau de Congressos i Convencions La 
Llotja de Lleida. 

Els representants s’han reunit, en diferents sessions, amb el 
subddelegat del Govern a Lleida, José Crespín Gómez; amb 
el paer en cap, Miquel Pueyo, i el tinent d’alcalde i regidor de 
Promoció Econòmica i Emprenedoria, Paco Cerdà; el vicepresi-
dent de la Diputació de Lleida, Ferran Accensi; i amb el director 
de l’Escolta Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, el company 
Jordi Graell. En general, tots els assistents han coincidit que el 
Congrés donarà un gran impuls a la ciutat i al territori. 

Així mateix, el dia 10 de març, els representants d’ANIA han visi-
tat al Director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida, Ferran 
de Noguera.
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Volem que siguis enginyera

El Col·legi juntament amb el CEF i el CETAFC han dut a terme una 
campanya sota el lema “Volem que siguis enginyera” per fomen-
tar la vocació de les dones cap a carreres tècniques relacionades 
amb l’àmbit rural. Aquesta campanya, que s’ha publicat a la web 
i les respectives xarxes socials en motiu del Dia Internacional de 
la Dones, ha consistit en una sèrie de 5 vídeos curts on algunes 
de les col·legiades han compartit la seva experiència professio-
nal i les deganes hi han aparegut encoratjant a nenes i dones a 
formar-se com enginyeres.

Col·legis de l’àmbit rural

Els col·legis professionals de l’àmbit rural mantenim el contacte 
per sumar forces i treballar conjuntament. Aquest any s’han dut 
a terme diverses actuacions en el marc d’aquesta col·laboració. 

Relacions amb l’administració pública

La degana Silvia Bures s’ha reunit amb la degana del Col·legi 
d’Enginyers de Forests (CEF), Anna Sanitjas, i la degana del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals (CETAFC) el 
dia 3 de febrer per posar en comú qüestions que afecten els 
tres col·lectius. Així mateix, les tres deganes s’han reunit el dia 
9 de març amb la Consellera d’Agricultura Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, per oferir suport tècnic per a pal·liar 
els efectes del temporal Glòria. 

A més, un grup reduït de representants dels Col·legis d’Enginyers 
Agrònoms i Tècnics Agrícoles i Forestals, s’han reunit el dia 6 
de febrer amb la directora general d’Agricultura i Ramaderia, la 
companya Elisenda Guillaumes, per parlar sobre les incidències 
provocades per la moratòria al decret 153/2019 als expedients 
d’ampliació d’explotacions ramaderes i altres temes. 

Col·laboracions i treball en xarxa 

Consideracions creació de l’Agència Catalana  
de la Natura

El Col·legi i altres col·legis de l’àmbit rural van exposar una sèrie 
de consideracions en relació amb la proposta de llei de creació 
de l’Agència de la Natura. 

49è Premi al Llibre Agrari i 5t Premi a l’Article 
Tècnic Agrari

Cada any, la Fira de Lleida organitza el Premi al Llibre Agrari i a 
l’Article Tècnic amb la col·laboració del Col·legi, juntament amb 
el CETAFC i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida (COVL). 
Aquest any, el jurat ha estat presidit pel vocal d’afers exteriors 
Carles Estaran i també han participat el company Santiago 
Planas com a secretari i el company Juan Antonio Martín com 
a membre del jurat. 

En la seva 49a edició el Premi al Llibre Agrari ha estat per “La al-
falfa. Agronomía y utilización” editat per Jaume Lloveras, Ignacio 
Delgado i Cristina Chocarro. D’altra banda, la 5a edició de l’Arti-
cle Tècnic Agrari s’ha atorgat a “Aprenent de formatger: estudi 
de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges 
amb llet de cabra de Can Pauet”, escrit per Clàudia Alcañiz. 

El lliurament dels premis ha tingut lloc el dia 25 de setembre a 
Lleida, amb la presència del president del premi Carles Estaran 
i la delegada de Lleida Conxita Villar.

Formació

Els col·legis de l’àmbit rural col·laboren per facilitar l’accés a la 
formació de qualitat als seus col·legiats i col·legiades. 

En aquest sentit, el nostre Col·legi i el CETAFC han organitzat 
conjuntament un curs sobre “El procediment administratiu 
comú (Llei 39/2015)” impartit per l’advocada experta en dre-
ta administratiu, Blanca Gifré, els dies 21 de febrer, a Girona; el 
dia 6 de març, a Lleida; i el dia 12 de març, a Barcelona.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2-qUteRHBQp0Wr2HzkOBHOG8CfCSUcU1
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Institut d’Enginyers de Catalunya 

L’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC) agrupa les associ-
acions de les diferents branques de l’enginyeria de Catalunya. 
La degana Silvia Bures ha exercit com a vicepresidenta a l’últim 
període i ha assistit a diverses reunions del Consell de Govern 
per a gestionar i administrar l’entitat, així com, organitzar l’iGe-
nium 2020. A més, el dia 18 de febrer hem assistit a l’Assem-
blea General. 

iGenium 2020

iGenium és el punt de trobada de les associacions d’enginyeria 
que organitza cada any l’Institut d’Enginyers de Catalunya per 
donar a conèixer projectes més rellevants en aquest àmbit. 

La 9a edició s’ha dut a terme en format virtual, donades les 
condicions excepcionals viscudes arran de la pandèmia per 
COVID-19. D’aquesta manera, l’iGenium’20 ha tingut lloc els 
dies 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre, en tres sessions virtuals 
amb interessants ponències d’enginyers i enginyeres de cada 
àmbit. 

En representació dels enginyers agrònoms, la companya Anna 
Palli, coordinadora de desenvolupament estratègic a l’IRTA, ha 
presentat, a la sessió del dia 4 de novembre, una ponència ti-
tulada “Enginyers agrònoms: preparats per a la pròxima revo-
lució agrària”. La intervenció ha generat molt interès entre els 
participants. 

Col·laboracions i treball en xarxa 

La Intercol·legial 

La Intercol·legial és l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya que representa més de 100 cor-
poracions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 
col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals.

Durant aquest any La Intercol·legial s’ha mantingut molt activa 
i ha realitzat diverses actuacions per posar en valor l’activitat 
dels Col·legis i donar suport als professionals col·legiats. 

Així doncs, des de les diferents comissions sectorials s’han or-
ganitzat cicles de conferències en línia relacionats amb temes 
d’actualitat dirigits a professionals col·legiats, juntes directives i 
personal tècnic dels Col·legis. En relació amb el nostre àmbit, la 
Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de La 
Intercol·legial, de la que el Col·legi en forma part, ha organitzat, el 
dia 15 de desembre, un cicle de jornades en línia amb ponències 
relacionades amb “La millora dels hàbitats en la societat post 
pandèmia per la COVID-19”. 

En representació del Col·legi, el delegat de Girona i expert en 
horticultura urbana, Josep Maria Vallès, ha intervingut amb la 
ponència “Repensar la relació entre agricultura i ciutat: tren-
quem barreres com a resposta al COVID-19”. 

A més, gràcies a l’associació hem pogut oferir serveis afegits 
als col·legiats, com ara preus especials en serveis digitals i de 
comunicació o en tests PCR, serològics i d’antígens per la de-
tecció de la COVID-19. 
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Agència de Qualificació dels Professionals 
de l’Enginyeria (AQPE)

El Col·legi és una de les entitats fundadores de l’AQPE, la degana, 
Silvia Bures, ha assistit el dia 29 de setembre i el vicedegà, Josep 
Maria Dilmé, el dia 22 de desembre a les reunions del Patronat 
de l’AQPE. La secretària tècnica, Maria Jesus Ortiz participa 
al Comité de Seguiment i ha assistit a una reunió de treball en 
línia el dia 15 d’abril. 

Taula de Col·legis Tècnics

La degana Silvia Bures s’ha reunit amb Taula de Col·legis Tècnics 
(TCT), presencialment els dies 28 de gener i 11 de gener, comp-
tant aquest últim dia amb l’assistència del president de la cam-
bra de comerç de Barcelona, Joan Canadell. A més, s’han reunit 
telemàticament per a compartir i tractar temes d’interès comú, 
els dies 27 de març i 15 d’octubre. 

