




MEMÒRIA 
ANUAL 

2021
COL·LEGI - ASSOCIACIÓ





Presentació 5

Qui som? 7
El col·lectiu  8
La Junta de Govern  10
Les Comissions i els Grups de Treball  10
Representants del Col·legi en altres entitats 12
Representants de l'Associació en altres entitats  13
Enginyeres i Enginyers Agrònoms nouvinguts i quinquagenaris 14

Visibilitzem l'enginyeria agronòmica 17
Presència als mitjans de comunicació 18
Activitat a la web i a les xarxes socials  20
Premis, concursos i distincions que ens donen a conèixer  23

Creiem en les aliances 29
Unim forces entre Col·legis  30
Estem en constant contacte amb l'administració pública 36
Col·laborem amb Universitats 42
Altres col·laboracions  46

El COEAC treballa per a tu 49
Serveis que oferim  50
Serveis en línia  60
Els enginyers i enginyeres agrònomes connectats  62
#àgora_agrònoms 64
Cursos i jornades  65
Activitats  68

Treballem la sostenibilitat i el compromís social 71
Alineament amb els ODS  72
El treball de les Comissions per assolir els ODS 74
Convenis amb altres entitats  82





M’agrada poder presentar la memòria del col·legi de l’any 2021, primer any 
des que exerceixo de degana i que, junt amb la junta de govern i l’equip tècnic, 
treballem amb il·lusió per oferir-vos els millors serveis.

Ens hem marcat 3 línies estratègiques: els serveis als col·legiats i associats, 
les relacions interprofessionals i la promoció. Totes elles sota el paraigües 
dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè és la nostra 
responsabilitat com a col·lectiu reduir i compensar l’impacte negatiu de les 
nostres activitats i, com sempre, vull recordar que la sostenibilitat és l’adjectiu 
de desenvolupament, perquè tots volem progressar i viure millor.

Els serveis als col·legiats són el nostre motiu d’existir i inclouen la informació 
i la formació contínua, la borsa de treball, la pòlissa de responsabilitat civil, 
les trobades, visites tècniques i lúdiques que ens reforcen com a col·lectiu i 
afavoreixen les col·laboracions. Us recomano que cada divendres feu un cop 
d’ull a la circular, on us informem de les diferents activitats i serveis.

Amb les relacions interprofessionals intentem col·laborar i compartir amb altres 
col·legis, institucions i administracions, per aconseguir una major escalabilitat. 
I aquí us recordo que aquest 2021 hem treballat perquè els dies 26 al 29 de 
setembre de 2022 es pugui realitzar el Congreso Nacional de Ingenieros 
Agrónomos de la mà d’ANIA a Catalunya, concretament a Lleida. En aquest 
Congrés professional ens agradaria molt que hi poguéssiu participar.

La promoció de la nostra professió és clau, tant per prestigiar la professió 
com per donar-la a conèixer i perquè la gent jove s’animi a estudiar-la. Per 
això apostem amb fermesa per la comunicació i difusió; sota el lema «som 
l’enginyeria que alimenta el món: podem aconseguir aliments de qualitat, 
segurs i de manera sostenible» posem en valor aquesta enginyeria essencial.

Desitjo que gaudiu de la memòria tot encoratjant-vos, en el grau que pugueu, 
a implicar-vos amb el col·legi, perquè sense vosaltres no som res i perquè si 
coneixem les vostres demandes i inquietuds podem gestionar-lo millor. 

— 

Conxita Villar Mir 
Maig de 2022
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Qui som?

El col·lectiu 

954
ENGINYERS I ENGINYERES 
AGRÒNOMES 
28 altes i 24 baixes al 2021

25% 236 dones 75% 718 homes 

Col·legi

19

75

239

240

173

56

10

97

34

11<30 anys

30-40 anys

40-50 anys

50-60 anys

>60 anys

HomesEdats Dones

28 SOCIETATS  
PROFESSIONALS

El Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) som un col·lectiu ampli, multi-
disciplinari i molt professional que connecta el progrés amb la natura en favor de la sostenibilitat.

