
L’any passat, a tot Catalunya,
només 20 persones van aca-
bar el màster que habilita per
ser enginyer agrònom. Per
arribar a aquí, van haver d’es-
tudiar quatre anys de grau
tècnic a les diferents univer-
sitats catalanes i un màster de
dos anys que només es pot
cursar a l’Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria Agrícola
(ETSEA) de Lleida, que ca-
sualment es troba entre les
tres millors universitats de
recerca.

La xifra d’estudiants, però,
fa anys que no para de reduir-
se, així que el Col·legi d’Engi-
nyers Agrònoms de Catalu-
nya (Coeac) i el sector agroin-

dustrial han fet un crit d’alar-
ma dels perills que suposa la
manca de professionals.

Si es té en compte que no-
més el Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya va
publicar l’any passat poc més
de 150 ofertes de feina, el des-
equilibri de les necessitats
professionals del sector és ben
palès. El cert és que la deman-
da d’enginyers agrònoms ha
anat augmentant de la matei-
xa manera que ho han fet ten-
dències com ara l’alimentació
sostenible, la preocupació pel
malbaratament alimentari, la
manca de recursos i la conta-
minació.

A més a més, amb la pandè-
mia, el sector agroalimentari
ha estat un dels pocs que no
han parat, és essencial per a la

societat i un dels principals
sectors de l’economia a Cata-
lunya, que representa el 17%
del PIB català.

Alguna de les causes
d’aquesta davallada de voca-
cions és, segons els experts,
l’increment de l’oferta for-
mativa. En els últims anys han
aparegut moltes més opcions
de graus de màsters, amb es-
tudis que resulten més atrac-
tius per al jovent. Així mateix,
influeix en aquest fenomen
un tema de distribució pobla-
cional, i és que justament en
les zones més poblades és on
la professió d’agrònom és
menys coneguda i d’aquí que
el nombre de potencials estu-
diants no hagi fet més que re-
duir-se.

NO NOMÉS SÓN AL CAMP. Con-
xita Villar, la degana del Col-
legi d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya, explica que so-
vint, a l’enginyer agrònom, se
l’identifica només a peu de
camp, però també dissenyen
infraestructures, fan tasques
de gestió, recerca científica,
logística a la indústria agroa-
limentària i també tenen res-
ponsabilitat en altres àmbits
com ara la jardineria i els
parcs urbans.

El cas és que, a més a més, la
professió d’enginyer agrò-
nom té una dimensió global
com a país perquè contribueix
a millorar la gestió, la planifi-
cació, el disseny i la innovació
tecnològica del sistema ali-
mentari i el medi rural i agrí-

cola.
La degana del Col·legi d’En-

ginyers Agrònoms de Catalu-
nya hi afegeix que aquests
professionals són essencials
per fer possible la sostenibili-
tat agroalimentària: “Es trac-
ta d’un valor a l’alça que de-
pèn de l’agricultura de preci-
sió; és a dir, explotar el camp
minimitzant al màxim l’ús de
productes químics, per opti-
mitzar l’ús de l’aigua i recor-
rent a energies alternatives.”

Per tot plegat, és una pro-
fessió amb sortides laborals
molt diverses que sovint es
desconeixen. Per això, la ma-
jor part de la manca d’aquest
perfil es concentra en la part

del disseny dels processos
productius en les empreses
agroalimentàries i en la cons-
trucció d’instal·lacions per
allotjar activitats diferents.

“Nosaltres connectem
ciència i tecnologia amb la na-
tura i la biologia, per assolir
productes eficients i respec-
tuosos amb el medi ambient.
Ningú és imprescindible, pe-
rò la professió d’enginyer
agrònom, amb uns estudis de
sis anys, proporciona una vi-
sió molt holística i transversal
del sector agroindustrial”,
explica la degana.

Justament per això, el Col-
legi d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya ha engegat ac-
cions per mirar de visibilitzar
la importància del sector
agroalimentari i la feina dels
professionals.

“Hem de ser capaços de
transmetre que l’ocupabilitat
dels enginyers agrònoms és
del 100% i que alguns dels
nostres associats formen part
com a directius de les grans
empreses d’aquest àmbit”,

diu Vilar. De fet, la flamant
degana, escollida recent-
ment, ha explicat que els seus
objectius durant els quatre
anys del mandat són seguir
impulsant la importància del
desenvolupament rural i po-
tenciar la promoció de la pro-
fessió d’enginyeria agrària:
“Hem de recuperar l’orgull de
conèixer la professió i fer
créixer les vocacions, apos-
tant per la difusió.”

Justament, l’agrupació
col·legial ha posat en marxa
la campanya La professió
que alimenta el món, per do-
nar més visibilitat a les dife-
rents sortides laborals que
s’hi pot trobar un enginyer
agrònom.

MÉS DONES AL SECTOR. Un al-
tre dels objectius que s’ha
marcat la degana en el seu
mandat és ampliar la presèn-
cia de dones en aquesta
professió. De fet, ara com
ara, a penes representen el
25% dels professionals col·le-
giats. La igualtat de gènere es-
tà lluny de la paritat i, amb
aquest desajust, el sector perd
talent.
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Sense
enginyers
agrònoms
La manca de professionals topa amb un
moment clau en el sistema alimentari
global i en el sector de l’agroindústria

40.000€
Salari
És el sou mitjà que pot co-
brar un enginyer agrònom
amb més de dos anys d’ex-
periència.

100%
Ocupabilitat
És el percentatge d’ocupa-
bilitat de la professió tant en
el camp com en la indústria.

25%
Presència femenina
És el percentatge de dones
enginyeres agrònomes col-
legiades a Catalunya.

Per afrontar el repte que representa incorporar la tecnologia al món agrari calen més enginyers agrònoms. ARXIU

LES XIFRES

L’ocupabilitat

d’aquesta professió

és del 100% a
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14/11/21El Punt Avui -L'Econòmic
Cataluña

Pr: Mensual

Tirada: 23.046

Dif: 15.200
Pagina: 42

Secc: POLÍTICA - ECO    Valor: 3.990,00 €    Area (cm2): 637,5    Ocupac: 90,68 %    Doc: 1/1    Autor: A.P.    Num. Lec: 72000

C
od: 142465534