Així mateix, la Taula de Col·legis Tècnics ha enviat, el dia 13 de 
maig, una carta conjunta adreçada als col·legis professionals 
del sector de la sanitat amb un missatge de suport i condol i 
s’ha sumat als dos minuts de silenci convocats pels col·legis de 
professionals sanitaris per les pèrdues de vides humanes dels 
seus col·lectius.

Col·laboracions i treball en xarxa 

Universitat Politècnica de Girona3

El vicedegà Josep Maria Dilmé ha format part del jurat del Grau 
en Enginyeria Agroalimentària i Grau en Innovació i Seguretat 
Alimentària de la 25a Edició dels “Premis Patronat Politècnica. 
Projectes Final de Carrera” organitzat pel Patronat de l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Per aquest mo-
tiu, s’han reunit telemàticament el dia 25 de maig per deliberar 
sobre el projecte guanyador. 

Així mateix, el vicedegà Josep Maria Dilmé va assistir a diverses 
reunions ordinàries del Ple del Patronat que han tingut lloc en 
línia els dies 8 d’octubre i 9 de desembre. 

Universitats

Universitat de Lleida1

Al llarg d’aquest any 2020 el Col·legi ha mantingut el contac-
te amb el director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària (ETSEA), el company Jordi Graell, així com, el coordi-
nador del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG), Jordi 
Voltas, per col·laborar activament i establir sinergies entre amb-
dues institucions. 

Universitat Politècnica de Catalunya2

El Col·legi i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes 
de Barcelona (EEABB) han continuat duent a terme actuacions 
de difusió i col·laboració entre ambdues entitats amb l’objec-
tiu de donar visibilitat als estudis i la professió d’enginyer agrò-
nom. Així mateix, s’ha mantingut el contacte amb la Directora 
de l’EEABB, la companya, Anna Gras. 

1 2 3
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Participació pel desenvolupament

El DARP ha organitzat un procés participatiu per elaborar el Pla 
Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació Agroalimentària 
de Catalunya 2021-2027. En representació del Col·legi, el vo-
cal de Lleida, Victor Falguera, ha participat a la sessió sobre 
Bioeconomia del dia 11 de febrer a Lleida i el company Joan 
Lordan a la sessió sobre Sistemes de Producció Agrícola i 
Ramadera que s’ha celebrat a Barcelona, el 13 de febrer. 

A més, els companys de la Comissió de BIM, Agustí Jardí, de la 
Comissió Agricultura 4.0, Fran Garcia i Alfons Aguilar, i el com-
pany de la Comissió Indústries Agroalimentàries del Col·legi, 
Fernando Ortega, es van reunir en línia el dia 2 de novembre 
amb representants del DARP per a fer aportacions sobre l’im-
puls de la digitalització a les indústries del sector agroalimentari.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP)

El Col·legi està sempre a disposició del DARP per a qualsevol 
qüestió relacionada amb la nostra activitat, a més el nostre col-
lectiu té representació i participació en diversos òrgans. 

Consell Català de l’Alimentació 

El Consell Català de l’Alimentació és un òrgan adscrit al DARP 
encarregat de debatre temes d’alimentació tenint en compte 
tots els agents que hi intervinguin, amb una visió completa. 

En aquest òrgan, el company Fernando Ortega hi participa en 
representació dels col·legis professionals relacionats amb l’ali-
mentació. El company ha assistit a una reunió en línia el dia 14 
de desembre i ha contribuït en l’elaboració del Pla Estratègic de 
l’Alimentació de Catalunya (PEAC).

Col·laboracions i treball en xarxa 

Oficina virtual: Agricultura de Precisió

Des d’aquest any la Comissió d’Agricultura 4.0. del Col·legi par-
ticipa com a entitat col·laboradora del DARP en la gestió i fun-
cionament de l’Oficina Virtual d’Agricultura de Precisió que es 
troba a la comunitat virtual Ruralcat. 

Pla Anual de Transferència Tecnològica

El Col·legi ha participat i col·laborat en l’organització i difusió de 
diverses jornades dins el marc del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica (PATT) del DARP. Les jornades que s’han organitzat 
han estat les següents: 

 · Jornada en línia: Lideratge i estratègies de futur al sector 
agroalimentari (24/09/2020).

 · Jornada en línia: Els PECT, noves possibilitats per a 
millorar la competitivitat dels Olis d’Oliva Verge Extra 
(4/12/2020).

Projecte Interreg Europe Qualify

El Col·legi, representat per la secretària tècnica Maria Jesus 
Ortiz, forma part del Comitè Estratègic del Projecte Interreg 
Europe Qualify, un projecte dissenyat per la Comissió Europea 
per fomentar la competitivitat de les pimes del sector agroali-
mentari afrontant un desafiament que afecta les regions impli-
cades i a tota la UE. 

El Comitè Estratègic és un òrgan consultiu, participatiu i viu que 
té com a funcions identificar les necessitats de les pimes agroa-
limentàries per a ser més competitives en matèria d’autocontrol 
de qualitat alimentària, autenticitat i lluita contra el frau, i també 
identificar les accions que han de conformar el pla d’acció del 
projecte. La secretaria tècnica Maria Jesus Ortiz, ha assistit a 
les reunions en línia dels dies 2 de juliol i 20 i 26 de novembre. 
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Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries

El Col·legi i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) mantenen un conveni de col·laboració per dur a terme 
accions. D’aquesta manera, l’IRTA ha patrocinat, un any més, 
el III Premi d’Excel·lència al Millor Treball Final del Màster en 
Enginyeria Agronòmica.

Departament de Territori i Sostenibilitat

En el marc de col·laboració amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Col·legi, representat per la secretària tècni-
ca Maria Jesus Ortiz, i altres col·legis professionals s’han reunit 
telemàticament en una sessió de treball, amb Infraestructures.
cat el dia 29 d’octubre. 

Comissions Territorials d’Urbanisme

A partir del 2020, els enginyers agrònoms tenim representació 
a les reunions de les Comissions Territorials d’Urbanisme de 
Lleida i de les Terres de L’Ebre, una reivindicació feta des de fa 
molts anys i que finalment es veu realitzada. En representació 
del Col·legi, les companyes Pilar Mallol i Cristina Gallinad, for-
men part i han assistit a les reunions de treball de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida. D’altra banda, els companys 
Màxim Marsà i Marc Clúa, participen i han assistit a les reunions 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

Per tal de coordinar-se, el dia 24 de febrer els representants 
s’han reunit a la seu del Col·legi a Barcelona per intercanviar 
opinions sobre la manera de transmetre la perspectiva del col-
lectiu en les reunions de les esmentades Comissions

Col·laboracions i treball en xarxa 

Institut de Tecnologia de la Construcció 
(ITeC)

El Col·legi forma part del patronat de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITeC), una fundació que con-
tribueix a la innovació tecnològica al sector de la construcció. 
L’ITeC fa difusió d’informació tecnològica, eines per a la millora 
contínua de l’eficiència i la competitivitat, així com el seu posi-
cionament. La degana Silvia Bures, ha representat al Col·legi a 
la reunió en línia celebrada el dia 15 de juny. 

A més, el Col·legi, juntament amb altres entitats, forma part de 
la Comissió Construïm Futur (CCF) de l’ITeC, que es dedica a 
debatre i fer reflexions sobre el futur del sector de la construc-
ció i l’aplicació de tecnologies com el BIM (Building Information 
Modelling) o l’IDP (Integrated Project Delivery). La CCF funci-
ona a través de l’Assemblea Plenària, de la qual formen part 
totes les entitats que consitueixen la Comissió, i els grups de 
treball. El company Agustí Jardí, representa al Col·legi en aques-
ta Comissió i forma part del Grup de Treball Normativa. 

Ajuntament de Lleida 

Urbanisme

Les companyes Pilar Mallol i Cristina Gallinad, representants del 
Col·legi a les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida, han 
assistit a una reunió convocada per La Paeria el dia 14 d’abril en 
relació amb la modificació de l’Ordenança reguladora dels pro-
cediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del 
sòl i edificació: llicències urbanístiques, comunicacions prèvies 
i inici de noves activitats. Fruit d’aquesta reunió, des del Col.legi 
i amb la col·laboració de les esmentades companyes, s’han pre-
sentat una sèrie d’al·legacions a aquesta modificació. 