El COEAC el formem totes les persones 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.



DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL  
COL·LEGIADES I COL·LEGIATS
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Associació

Barcelona 

41%

Girona 

10%

Tarragona 

12%

Lleida 

37%

33

958

ESTUDIANTS PREASSOCIATS  
I PREASSOCIADES

ASSOCIATS I  
ASSOCIADES

954 enginyers i enginyeres agrònoms  
+ 4 titulats i titulades afins
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NOU EQUIP DE GOVERN

El 12 de gener va iniciar la presa de possessió del nou equip de 
govern, resultant de les eleccions del novembre de 2020. 

vocal de barcelona 
Fran Garcia Ruiz 

vocal de lleida 
Víctor Falguera Pascual 

vocal de tarragona 
Carles Pablo Ferré Torres 

vocal de girona 
Imma Malet Prat 

vocal afers exteriors  
Carles Estarán Justibó 

vocal d’empresa (fins el dia 2 de març) 

Josep Mª Vidal-Barraguer Cot 

convidada en representació  
dels alumnes pre-associats  
Helena Camats Terré 

La Junta de Govern 

JUNTA DE GOVERN 

degana 
Conxita Villar Mir 

vicedegà 
Josep Maria Dilmé Ferrer 

secretari 
Arturo Sánchez García 

tresorera 
Paquita Escoi Martínez 

delegada de barcelona 
Mercè Raventós Santamaria 

delegat de lleida  
Domènec Vila Navarra 

delegat de tarragona 
Joan Viñas Clemente 

delegat de girona  
Josep Maria Vallès Casanova  

COMISSIÓ PERMANENT 

degana 
Conxita Villar Mir 

vicedegà 
Josep Maria Dilmé Ferrer 

secretari 
Arturo Sánchez Garcia 

tresorera 
Paquita Escoi Martínez 

secretaria tècnica 
Maria Jesus Ortiz Campos  
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Les Comissions i els Grups de Treball 
COMISSIÓ DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I XOC CLIMÀTIC*
*És l’antiga Comissió d’Energia i Residus,  
que va canviar el nom per adequar-se a la situació actual. 

Verònica Kuchinow Tudury 
Anna Lluís Gavaldà
Anna Palli Güell
Pep Salas Prat
Arturo Sánchez García 
Rosa Teira Esmatges 
Ester Tort Figa 

COMISSIÓ D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Óscar Cabodevila Pillado 
Eulàlia Moreno García 
Fernando Ortega Mediero 
Alexandre Panyella Ametller 
Teresa Soley Zapata

COMISSIÓ DE VALORACIONS I PERITATGES 

Joan Estrada Aliberas 
Pau Oromí Martí 
Francesc Primé Vidiella

COMISSIÓ DE L’AIGUA

Manuel Blanco Grustán
Josep Maria Callís Sol
Francesc Camino Germà
Maria José Chesa Marro
Carles Estarán Justribó
Joan Girona Gomis
Josep Maria Villar Mir
Sergio Mothe Martínez
Josep Maria Pelegrí Gou
Santiago Planas de Martí
Ignasi Servià Goixart
Xavier Teixidó Chimeno (fins el dia 28 d'abril)

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

Lluís Maria Bonet Sarís 
María José Chesa Marro 
Jaume Gelabert Orench 

Frederic Gómez Pardo 
Pau Oromí Martí
Agustí Rubert López

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

Gustau Carrillo Mahiques
Sergi Gàmiz Ribelles
Josep Maria Sánchez López
Ignasi Servià Goixart
Xavier Teixidó Chimeno (fins el 28 d’abril)

COMISSIÓ BIM

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

COMISSIÓ AGRICULTURA 4.0

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

COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL COL·LEGI

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

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA

Vicenç Ferré Puig 
Carles Pablo Ferré Torres 
Anna Lluís Gavaldà 
Joan-Ramon Gispert Folch 
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Josep Mañé Pablo
Joan Miquel Nomen Martínez 
Francesc Primé Vidiella 
Josep Maria Rofes Sans 
Albert Torredemer Tomàs 
Joan Viñas Clemente

