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La professió d’enginyer agrò-
nom està esdevenint, accelera-
dament, una professió de gran 
importància per a les societats, 
tant per a les occidentals com 
per als països emergents. En el 
cas dels darrers, han d’assegu-
rar la producció d’aliments de 
qualitat i en quantitat suficient 
per proveir d’aliments la crei-
xent població d’aquests països. 
Molts d’aquests estan vivint, 
afortunadament, un impor-
tant increment de la disponibi-
litat de riquesa que comporta 
una exigència d’alimentació 
més variada i saludable.

Per contra, les societats 

occidentals com la nostra, 
amb una evolució demogrà-
fica molt marcada per l’en-
velliment de la població i per 
la incorporació de persones 
migrants de molts racons del 
món, han d’assegurar un ni-
vell de qualitat dels aliments 
cada cop més exigent. Aquest 
increment de la qualitat va as-
sociat a una demanda de ma-
jor varietat d’aliments i uns 
atributs complementaris que 
cada cop condicionen en ma-
jor mesura tota la cadena de 
valor. Els aliments han d’anar 
acompanyats d’atributs com la 
sostenibilitat, l’adequació de 

les tendències en el consum 
i una major exigència en el 
control sobre les dietes, cada 
cop més diverses i adaptades 
a les necessitats dels diferents 
col·lectius.

I la producció d’aliments re-
quereix també la seva trans-
formació i distribució per ar-
ribar en les millors condicions 
de qualitat i quantitat a les 
persones que els consumiran. 
En tota aquesta cadena la fi-
gura de l’enginyeria agrònoma 
hi participa assegurant la pro-
ducció primària òptima, dis-
senya i controla els processos 
de transformació i emmagat-

zematge i verifica i controla 
processos de distribució per 
assegurar la correcta gestió i 
el control de la qualitat.

Per això, des del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya estem fomen-
tant la incorporació de més 
joves en els estudis que ofe-
reixen les nostres universitats, 
hem dissenyat un programa 
d’acompanyament per a la se-
va incorporació efectiva a la 
professió i, sota el lema “L’en-
ginyeria que alimenta el món”, 
estem difonent la importància 
d’aquesta professió de cara al 
futur de les nostres societats.

COL·LEGIS PROFESSIONALS CONTEXT

V
etllar pels interessos 
dels professionals 
és el principal repte 
dels col·legis professi-
onals, 126 a tot Cata-
lunya, dels quals Llei-

da en té 13 de propis i diverses 
delegacions, com apunta la guia 
d’entitats de Justícia. La pandè-
mia va revalorar el seu paper al 
ser reconegut en la majoria dels 
casos com a servei essencial. 

Es tracta de corporacions de 
dret públic que van néixer per 
regular les professions titula-
des. Exerceixen una garantia de 
qualitat professional, tant per 
al col·legiat com per al client o 
pacient que rep els seus serveis, Lleida té registrats 13 col·legis propis i diverses delegacions.

de tal manera que eviten l’in-
trusisme i estableixen un codi 
de bones pràctiques. Col·lectius 
com metges, enginyers, arqui-
tectes, advocats o gestors, entre 
d’altres, han d’estar col·legiats 
per poder exercir la professió. 

En qualsevol cas, cal estar 
preparats per poder donar el 
millor servei al públic. D’aquí 
que una de les finalitats dels col-
legis és proporcionar una forma-
ció continua als seus membres. 
Visar projectes (en el cas de 
professions tècniques) o parti-
cipar per obtenir l’acreditació 
d’aptitud per exercir la profes-
sió són altres de les funcions que 
assumeixen.

|| Vetllar pels interessos dels seus membres 
tot garantint els drets dels ciutadans, 
objectiu dels 126 col·legis catalans

Professions que 
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Facilitar 
tràmits als 
consumidors
■ La llei Òmnibus del 2009 
afectava les entitats, al des-
aparèixer l’obligatorietat de 
col·legiar-se com a principi 
general. No obstant, es man-
tenia en certes activitats vin-
culades a “la protecció de la 
salut i la integritat física o la 
seguretat personal o jurídica 
de les persones”. 

A més, introduïa una nova 
regulació del visat, en el cas 
de les professions tècniques, 
i suprimia com a funció dels 
col·legis la de fixar barems 
orientatius d’honoraris, de 
manera que només es podien 
proposar criteris orientatius 
al taxar les costes. D’altra 
banda, s’establia l’obligació 
que les organitzacions pro-
fessionals disposin d’una 
finestreta única (web) per 
facilitar els tràmits i informa-
ció tant als professionals com 
als consumidors i usuaris. 

En la mateixa línia, els col-
legis havien d’habilitar un 
servei d’atenció als consumi-
dors per tramitar i resoldre 
queixes o reclamacions. El 
servei es pot fer a distància 
o per via electrònica. 
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