Ajuntament de Vic

 Taula d’experts en verd urbà i biodiversitat

L’Ajuntament de Vic va sol·licitar la participació del Col·legi per la 
recent constituïda Taula d’Experts en Verd Urbà i Biodiversitat, 
un òrgan consultiu i deliberant entre tècnics especialistes, amb 
participació de la ciutadania i membres de la corporació, per 
treballar per una ciutat sostenible i saludable. En aquest sentit, 
s’ha comunicat al consistori la designació de la companya Roser 
Vives com a representant del nostre col·lectiu a l’organisme. 
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Comissió BIM

La Comissió BIM té per objectiu divulgar i promocionar la utilit-
zació de la metodologia de treball digital BIM entre els col·legiats 
i presentar el Col·legi com a entitat de referència en aquest àm-
bit. Així doncs, durant aquest any, s’han dut a terme una sèrie 
d’iniciatives amb aquesta finalitat. 

En el camp de la formació, la Comissió BIM ha organitzat un curs 
de Revit telepresencial que ha tingut lloc entre els dies 12 i 18 
de maig, impartida per l’arquitecte, especialitzat en BIM, Jordi 
Subirós. A més, el coordinador Agustí Jardí, en representació del 
Col·legi, ha participat a la jornada organitzada per BIMAcademy 
a Lleida sobre “El BIM aplicat a la gestió d’usos industrials” el dia 
6 de febrer a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials a Lleida. 

Així mateix, aquesta Comissió juntament amb la Comissió 
Agricultura 4.0, han elaborat un document tècnic sota el títol 
“El procés d’integració digital de la cadena agroalimentària: Com 
enllacem el camp i la indústria?” que ha donat peu a la celebra-
ció, el dia 25 de març, del seminari web ágora_agrònoms sobre 

Comissions i grups de treball

“La indústria agroalimentària del futur”, en el qual han participat 
els membres de la Comissió BIM, Agustí Jardí com a moderador 
i el company Alfons Aguilar com a ponent. 

Aquesta Comissió també ha participat i representat al Col·legi 
en altres organismes, com és la Comissió Construïm Futur (CCF) 
de l’ITeC. En aquest sentit, el coordinador Agustí Jardí ha assistit 
a diverses reunions els dies 25 de febrer, 30 de juny i 7 d’octu-
bre. D’altra banda, ha assistit, en nom del Col·legi, a l’European 
Blockchain Convention que va tenir lloc el dia 21 de gener al 
campus La Salle. 

de Catalunya, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, d’En-
ginyeria Informàtica i l’Associació Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació. Els companys participen al Grup de Treball 
Agricultura 4.0. que treballa per establir sinergies entre dife-
rents camps de l’enginyeria i fomentar l’aplicació de noves tec-
nologies a l’àmbit agroalimentari. 

En aquest sentit, s’ha participat en l’organització del IV Fòrum 
Indústria 4.0, que ha tingut lloc en línia el dia 12 de juny i al qual 
hi ha participat el vocal de Barcelona Fran Garcia en una confe-
rència sobre el bessó digital “Agricultura connectada: simular o 
no simular? Aquesta és la qüestió”. A més, la Comissió Indústria 
4.0. es reuneix periòdicament i funciona com a òrgan consultiu 
i participatiu amb entitats que volen fomentar la digitalització. 

A més, aquest any la Comissió Agricultura 4.0 ha començat a col-
laborar amb el DARP en la reactivació de l’Oficina Virtual d’Agri-
cultura de Precisió que es troba a la comunitat virtual Ruralcat. 

Comissió Agricultura 4.0

La Comissió Agricultura 4.0 és un espai de debat i anàlisi de 
l’actualitat i el futur de l’agricultura per tal de formar part activa 
de la seva digitalització. A més, vol ser una font de coneixement 
i solucions per impulsar l’adopció de l’agricultura digital entre 
les PIMES agroalimentàries. 

El vocal de Barcelona, Fran Garcia, i el vocal de Lleida, Victor 
Falguera, han elaborat, amb la col·laboració de la Comissió BIM, 
un document tècnic, publicat a agronoms.cat, on es fan una sè-
rie de reflexions sobre com integrar la digitalització en la cadena 
agroalimentària enllaçant el camp amb la indústria. En aquest 
sentit, el dia 25 de març, s’ha organitzat un debat en línia amb 
el nou format #ágora_agrònoms, on el vocal de Barcelona, Fran 
Garcia, ha donat una visió de la digitalització en el camp amb 
una ponència sota el títol “Collint dades”. 

D’altra banda, els membres d’aquesta comissió representen 
el nostre Col·legi en la Comissió Indústria 4.0 de la qual for-
mem part juntament amb els Col·legis d’Enginyers Industrials 
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tingut lloc en format virtual els dies 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de setem-
bre. Els companys han aprofitat la seva assistència al Congrés 
per a redactar i publicar un article tècnic a agrononoms.cat 
que informa sobre les estratègies per la millora de l’eficiència 
del reg d'acord amb les dades sobre l’eficiència del reg a l’estat 
espanyol. 

A més, els membres de la Comissió s’han reunit presencialment 
els dies 29 de gener i 29 de febrer, en aquesta última ha par-
ticipat el president de la Comunitat de Regants del Segarra-
Garrigues, Josep Maria Jové. D’altra banda, la companya i 
membre de la Comissió, Maria José Chesa, ha aprofitat una re-
unió en línia de la Comissió el dia 26 de març per explicar el Pla 
Tècnic per a l’aprofitament de recursos hídrics alternatius de 
Barcelona. 

Comissió de l’Aigua

Els companys de la Comissió de l’Aigua han continuat duent 
a terme actuacions activament relacionades amb el sector de 
l’aigua i els regadius. 

La Comissió ha organitzat un seminari web, el dia 16 de setem-
bre, en el marc d’ágora_agrònoms sobre “La Modernització 
dels Canals d’Urgell” en la qual han participat el secretari de 
la Comissió, Ignasi Servià, com a moderador; el company i 
membre de la Comissió, Josep Maria Callís, com a ponent ex-
pert en regadius; el company Xavier Guixà, com a represen-
tant de la Divisió d’Obres Hidràuliques d'Infraestructures de la 
Generalitat; el company i sotsdirector General d’Infraestruc-
tures Rurals de la Generalitat de Catalunya, Antonio Enjuanes; 
i el Director General de la Comunitat de Regants dels Canals 
d’Urgell, Xavier Díaz. 

Els companys i membres de la Comissió Maria José Chesa, 
Santiago Planas i Joan Girona, han assistit, en nom del Col·legi, 
al IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua que ha 

Comissions i grups de treball 

Comissió Indústries Agroalimentàries

La Comissió d’Indústries Agroalimentàries vol ser un espai per 
donar servei als companys i companyes que es dediquen a l’àm-
bit de les indústries agroalimentàries i crear una comunitat en 
aquest marc. 

El company Fernando Ortega ha coordinat l’organització i mode-
rat el seminari web d’àgora_agrònoms sobre l’estratègia Farm to 
Fork, que ha tingut lloc el dia 16 de juliol de 2020. El webinar va 
comptar amb la participació de Josep Ametller, director general 
d'Ametller Origen; Antonio Condal, director de RRHH y RRPP de 
BonÁrea; Albert Riera, director de comunicación de La Fageda; y 
Jose Tejedo, director general del Hub Alimentario Mercabarna. 

Així mateix, Fernando Ortega forma part com a membre execu-
tiu, en representació dels col·legis professionals relacionats amb 
la matèria, al Consell Català de l’Alimentació i ha participat en 
l’elaboració del Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya així 
com en els Plans d’Accions que se’n deriven d'aquest, trobant-se 
en aquest moment en fase d’implantació dels Plans d’Acció.

Comissió d’Energia i Residus

La Comissió d’Energia i Residus té l’objectiu d'introduir el nos-
tre col·lectiu al sector energètic i d'aprofitament de residus per-
què els enginyers agrònoms siguem reconeguts com a tècnics 
de referència en aquest tipus de projectes i ser representatius 
en fòrums d’opinió, decisió, normatius, etc. En aquest sentit, la 
Comissió ha mantingut el contacte per a debatre sobre temes 
actuals com són les energies renovables i l’economia circular. 

Comissió Responsabilitat Social

La Comissió de Responsabilitat Social del Col·legi es va crear 
a finals de 2019 per promoure les bones pràctiques en el col-
lectiu i difondre els valors als grups d'interès com a enginyers 
agrònoms que treballem per obtenir i gestionar el sector agro-
alimentari i el medi rural de manera sostenible. 