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE LLEIDA

Gemma Echeverria Cortada 
Paquita Escoi Martínez 
Víctor Falguera Pascual 
Sergi Fo Pifarré
Cristina Gallinad Ferrer 
Ignasi Iglesias Castellarnau 
Xavier Luján Egea
Antoni Teixidó Quintana
Anna Torres Ciutat 
Òscar Trindade Roca 
Domènec Vila Navarra

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE GIRONA

Pere Alvarado Crosas 
Lluís Maria Bonet Sarís 
Josep Maria Dilmé Ferrer 
Frederic Gómez Pardo 
Imma Malet Prat
Vicenç Riera Illa
Josep Maria Vallès Casanova

COMISSIÓ D’AGROSÈNIORS*
*Nova Comissió, activa des del 2 de març,  
per a fer més partícips als col·legiats sèniors en l’activitat col·legial.

Mercè Raventós Santamaria 
Joan Barniol Garriga 
Joaquim Barriach Sugrañes 
Lluis Maria Bonet Saris 
Josep Ramón Cosialls Costa 
Josep Maria Franquet Bernis 
Frederic Gómez Pardo
Joan Guim Balcells 
Jaume Porta Casanellas 

Vicenç Riera Illa
Marià Sorribas Rabeya 
Joan Tasias Valls
Joan Tibau Font

GRUP DE TREBALL PROMOCIÓ COEAC*
*Nou grup de Treball, actiu des del 3 de març,  
per a millorar la promoció i la comunicació.

Montserrat Corderroure Rosell 
Victor Duró Batlle
Paqui Escoi Martinez
Agustí Jardí Margalef
Imma Malet Prat
Maria Jesus Ortiz Campos 
Arturo Sanchez Garcia 
Domènec Vila Navarra 
Conxita Villar Mir

SECRETARIA TÈCNICA 

secretaria tècnica 
Maria Jesus Ortiz Campos

ajudant a secretaria tècnica (fins el dia 15 de juny) 
Maria de Lluch Salas Vicens

personal administratiu 
Jordi Graña Flores 
Josefina Bertran Torra
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Representants del  
Col·legi en altres entitats

Consejo General de Colegios Oficiales  
de Ingenieros Agrónomos  
Degana, Conxita Villar Mir

Consell Assessor de la Ciència de Lleida  
Òscar Ciutat Oró

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, Conxita Villar Mir

Consell Català de l’Alimentació  
Fernando Ortega Mediero

Consell Participatiu de l’Agència  
de l’Energia de Lleida  
Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra

Fundació Lleida 21  
Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra

Fundació Universitat de Lleida  
Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra

Grup de treball Pla d’emergències per risc  
de vent a Catalunya VENTCAT  
Francesc Primé Vidiella

Agència de Qualificació Professional 
Degana, Conxita Villar Mir 
Vicedegà, Josep Maria Dilmé Ferrer 

Associació Intercol·legial de Col·legis  
Professionals de Catalunya 
Degana, Conxita Villar Mir 

Associació Intercol·legial de Col·legis  
Professionals de Lleida 
Delegat de Lleida, Domènec Vila Navarra 

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

Comissió Territorial d’Urbanisme 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 Projecte Interreg  
Europe Qualify  
Maria Jesus Ortiz Campos

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



15

MEMÒRIA ANUAL 2021 

ITeC  
Patronat: Degana, Conxita Villar Mir  
Grup de Treball Normativa: Agustí Jardí Margalef  
Grup de Treball d’Industrialització: Joan del Sol 
Queralt

L’Observatori del Paisatge  
Roser Vives Delàs

Patronat de la Ciutat Antiga de Vic  
Roser Vives Delàs

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

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, Conxita Villar Mir

COMISSIONS INTERCOL·LEGIALS 

Comissió Intercol·legial d’Acció Social  
Maria Jesus Ortiz Campos

Comissió Intercol·legial 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 Maria Dilmé Ferrer