Els membres de la Comissió, coordinada per la delegada de 
Lleida Conxita Villar, s’han reunit telemàticament, el dia 24 
d’abril, per a traçar el pla d’actuacions de la Comissió al voltant 
de les dues línies de treball de la Comissió, la igualtat de gènere 
i la sostenibilitat ambiental. 

Per tal de tractar el foment de la igualtat de gènere dins el col-
lectiu, la delegada de Lleida Conxita Villar, les companyes Anna 
Gras, Astrid Ballesta, el company Arturo Sánchez, la secretaria 
tècnica Maria Jesus Ortiz i l’ajudant a secretaria tècnica Maria 
de Lluch Salas, s’han reunit en línia, el dia 28 de setembre, 
amb la directora executiva Nuria Ramon, i  Esteve Llitrà, cap 
de Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Assessorament 
Jurídic, de l’Institut Català de les Dones. A la reunió s’ha presen-
tat la Comissió i s’ha proposat la col·laboració entre institucions 
per a dur a terme actuacions envers la igualtat de gènere.
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Junts som més forts, 
per això des del 
Col·legi i Associació 
donem suport 
i acompanyem 
als enginyers 
i enginyeres 
agrònoms en 
l’exercici de la 
professió. 

COEAC amb tu 
Suport als professionals  
durant la COVID-19

El 14 de març s’ha decretat l’estat d’alarma amb l’objectiu de 
minimitzar els efectes que està produint el nou coronavirus 
COVID-19 sobre la salut pública. El Col·legi ha treballat i ha atès 
totes les consultes que han formulat els col·legiats i col·legiades 
per donar el màxim suport durant aquesta situació. 

Recomanacions professionals i actualització  
de la informació

El dia 16 de març s’han publicat una sèrie de recomanacions 
elaborades pels secretaris tècnics dels diferents col·legis d’en-
ginyers agrònoms de l’Estat, dirigides a aquells companys i 
companyes que es dediquen a la direcció d’obra, direcció de 
l’execució de l’obra i/o coordinació de seguretat i salut en obra 
de construcció, així com, als que es desenvolupen la seva activi-
tat en explotacions agropecuàries i indústries agroalimentàries. 

Amb l’objectiu de mantenir al col·lectiu informat en tot moment 
sobre les novetats, la normativa, recomanacions, etc., s’ha dedi-
cat un espai a la web agronoms.cat amb un recull d’informació 
en permanent actualització. 

A més, degut a les restriccions de mobilitat, la secretaria tècnica 
ha expedit certificats professionals de desplaçament, a aquells 
professionals que ho han sol·licitat. 

40 CERTIFICATS PROFESSIONALS 
DE DESPLAÇAMENT 
emesos el 2020

Suport i assessorament 

El Col·legi disposa d’un servei gratuït de consultes en línia sobre 
qüestions relacionades amb els àmbits fiscal, comptable, de 
societats professionals, jurídic i laboral. El servei disposa d’un 
apartat a la web d’agronoms.cat amb un recull de preguntes 
amb resposta sobre diferents temes relacionats amb la nostra 
activitat. D’altra banda, els nostres assessors poden atendre 
consultes a mida per mitjà d’un formulari que es troba al mateix 
apartat d’agronoms.cat. 

Defensa professional i de les competències

El servei d’assessorament jurídic que dona suport a l’activitat 
dels professionals de l’enginyeria agronòmica ha continuat de-
fensant les nostres atribucions i competències per mitjà d’ac-
tuacions davant les diferents administracions, la interposició 
de recursos o l’elaboració d’informes. Aquest servei, ofert pel 
Col·legi, dona resposta a les necessitats jurídiques de tots els 
perfils professionals de la nostra activitat. 

Durant el 2020, el gabinet especialitzat ha dut a terme accions 
com la interposició de recursos per impugnar algunes licitacions 
i ofertes d’ocupació, promogudes per l’administració pública, 
relacionades amb el nostre àmbit d’actuació, i en les quals no es 
tenia en compte la titulació d’enginyeria agronòmica. 

A més, des de la secretaria tècnica s’han emès certificats de 
competència professional i certificats de treballs professionals 
per acreditar les capacitats dels enginyers i enginyeres agrò-
noms que ho han necessitat. 

20 CONSULTES A MIDA 
1 laboral + 19 fiscal-comptable
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 · Professional Engineer:  
mínim 4 anys 
d’experiència 
professional.

Certificació Professional Engineer

La certificació de l’experiència professional realitzada per 
l’AQPE, d’acord amb norma ISO 17024, és un valor afegit per 
a treballar en un entorn internacional. A més, és una forma de 
garantir que els professionals disposen d’unes competències 
mínimes avalades per una entitat independent a través d’un pro-
cés de certificació adequat i imparcial. La certificació es fa en 
un àmbit i/o subàmbit que es corresponen amb els camps de 
la pràctica professional de l’enginyeria. 

Depenent de l’experiència professional des de l’obtenció del 
títol, així com del nivell competencial, existeixen 3 possibles 
categories: 

COEAC amb tu 

Aliança Europea d’Enginyers: ENGINET

El dia 5 de març, a la seu de la UNESCO a París, les entitats de 
certificació europees han signat els estatuts de “Enginet”, una 
nova organització sense ànim de lucre que facilitarà la llibertat 
de moviment en el mercat laboral i que potenciarà l’extensió 
d’aquesta mena d’acords a altres països amb sistemes similars 
i de confiança de manera que es creï un veritable espai europeu 
de mobilitat professional.

Webinars informatius i suport professional

L’AQPE ha realitzat diversos webinar durant tot l’any per donar 
a conèixer els avantatges de la certificació i explicar el funciona-
ment del seu procés, a més ha publicat articles divulgatius i ha 
dut a terme un pla de suport als enginyers afectats per ERTO, 
atur o qualsevol altra pèrdua de treball. 

 · Professional Engineer 
Sènior: mínim 8 
anys d’experiència 
professional.

 · Professional Engineer 
Expert: mínim 16 
anys d’experiència 
professional. 

Tota la informació sobre el procés de certificació és a aqpe.org. 
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Borsa de treball 

La Borsa de Treball del Col·legi és una eina perquè les empreses 
puguin contactar amb els col·legiats i col·legiades per oferir llocs 
de feina. A través de l’apartat “Borsa de Treball” a agronoms.cat, 
les empreses poden inscriure’s per publicar ofertes o enviar-les 
per correu electrònic a agronoms@agronoms.cat. A més, des de 
les oficines tècniques del Col·legi anem ampliant la informació 
incloent ofertes que trobem a la xarxa. 

62 59
11 10
9 2

A LLEIDA A BARCELONA

A TARRAGONA A GIRONA

OFERTES 
DE FEINA 
PUBLICADES

NACIONALS INTERNACIONALS

153
8.657 VISITES A  

LA BORSA DE 
TREBALL COEAC

COEAC amb tu 

28
17
14

9

13

7

12

7
7
7

5

6

3

6

3
3
2
2
2

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

PRODUCCIÓ VEGETAL

DESENVOLUPAMENT 
RURAL

FORMACIÓ

INDÚSTRIES 
AGROALIMENTÀRIES

ASSOCIACIONISME  
I COOPERATIVES

COMERCIALITZACIÓ

CONSTRUCCIÓ

R+D+I

SISTEMES DE QUALITAT

PROTECCIÓ DE CULTIUS

JARDINERIA I 
PAISATGISME

AIGÜES I REGADIUS

MEDI AMBIENT

ALTRES

VALORACIONS  
I TAXACIONS

ENERGIA

GESTIÓ D’EMPRESES

BIOTECNOLOGIA

Perfils professionals
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Llistat de pèrits judicials del Col·legi

En col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya el Col·legi facilita la llista dels enginyers agrònoms 
disposats a exercir pèrits judicials perquè puguin actuar d’acord 
amb el que estableixen els articles 341 i següents de la Llei d’en-
judiciament civil, així com 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 Departament de Justícia es posa en contacte amb el Col·legi 
per actualitzar la llista que els facilitem i que des del mateix 
Departament de Justícia, a través de la Subdirecció General 
de Suport Judicial, es posa a la disposició dels òrgans judicials. 

Grup de Treball Oposicions 

El Grup de Treball Oposicions es va crear el 2019 per preparar, 
amb el suport del Col·legi, el temari al cos de la titulació supe-
rior d’enginyeria agrònoma de la Generalitat. En aquest sentit, 
durant el 2020 s’ha acabat de preparar conjuntament el temari 
específic de les proves amb la garantia del Col·legi. 

COEAC amb tu 

53 PÈRITS  
JUDICIALS 

Així mateix, des de la corredoria de responsabilitat civil profes-
sional es va donar suport i es va actuar eficientment en la reso-
lució dels sinistres que van sorgir durant l’any. A la pàgina web 
del Col·legi es pot trobar tota la informació relativa a aquesta 
pòlissa de responsabilitat civil professional. 

#EnginyersAmbSeny

Responsabilitat Civil Professional

El Col·legi té concertada una pòlissa conjunta per a cobrir la res-
ponsabilitat civil professional dels nostres col·legiats/des. 

Tots els col·legiats/des tenen una cobertura de Garantia Bàsica 
de 75.000 euros anuals, aquesta cobertura l’ofereix el Col·legi 
de manera gratuïta. Per a les activitats visables, pagant una taxa 
de responsabilitat civil a l’hora de visar el projecte, tenen una 
cobertura de 450.000 €, ampliables pel col·legiat depenent de 
les circumstàncies professionals. En visar un treball, el col·legi 
comprova un gran nombre de qüestions que vénen a reduir la 
sinistralitat del col·lectiu, la qual cosa redunda en una disminu-
ció de les primes a satisfer. 
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Visat de treballs 

Una de les funcions pròpies del Col·legi, relacionada amb l’orde-
nació de l’exercici professional, és el visat de les intervencions i 
els treballs professionals que es reflecteixen documentalment. 
El visat dels treballs professionals aporta garanties de profes-
sionalitat, documentals, de cobertura i de protecció en front 
de reclamacions. 

TREBALLS PROFESSIONALS VISATS

EXPEDIENTS 
543 expedients nous al 2020

Tipus actuació

1.462

789
534 125 44
423 76 4 
193 63

DIRECCIONS 
OBRA ALTRES LEGALITZACIONS

SEGURETAT  
I SALUT CERTIFICATS

PROJECTES ANNEXES
DOCUMENTS 
AMBIENTALS

COEAC amb tu 

Àmbits actuació

70 1

227 9

116 3

530 16

68 1

214 4

23

177 3

ALTRES TREBALLS ACTIVITATS RECREATIVES

ENGINYERIA / CONSTRUCCIÓ ENERGIA

SENSE ESPECIFICAR

ENGINYERIA CIVIL PRODUCCIÓ VEGETAL / CULTIUS

MEDI AMBIENT /  
ENGINYERIA AMBIENTAL BIOTECNOLOGIA I AFINS

PRODUCCIÓ ANIMAL / 
INSTAL·LACIONS RAMADERES ALTRES INDÚSTRIES

COMERÇ I DISTRIBUCIÓ JARDINERIA / PAISATGE

INDUSTRIES 
AGROALIMENTÀRIES

ENGINYERIA INSTAL·LACIONS / 
GESTIÓ
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Repositori de factures

Tens a la teva disposició un repositori de factures on podràs 
consultar les factures pendents i descarregar les que tinguis 
pagades.

Sol·licitud de certificats

Sol·licita i obté els certificats de col·legiació, habilitació, de rea-
lització de cursos, tot telemàticament.

Nova plataforma de visats

La nova plataforma de visats és molt semblant a l’anterior, el 
sistema de fases i expedients continua igual, però serà més rà-
pida i àgil. A més

 · Pots penjar en apartats diferents els fitxers visables 
(signats) i els no visables.

 · Cada document té un codi de verificació (csv) per tal de 
comprovar la seva autentificació.

 · No només pots descarregar-te els fitxers visats, sinó 
que també els pots compartir per mitjà d’un enllaç al 
document.

Serveis en línia 
E-Col·legi

E-Col·legi és la nova plataforma de gestió col·legial més àgil i rà-
pida que s’ha posat en marxa per digitalitzar l’activitat, implan-
tant els mitjans necessaris per fer tràmits electrònics i facilitar 
l’accés als serveis col·legials. Alguns dels nous avantatges són: 

Carnet col·legial digital 

Disposes d’un carnet col·legial digital accessible des del teu mò-
bil o en qualsevol dispositiu. Les teves dades podran ser auten-
tificades per qualsevol persona que escanegi el codi QR que 
apareix al carnet.

Directori de col·legiats/des

Indica les teves àrees d’experiència al teu perfil E-Col·legi perquè 
usuaris externs al web puguin localitzar ràpidament els teus ser-
veis per mitjà del directori de col·legiats/des que es mostra a la 
part pública, i a més, perquè el Col·legi pugui conèixer en quins 
camps ets especialista.

Al teu servei des de casa 

Des del començament de l’expansió de la COVID-19 a Catalunya 
i a l’estat espanyol, el personal tècnic del Col·legi ha continuat 
oferint el mateix servei des de casa a causa de les recomanaci-
ons de distanciament social i teletreball. 

El teu correu electrònic @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 les col·legiades i és una oportunitat 
per identificar-te com enginyer/a agrònom/a. 

Una vegada sol·licitis a les oficines tècniques del Col·legi la teva 
adreça de correu electrònic, es generarà un correu el_teu_nom@
agronoms.cat, que et permetrà disposar d’un correu professio-
nal, en el cas que no tinguis un domini propi o d’empresa, o com 
a segon correu professional, per a situacions d’urgència o en 
alguna circumstància especial. 

365 CORREUS  
ELECTRÒNICS
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Junta i Assemblea General Virtual:  
5 de juny

La Junta i Assemblea General del mes de juny ha tingut lloc el 
dia 5 de juny de manera virtual a causa de la situació generada 
pel context sanitari. Una cinquantena d’enginyers i enginyeres 
agrònoms s’han connectat per a retrobar-se i posar-se al dia de 
l’actualitat col·legial. 

En la primera part de sessió, s’ha informat sobre l’activitat del 
Col·legi i l’Associació al primer semestre de l’any i s’han aprovat 
els comptes de l’exercici anterior. 

Els enginyers i enginyeres  
agrònoms connectats 

Les Juntes i 
Assemblees Generals 
s’han celebrat en 
format telemàtic. 

Junta i Assemblea General Virtual:  
27 de novembre

El dia 27 de novembre ha tingut lloc telemàticament la Junta i 
Assemblea General de novembre coincidint amb la finalització 
del procediment electoral per a la renovació de càrrecs de la 
Junta de Govern, l’acte de benvinguda als nous col·legiats/des 
i l’entrega de premis i distincions del 2020. 

En primer lloc, entre altres qüestions, s’ha adonat de les actuaci-
ons fetes al segon semestre de l’any i s’ha acordat el pressupost 
del Col·legi i l’Associació per a l’exercici 2021.

Eleccions virtuals 2020

Donada la situació actual i per tal que els col·legiats i col·legia-
des poguessin votar de manera no presencial, s’ha habilitat una 
plataforma específica de vot telemàtic amb mitjans d’identifi-
cació i encriptació estandarditzats i segurs amb garanties de 
validació certificades per AENOR garantint la legitimitat i pri-
vacitat del votant. 

La participació en aquestes eleccions ha estat major gràcies a la 
facilitació de l’accés a la votació, el que ha fet que els col·legiats/
des valorin positivament la iniciativa. 