Representants 
de l'Associació  
en altres entitats 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
(ANIA)  
Delegada regional de Catalunya, Conxita Villar Mir 
Vocal, Carles Estarán Justribó

Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC)  
Conxita Villar Mir  
Carles Estarán Justribó  
Josep Maria Dilmé Ferrer  
Arturo Sánchez Garcia Fran Garcia Ruiz  
Maria Jesus Ortiz Campos
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Enginyeres i Enginyers 
Agrònoms nouvinguts 
i quinquagenaris

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

50 anys de col·legiació

Cada any es fa un homenatge a aquells companys i compa-
nyes que porten 50 anys formant part del Col·legi d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya. Aquest any, el Col·legi ha atorgat la dis-
tinció als companys:

 · Carlos Castilla López.

 · Enric Fonts Martí

 · Juan Antonio Martín Sánchez

 · Baltasar Parera Coll

 · Antoni de Planell Serra

L’homenatge es va fer a l’acte virtual d’entrega de premis i dis-
tincions de la Junta/Assemblea General, el dia 17 de desembre.
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Benvinguda a les noves  
col·legiades i col·legiats

Donem la benvinguda a les persones nouvingudes. Aquest any 
2021 han estat 28 noves col·legiades i col·legiats que s’afegeixen 
a la comunitat d’enginyers i enginyeres agrònomes.

 · Maria Meritxell Abellana Mogues
 · Albert Alsina Tehàs
 · Laura Bellmas Garcia
 · Assumpció Capdevila Boix
 · Veronica Casadó Llop
 · Noemí Codina Pascual
 · Mireia Crusells Nollas
 · Silvia Cufí Aregay
 · Victor Duró Batlle
 · Maria Forns Casado
 · Jordi Fusté Ballesteros
 · Víctor Manuel Garasa Querol
 · Ramon Gassó Santaulària
 · Joan Gòdia Tresánchez
 · Enric Guitart Bravo
 · Bernat Lavaquiol Collell
 · Carmel Mòdol Bresolí
 · Gerard Pidemunt Moragas
 · Ingrid Prada Moret
 · Ricardo Redondo Rotger
 · Mireia Rubies Abat
 · César Ruiz Ric
 · Maria Serret Martí
 · Mercè Vargas Badias
 · Irene Vilar Alcaine
 · Laia Villar Gabernet
 · Martí Vinyes Ràfols
 · Jordi Voltas Velasco

El dia 1 de desembre, la degana es va reunir telemàticament amb 
els nous col·legiats i col·legiades, per donar-los la benvinguda.





Visibilitzem  
l'enginyeria 
agronòmica
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La nova junta de govern aposta per la comunicació com a 
eina per donar a conèixer tant el Col·legi com la professió. 
Aquesta comunicació es divideix en:

 · Externa: Amb les Xarxes socials, la Web i 
la presència en mitjans de comunicació, a 
través d’una agència de comunicació.

 · Interna: A través de la circular setmanal, 
el nou canal de Whatsapp, l’accés a l’àrea 
privada de la web, reunions amb projectistes i 
reunions amb nous col·legiats i col·legiades.

 · Promoció: Comunicació més pròpia per 
a promocionar, amb vídeos corporatius, 
crides als mitjans de comunicació, catàlegs 
de presentació i participació en actes.

La promoció de la professió és estratègica; som es-
sencials i ens hem de donar a conèixer perquè ens va-
lorin pel que som i puguem aconseguir bones feines  
i ben remunerades.