La nova normalitat. Experiències compartides 

Aprofitant l’assistència dels companys i companyes, el delegat 
de Tarragona Joan Viñas ha presentat la segona part de la sessió 
en la qual el company Josep Maria Franquet ha exposat una in-
teressant conferència relacionada amb la nova realitat després 
de comprovar els efectes de la llevantada que va tenir lloc el 22 
de gener, sota el títol: “El Delta de l’Ebre i els efectes del canvi 
climàtic als nostres ecosistemes agrícoles del Sud”.

https://www.youtube.com/watch?v=-7kaCvtiqJ0
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Així doncs, un cop anunciat l’escrutini dels vots, s’han proclamat 
els següents candidats electes per a la renovació de càrrecs de 
la Junta de Govern/Directiva: 

 · Degana/presidenta: Concepció Villar Mir

 · Vicedegà/vicepresident: Josep Maria Dilmé Ferrer

 · Secretari: Arturo Sánchez García

 · Delegada de Barcelona: Mercè Raventós Santamaria

 · Delegat de Tarragona: Joan Viñas Clemente

 · Delegat de Girona: Josep Maria Vallès Casanova

 · Delegat de Lleida: Domènec Vila Navarra 

Conxita Villar Mir: 202 vots (54,74%)

Agustí Jardi Margalef: 154 vots (41,73%)

Vot en blanc: 13 vots (3,52%)

Num. censats 950

TOTAL VOTANTS 
368 (38,74%)

PARTICIPACIÓ ELECCIONS

DEGANA

VICEDEGÀ

SECRETARI

Josep Ma Dilmé Ferrer: 186 vots (50,41%)

Fran García Ruiz: 163 vots (44,17%)

Vot en blanc: 20 vots (5,42%)

Arturo Sánchez García: 187 vots (50,68%)

Alfons Aguilar Cadanet: 159 vots (43,09%)

Vot en blanc: 23 vots (6,23%)

Els enginyers i enginyeres agrònoms connectats 

Lliurament de premis i distincions

Per finalitzar, s’ha fet l’acte de lliurament de premis i distinci-
ons atorgats pel Col·legi. Un cop donada la benvinguda als nous 
col·legiats i col·legiades, s’ha donat pas a l’anunci dels següents 
reconeixements: 

 · Distinció als 50 anys de col·legiació al company Joan Cot 
Comas. 

 · III Premi d’Excel·lència al Millor Treball Final del Màster 
en Enginyeria Agronòmica a la Inés Samperi Tena.

 · III Concurs de fotografia a la guanyadora Nuria Moreno 
i als finalistes Ramon Jounou, Ignasi Servià, Carles 
Guardiola, Meritxell Jardí i Ignasi Iglesias.

 · Gent per canviar el món al company Pep Salas Prat. 

 · Nou Premi Alimentem el Món a “Raimat, sostenibles des 
de fa més de 100 anys”.
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Vegetació, urbanisme i salut1

A la primera sessió de l’espai #àgora_agrònoms hem parlat so-
bre els espais verds en la planificació urbana per a la millora 
de la salut de la ciutadania. La degana Silvia Bures ha moderat 
la sessió en la qual comptat amb els companys Pedro Calaza, 
especialista en planificació, disseny i gestió d’àrees i espais pú-
blics; Gabriel Pérez, especialista en jardineria vertical i cobertes 
enjardinades; i Josep Maria Rofes, cap d’enginyeria dels serveis 
públics de l’Ajuntament de Vila-seca. 

Per començar es va fer una introducció a la temàtica per part 
dels convidats i, a continuació, es va obrir un torn de preguntes 
en el qual es va generar un interessant debat.

La indústria agroalimentària del futur2

La digitalització de la cadena agroalimentària en cadascuna de 
les seves visions, camp i indústria, i com connectar-les, ha estat 
el tema de debat de la segona sessió #àgora_agrònoms que ha 
tingut lloc el dia 25 de març organitzada conjuntament per la 
Comissió BIM i la Comissió Agricultura 4.0. 

#àgora_agrònoms

Obrim un espai en 
línia per a compartir 
noves eines i idees 
per a un nou món. 
#ágora_agrònoms són una sèrie de debats so-
bre temes fonamentals de l’enginyeria agronò-
mica. A través de l’anàlisi dels diferents vessants 
de la professió volem incidir en els temes més 
candents que afecten l’evolució dels nostres sis-
temes rurals i urbans amb la finalitat d’aportar 
millores que ens permetin afrontar els reptes 
futurs. 

Totes les sessions estan disponibles a la web 
d’agronoms.cat i al canal de Youtube del Col·legi.

companyia i s’ha debatut sobre aquest tema amb les aporta-
cions dels assistents. 

La modernització dels Canals d’Urgell4

La Comissió de l’Aigua del Col·legi ha organitzat un #àgora_agrò-
noms per entendre millor el com i el perquè del projecte de mo-
dernització del sistema hidràulic dels Canals d’Urgell. El seminari 
web ha tingut lloc el dia 16 de setembre amb la participació de 
cinc enginyers agrònoms, el company Ignasi Servià, modera-
dor de la sessió i expert en comunicació al sector dels regadius; 
Josep Ma Callís, director de desenvolupament de negoci d’Ag-
bar Suez; Xavier Guixà, Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraes-
tructures.cat; Antonio Enjuanes, sotsdirector d’Infraestructures 
Rurals del DARP; i Xavier Díaz, director de la Comunitat General 
de Regants dels Canals d’Urgell. 

A la sessió s’ha fet una anàlisi sobre la història de la infraestruc-
tura, s’han exposat els motius de la demanda de modernització 
i s’han explicat els detalls del projecte. Per finalitzar s’ha obert 
un torn de preguntes entre participants i assistents. 

El secretari Agustí Jardí ha moderat la sessió i presentat al vocal 
de Barcelona Fran Garcia, especialitzat en tècniques de telede-
tecció per a agricultura de precisió; i al company Alfons Aguilar, 
especialista en projectes d’indústria agroalimentària i metodo-
logia Lean. Els companys han fet una interessant aproximació 
a la digitalització del camp i la indústria agroalimentària i s’ha 
obert un debat entorn d'aquesta temàtica. 

Farm to Fork: De la Granja a la Taula3

El 16 de juliol s’ha celebrat un #àgora_agrònoms, organitzat per 
la Comissió d’Indústries Agroalimentàries sobre la nova estra-
tègia del Pacte Verd Europeu, “Farm to fork | De la granja a la 
taula”, amb models d’èxit que ja estan funcionant avui en dia. 

El company Fernando Ortega ha moderat la sessió en la qual han 
participat Josep Ametller, director general d'Ametller Origen; 
Antonio Condal, director de RRHH i RRPP de BonÁrea; Albert 
Riera, director de comunicación de La Fageda; i Jose Tejedo, 
director general del Hub Alimentario Mercabarna. Així mateix, 
els convidats han explicat les estratègies que segueix cada 

1 32 4

https://www.youtube.com/watch?v=yEb9gs-nAts
https://www.youtube.com/watch?v=tpc65E9aWG8
https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Tf9R_JKM
https://www.youtube.com/watch?v=DEm7rOBu7Hc
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Cursos i jornades 
En línia

Jornada: Lideratge i estratègies de futur al sector 
agroalimentari1

Amb motiu de la 66a. Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida, la 
Comissió d’Activitats de Lleida, ha organitzat una jornada en 
línia amb la col·laboració del DARP i el Campus Empresarial 
Agrari que ha tingut lloc el dia 24 de setembre, sota el títol: 
“Lideratge i estratègies de futur al sector agroalimentari”. La 
sessió, moderada per la delegada de Lleida, Conxita Villar, ha 
comptat amb la participació de Tomàs Cusiné, Empresari i presi-
dent de la DO Costers del Segre; Joan Farré, empresari i gerent 
de dverd; Olga Martín, catedràtica en Tecnologia d’Aliments i 
vicerectora de Transferència i Foment de la Innovació a la UdL; i 
Laia Villar, Enginyera i directiva d’Altinco. La cloenda de la sessió 
ha anat a càrrec del Dir. Gral. d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, el Sr. Carmel Mòdol.

Jornada: Els PECT noves possibilitats per millorar 
la competitivitat dels OOVE de Catalunya2

La Comissió d’Activitats de Tarragona en col·laboració amb l’Es-
cola Agrària Mas Bové, ha organitzat en el marc de la Fira de 

L’avantatge de 
realitzar cursos i 
jornades en línia és la 
facilitat d’assistència 
i la possibilitat de 
tornar-les a veure  
en vídeo a  
agronoms.cat. 

Formació Agrònoms 

Formació Agrònoms és una plataforma en línia que ofereix for-
mació contínua de qualitat impulsada per 12 col·legis d’enginyers 
agrònoms. Així, des de la web formacionagronomos.es podeu 
accedir a cursos de caràcter eminentment pràctic i altres que 
potencien el desenvolupament d’habilitats transversals, diri-
gits especialment als professionals de l’enginyeria agronòmica. 

Aquest any, des del nostre Col·legi s’ha participat en l'organit-
zació dels següents cursos en línia: 

Eines col·laboratives  
(comunicació, videoconferència i gestió documental)4

Curs gratuït de 3 hores, organitzat pel nostre Col·legi, com-
post per 9 vídeos explicatius sobre les utilitats disponibles 
per millorar la gestió de la comunicació en equips de treball, 
impartit pel secretari Agustí Jardí. La formació ha estat dis-
ponible de l'1 de juny al 30 d’abril i ha tingut un gran nombre 
d’inscripcions i molt bona valoració. 

l’Oli Siurana una jornada en línia sobre els Projectes d’Especia-
lització i Competitivitat Territorial (PECT) relacionats amb l’Oli 
d’Oliva Verge Extra (OOVE). 

La sessió ha tingut lloc el dia 4 de desembre, presentada pel de-
legat de Tarragona Joan Viñas i moderada pel company Albert 
Torredemer. Així mateix, el ponent Agustí Romero, investigador 
a l’IRTA de Mas Bové, ha explicat en detall dos projectes: el pro-
jecte Nutrisalt, de valorització de l’OOVE a la cuina mediterrà-
nia, i el projecte PECT motors Segarra-Garrigues, aplicacions 
tecnològiques per a la millora de la qualitat de l’oli d’oliva.

Curs BIM: Introducció al Revit3

El Col·legi ha organitzat un curs pràctic telepresencial de 24 ho-
res amb l’objectiu que els alumnes entenguin que és el BIM i 
assolir coneixements per treballar amb l’aplicació Revit a nivell 
bàsic. L’arquitecte, especialitzat en BIM, Jordi Subirós ha impar-
tit el curs en sis sessions en streaming compreses entre els dies 
12 i 28 de maig. Els assistents han valorat molt positivament els 
coneixements assolits i l’organització d’aquest curs. 

1 2 3

4

https://www.youtube.com/watch?v=SrEUN15kSTI
https://www.youtube.com/watch?v=4erNXyFcj0U


Un any per a la digitalització

60 | Memòria anual 2020 Memòria anual 2020 | 61

Presencials 

Curs Procediment Administratiu Comú  
(Llei 39/2015)

Curs de 5 hores organitzat conjuntament amb el CETAFC sobre 
el procediment administratiu comú (Llei 39/2015) que ha tingut 
lloc presencialment a Girona, Lleida i Barcelona, els dies 21 de 
febrer, 6 de març i 12 de març respectivament.

Curs d’Introducció al QGIS a Lleida

Curs bàsic de QGIS de 30 hores organitzat per Fointec i Vertex 
Agroforestal a través de l’acord amb el Col·legi per oferir preus 
especials pels col·legiats/des. Ha tingut lloc a les instal·lacions 
de Fointec a Lleida els dies 21, 28 de febrer i 6 de març.

Direcció Facultativa 

Curs pràctic de 20 hores, preparat conjuntament pels se-
cretaris tècnics i responsables de formació de tots els 
col·legis d’enginyers agrònoms, centrat en la gestió gene-
ral i documental de la direcció facultativa i altres matèries 
com les responsabilitats del tècnic i les Assegurances de 
Responsabilitat Civil. El curs compost per 4 mòduls amb 
vídeos ha estat disponible des de l’1 de juny al 30 de juny 
i ha comptat amb molta participació i una valoració molt 
positiva. 

Visita Exposició Mat Collishaw 

El dijous 6 de febrer, la Comissió d’Activitats de Lleida, ha or-
ganitzat una visita guiada a l’exposició “Mat Collishaw. The end 
of innocence” a càrrec de la Fundació Sorigué. Els companys i 
companyes s’han aprofitat per retrobar-se i gaudir d’aquesta 
exposició, presentada per primera vegada a Catalunya, que ha 
agradat molt als participants. 

Activitats

Tast virtual de vins

El dijous dia 21 de maig hem organitzat un tast virtual de vins. 
En un ambient distès i des de casa, hem pogut gaudir dels vins i 
les explicacions de Mariona Rendé, sommelier i propietària del 
Celler Rendé Masdéu, conèixer el territori i climatologia de la DO 
Conca de Barberà, així com el procés de vinificació i característi-
ques dels tres vins que es varen tastar: Vi blanc (La Nimfa 2019), 
Vi Rosat (El follet 2019) i Vi negre (Arnau Syrah criança 2016). 

També va ser una oportunitat per conèixer una experiència de 
superació, després de la riuada que va patir el celler l’octubre 
de 2019 que ha agradat a totes i tots els assistents. 

Cursos i jornades 

https://www.youtube.com/watch?v=2tmhD2eL0c8
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Comunicació 
Agronoms.cat 

A agronoms.cat es troba tota informació referent al Col·legi i 
l’Associació d’Enginyers Agrònoms i els seus serveis. La web 
s’actualitza dia a dia per mantenir als col·legiats i col·legiades 
informats sobre totes les notícies, esdeveniments i informació 
tècnica i professional. A més, el portal disposa d’una àrea priva-
da on es troben continguts exclusius per als usuaris del Col·legi 
i l’Associació. 

Xarxes socials

Des del Col·legi i l’Associació establim sinergies, promovem 
actuacions sobre temes d’actualitat i posem en valor la figura 
dels professionals de l’enginyeria agronòmica 
a través de les nostres xarxes socials. 

Origen de les visites

Dispositius

El més visitat

VISITES

50,32%

66,94%
67.474

36,29%

31,28%261.665

7,32%

1,78%

5,7%

38.216
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Butlletí setmanal 

Els col·legiats/des, associats/des i preassociats/des reben cada 
setmana un butlletí amb un recull de les novetats de la setma-
na relacionades amb l’activitat del nostre col·lectiu. Així doncs, 
cada setmana conté informació sobre l’actualitat col·legial, no-
tícies dels companys i companyes, convocatòries, ajuts, infor-
mació tècnica, legislació, serveis col·legials, formació, jornades 
i ofertes de feina, entre altres. 
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30%
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TAXA  
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El Col·legi i l’Associació als mitjans 

Des del Col·legi i l’Associació treballem per promocionar la fi-
gura de l’enginyer i l’enginyera agrònoma i posar en valor la im-
portància de la nostra professió a l’opinió pública. Així doncs, 
aquest any hem aparegut en diverses ocasions als mitjans de 
comunicació: 

 · Telenotícies TV3 04/05/2020: “Els enginyers 
agrònoms, decisius per garantir el subministrament dels 
aliments enmig de la Covid”.

 · Diari de Nit Lleida TV 14/11/2020: Entrevista a la 
delegada de Lleida, Conxita Villar.

 · Article Diari Segre 24/09/2020: “Vols ser un/a 
agrifoodfluencer o ruralfluencer?”. De la delegada de 
Lleida, Conxita Villar.

 · Diari de Nit – Magazín 24/09/2020: Entrevista a la 
delegada de Lleida Conxita Villar amb relació a la jornada 
de la Fira Sant Miquel.

 · Notícia Segre.com 25/09/2020: “Advoquen per renovar 
el lideratge en l’agroalimentació”. 

 · Entrevista Conxita Villar Revista Fires i Festes Lleida 
09/11/2020: "Lideratge femení a Lleida".

 · Notícia Diari somParets 27/04/2020: el Col·legi dona 
suport a estudiants amb el seu treball de recerca 
“e-Agricultura a vista d’ocell”.

III Concurs de Fotografia

A la tercera edició del Concurs de Fotografia del Col·legi s’han 
presentat una quarantena de fotografies totes elles reflectint la 
bellesa de la nostra professió. Reunit el jurat telemàticament el 
dia 19 d’octubre, ha decidit, per unanimitat, concedir el Premi a 
la fotografia guanyadora a: 

 · Nuria Moreno Anell, per la fotografia:  
El futur de l’agronomia1. 

Així mateix, s’han acordat els següents finalistes: 

 · Ramon Jounou Baldrich, per la fotografia:  
Indicadors patrimonials i indicadors d’activitat  
rural equilibri necessari2.

 · Ignasi Servià, per la fotografia:  
L’últim dia del cascall3.

 · Ignasi Iglesias, per la fotografia:  
On tot comença4.

 · Carles Guardiola, per la fotografia:  
Amanida verda5.

 · Meritxell Jardí, per la fotografia:  
Echinacea purpurea6.