29
8
5

ENTREVISTES

NOTES DE PREMSA

ARTICLES D’OPINIÓ

97 IMPACTES

Presència als mitjans  
de comunicació

Seguint en aquesta línia de visibilitzar la professió, l’any 2021 
s’ha fet una aposta important per a tenir més presència als mit-
jans de comunicació, amb l’objectiu de visibilitzar l’enginyeria 
agronòmica i el COEAC. Per portar-ho a terme, tant la degana 
com alguns membres de la Junta de Govern, les Comissions del 
Col·legi, així com algunes companyes i companys han col·laborat 
en la redacció de diferents articles i entrevistes. Contribuint així 
entre tots i totes a millorar la presència en els mitjans, parlant 
de temes relacionats amb la nostra professió.
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TEMES MÉS TRACTATS PELS MITJANS

 · Escassetat d’enginyers agrònoms a Catalunya  
La Vanguardia, El Español, Europa Press, Gente Digital, El Economista, Radio Ecca, El Món,  
TV3, La Xarxa, El Periódico, Diari de Girona, Regió7, Timepost, El Punt Avui, L’econòmic... 

 · Modernització de les instal·lacions de regadiu  
Món Rural, FuturENVIRO, Ràdio Balaguer, La República, La Vanguardia, Olimerca... 

 · No ens podem permetre perdre el sòl (Rosa Maria Poch)  
Diari de Tarragona, Diari SEGRE, El Economista, Economia de Hoy, Intereconomía... 

 · Aliança del COEAC amb l’IRTA  
La Vanguardia, Interempresas, La República... 

 · El sector agroalimentari, essencial per a l’economia  
EFE, La Vanguardia, El Economista, Onda Cero, El Punt Avui, Ràdio 4... 

RECULL DE PREMSA 
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Activitat a la web i a les 
xarxes socials 
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. 

VISITES

47.587
111.861
24.590

VISITES

PÀGINES 
VISITADES

VISITANTS

2'33" 2,35DURADA MITJANA  
DE LA VISITA

PÀGINES  
PER VISITA

Origen de les visites

Dispositius

El més visitat

62,02%

66,72%

29,63%

31,78%

5,07%

1,50%

3,28%

GOOGLE I ALTRES 
CERCADORS

ORDINADOR

DIRECTE  
AMB L'URL

MÒBIL

XARXES  
SOCIALS

TAULETA

ALTRES  
WEBS

BORSA DE TREBALL VISAT ELECTRÒNIC
INFORMACIÓ 
INSTITUCIONAL



23

MEMÒRIA ANUAL 2021 

Xarxes socials

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

SEGUIDORS

2.794
2.586

616
574

SEGUIDORS 
A LINKEDIN

SEGUIDORS 
A TWITTER

SEGUIDORS  
A INSTAGRAM

SEGUIDORS 
A FACEBOOK



Versió digital
Clica sobre els vídeos 
per reproduir-los
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Vídeo promocional de la nostra professió

Una de les actuacions que hem fet dins de la campanya de 
promoció d’aquest any ha estat una peça audiovisual titulada 
«L’Enginyeria que Alimenta el Món», un vídeo promocional de 
la nostra professió que és tan essencial i, alhora, tan poc cone-
guda. Aquest vídeo l’hem fet de la mà d’una empresa de comu-
nicació i amb el suport d’un grup de treball de promoció format 
per membres del Col·legi. Aquest vídeo té un missatge curt, clar 
i alhora molt visual, que explica què és l’enginyeria agronòmica.

914
34,13%

SUBSCRIPTORS

Butlletí setmanal

Les persones col·legiades, associades i preassociades reben 
cada setmana un butlletí amb un recull de les novetats de la 
setmana relacionades amb l’activitat del nostre col·lectiu. Així 
doncs, cada setmana conté informació sobre l’actualitat col·le-
gial, notícies dels companys i companyes, convocatòries, ajuts, 
informació tècnica, legislació, serveis col·legials, formació, jor-
nades i ofertes de feina, entre altres. 

TAXA  
D’OBERTURA  
MITJANA

Activitat a la web i a les xarxes socials

https://www.youtube.com/watch?v=7QGOOFvtU7M
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Premis, concursos i distincions  
que ens donen a conèixer 

Aquest any hem seguit organitzant i col·laborant en l’orga-
nització dels diferents premis i concursos que també ens 
ajuden a continuar visibilitzant la figura dels enginyers i en-
ginyeres agrònomes.

II Premi Alimentem el Món

Organitzat pel COEAC amb el patrocini de Caixa d’Enginyers 
i la intenció de premiar projectes o iniciatives que promoguin 
el desenvolupament sostenible al sector de l’agroalimentació.