Comunicació 

1

5

5

2

3

6
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Foment de l’ocupació  
i creixement econòmic

Durant el 2020 hem continuat vetllant per l’ocupació dels col-
legiats i col·legiades, mantenint activa la borsa de treball, oferint 
en tot moment suport i assessorament professional, defensant 
les competències de l’enginyer agrònom, afavorint el creixement 
professional i reduint les desigualtats fomentant la formació 
assequible i de qualitat. Destaquem: 

 · Borsa de treball del Col·legi. 

 · Servei de suport i assessorament fiscal, laboral, de 
societats i jurídic.

 · Promoció d’ajuts al finançament professional.

 · Control dels treballs per mitjà del visat electrònic. 

 · Certificació professional. 

 · Foment del treball en xarxa i col·laboracions entre 
membres del col·lectiu i amb altres entitats. 

 · Premis i distincions. 

Alineament amb els ODS
Des del Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms 
som conscients de la importància del sector de 
l’agroalimentació i el món rural per assolir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 i treballem pel seu foment i asso-
liment des de les nostres accions. 

Promoció de la igualtat de gènere 

La promoció de la igualtat de gènere és una premissa pel nostre 
col·lectiu, avui en dia només un 25% de les persones col·legiades 
són dones i treballem per aconseguir que aquesta xifra creixi 
per disposar de tot el talent. Així doncs, des del Col·legi i la nos-
tra Comissió de Responsabilitat Social s’han fet actuacions en 
aquest àmbit per fomentar la vocació en les nenes i dones, així 
com, informar els col·legiats i col·legiades sobre la implantació 
de plans d’igualtat. 

 · Articles de divulgació del treball de les enginyeres 
agrònoms i paritat en els continguts de promoció de 
perfils professionals. 

 · Informació sobre la implantació de plans d’igualtat. 

 · Contacte amb l’Institut Català de les Dones per sol·licitar 
assessorament en aquest àmbit. 

Compromís amb el medi ambient  
i la lluita contra el canvi climàtic

Els enginyers agrònoms som pioners en la sensibilitat amb els 
problemes ambientals i especialistes a desenvolupar solucions 
sostenibles per a un disseny que tingui en compte el possible 
impacte ambiental. Així doncs des del Col·legi s’ha promogut la 
figura dels professionals de l’enginyeria agronòmica com facili-
tadors de la implantació d’un model més sostenible en matèria 
d’agroalimentació, energia, residus, planificació, etc. 

 · Divulgació i organització de debats sobre models 
innovadors i més eficients.

 · Promoció i participació en els processos per al disseny 
de plans en matèria d’alimentació, desenvolupament 
rural, bioeconomia, etc.

 · Facilitar la informació sobre la legislació vigent en el 
nostre àmbit. 

 · Reconeixement de les actuacions que afavoreixen la 
sostenibilitat.

 · Apostem per la digitalització, les energies renovables i 
l’economia circular.



Sostenibilitat i compromís social

70 | Memòria anual 2020 Memòria anual 2020 | 71

Premi Alimentem el Món1

Aquest any s’ha convocat, amb el patrocini de Caixa d’Enginyers, 
la primera edició del Premi Alimentem el Món amb l’objectiu de 
fomentar la sostenibilitat en tots els àmbits, mediambiental, 
econòmic i social i alhora reconèixer el talent de persones que 
s’esforcen per assolir un model de producció alimentària més 
eficient i que contribueixen en fer front als nous reptes del sec-
tor agroalimentari. 

La convocatòria oberta d’aquest premi ha volgut distingir els 
projectes dirigits a l’àmbit de l’alimentació i que inclouen al seu 
programa paràmetres vinculats als objectius de desenvolupa-
ment sostenible. 

El guardó d’aquesta primera edició ha estat per “Raimat, soste-
nibles des de fa més de 100 anys” pel seu compromís incorpo-
rant criteris sostenibles en la presa de decisions. 

Col·laboracions amb entitats socials

El Col·legi i l’Associació estem a disposició de les entitats del 
tercer sector per a contribuir a millorar les condicions de vida 
de tota la societat. Aquest any hem col·laborat amb les següents 
entitats: 

Banc dels Aliments

La Fundació Banc dels Aliments té com a objectius principals 
evitar el malbaratament recuperant excedents d’aliments aptes 
pel consum humà i lluitar contra la pobresa en lliurar-los a per-
sones en situació de precarietat alimentària del nostre entorn. 
Des de l’Associació de l’Enginyeria Agronòmica s’ha continuat 
fent la donació anual al Banc dels Aliments, acordada a l’Assem-
blea General del dia 13 de desembre de 2014.

Enginyers voluntaris 

El servei Enginyers Voluntaris de la Comissió d’Acció Social tre-
balla per aportar voluntaris experts, siguin enginyers en actiu o 
jubilats, amb coneixements i experiències en gestió, en benefici 
d’entitats del sector social. 

Aquest any s’ha fet difusió a través dels nostres canals de comu-
nicació de les peticions de les entitats socials sol·licitant un/a 
professional amb el nostre perfil. Per a participar, posa’t en con-
tacte amb la secretaria tècnica del Col·legi i t’informarem de les 
opcions disponibles. 

A més, hem participat en la Trobada Anual dels Enginyers 
Voluntaris sobre l’impacte de la COVID-19 a les entitats del 
tercer sector, que ha tingut lloc en línia el dia 27 d’octubre. Així 
mateix, la delegada de Lleida Conxita Villar es va reunir amb 
representants de la Comissió d’Acció Social el dia 30 de gener. 

Aposta per l’educació de qualitat

Estem compromesos amb la formació de qualitat i la promo-
ció de les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida. 
Treballem per a fomentar els estudis en el camp de l’enginyeria 
agronòmica i perquè els professionals de l’enginyeria agronòmi-
ca es mantinguin actualitzats els seus coneixements. 

El Col·legi ha mantingut el contacte i ha donat suport a tots 
aquells estudiants que s’han interessat per a formar-se com 
enginyers i enginyeres agrònoms. Així per començar a formar 
part del col·lectiu, s’ha fomentat la inscripció dels estudiants 
amb la figura de preassociats/des. 

A més, s’han organitzat cursos i jornades formatives amb la fina-
litat de promoure la formació de qualitat de la mà de professi-
onals experts en cada temàtica que s’ha tractat. D’altra banda, 
s’ha fet difusió de totes aquelles activitats formatives d’interès 
pels col·legiats i col·legiats. 

Alineament amb els ODS

1

https://www.youtube.com/watch?v=bIuJLCr9RBc
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Logotip Entitat Àmbit Tipus de relació Descripció

Agència Estatal d’Administració Tributària Tràmits en representació de  
terceres persones Acord Els col·legiats i les col·legiades adherits a aquest acord podran presentar declaracions i comunicacions tributàries per via telemàtica en representació de 

terceres persones

Alumni UdL Conveni Establir un marc global de col·laboració entre ambdues institucions

Caixa d’Enginyers Entitat bancària Relació
Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i serveis financers 

Patrocini del Premi Alimentem el Món.

Cepsa Benzineres Acord Preus especials en combustible pagant amb la targeta Cepsa Star Direct

DARP Formació Conveni El Col·legi disposa d’unes quantes places per oferir als seus col·legiats en una sèrie de cursos que organitza el DARP

Fointec Formació Acord Preus especials en cursos de QGIS pel fet d’estar col·legiat

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

IL3 Formació Conveni Descomptes: Programa Màster i Postgrau: 10%.

IRTA Premi TFM Conveni Patrocinador econòmic del Premi al millor Treball Final de Màster de la Titulació “Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG)

La Mútua dels Enginyers / Serpreco Assegurances Acord Qualsevol tipus d’assegurances, tant personals com professionals, amb un tracte directe i personalitzat per oferir les millors opcions

Makro Distribució majorista Acord Els col·legiats i les col·legiades poden accedir a la targeta de client de Makro i adquirir productes amb les mateixes condicions que la resta dels professionals

Saba Aparcaments Aparcaments Acord Preus especials pel fet d’estar col·legiat

Sabadell Professional del Banc Sabadell Entitat bancària Conveni Permet tenir unes condicions avantatjoses en un conjunt de productes i serveis financers

Sabatica Pràctiques a l’estranger Acord 50% de descompte en la taxa d’inscripció a programes de pràctiques

UOC Formació Acord Descomptes: graus i màsters universitaris: 5%. Formació de postgrau: 10%. Idiomes i cursos de curta durada: 10%

Convenis amb altres entitats
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