El 17 de desembre, es va concedir el premi al projecte «Agroparc 
Penedès, un nou clúster agroalimentari, sostenible i circular» 
impulsat per Ametller Origen, companyia d’alimentació espe-
cialitzada en productes frescos i elaborats. IV Premi d’Excel·lència al millor Treball 

Final de Màster d’Enginyeria Agronòmica 

Organitzat pel COEAC amb la col·laboració i patrocini econòmic 
de l’IRTA, per posar en valor el talent dels Treballs Finals del 
Màster en Enginyeria Agronòmica de l’ETSEA (UdL). 

El jurat va decidir atorgar el reconeixement a la companya Maria 
Serret Martí pel seu treball «Projecte d’un celler amb capaci-
tat de 60.000kg de raïm al terme municipal de Verdú (Lleida), 
pertanyent a la D.O. Costers del Segre». 

https://www.youtube.com/watch?v=4p5YjnQ_cMI
https://www.youtube.com/watch?v=FUSDFKM7_pU
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Premis, concursos i distincions que ens donen a conèixer

IV Concurs de Fotografia del COEAC

Organitzat pel COEAC, amb l’objectiu de donar-nos a conèixer, 
mostrar el nostre entorn més proper i professional. La temà-
tica de les imatges havia de ser el sector agroalimentari i rural 
i, a més a més, es tenia en consideració que posés en valor la 
professió de l’enginyeria agronòmica.

El jurat va concedir el premi a la millor fotografia a Oscar 
Trindade Roca, per la fotografia «Bombament solar 1» (1). Així 
mateix, es van acordar els següents finalistes: Jaume Lloveras 
Vilamanyà per la fotografia «Ús dels drons en la producció de 
panís» (2); Miquel A. Arrufat Avila per la fotografia «Futur» 
(3); Marta Homs Dot per la fotografia «L’Arquitectura soste-
nible del paisatge agrícola» 
(4); Marc Sabartés Guix per 
la fotografia «Reg a la prime-
ra claror del dia» (5), i Ignasi 
Servià Goixart per la fotogra-
fia «Les basses de regs i les 
aus» (6). 

2



27

MEMÒRIA ANUAL 2021 

5

3

6

4



Visibilitzem l'enginyeria agronòmica

28

L Premi al Llibre Agrari i VI Premi  
de l’Article Tècnic Agrari

 Organitzats amb el patrocini del COEAC, el CETAFC i el Col·legi 
de Veterinaris de Lleida, i convocats en el marc de la Fira de Sant 
Miquel, amb l’objectiu de posar en valor el paper de l’agricultura 
i la ramaderia.

El guardó al millor Llibre Agrari en aquesta ocasió el va guanyar 
«Plagas Agrícolas» escrit per Ferran García i Francisco Ferragut 
i editat per M. V. Phytoma-Espanya. Per altra banda, «Philaenus 
spumarius: una nueva estratègia para reduir sus poblaciones», 
escrit per diversos autors i publicat el mes de febrer al núme-
ro 326 de la revista tècnica Phytoma España, es va endur en 
aquesta edició el Premi de l’Article Tècnic Agrari.

IV Premi Gent per Canviar el Món

En el marc de l’acte anual de lliurament de premis i distincions 
que organitza el COEAC, aquest premi vol valorar el treball de 
les persones que destaquen per esforçar-se a generar canvis 
que millorin el dia a dia de tots i totes.

Enguany el premi va ser per la companya Marta Puyuelo Gros, 
enginyera agrònoma directora de sostenibilitat a Pepsico Iberia, 
per la seva trajectòria i valors mostrats en matèria de sosteni-
bilitat i RSC.

Premis, concursos i distincions que ens donen a conèixer

https://www.youtube.com/watch?v=183rxjDK5oc
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50è aniversari del Premi al Llibre Agrari

Per commemorar el 50è aniversari del Premi al Llibre Agrari, es 
va organitzar una exposició sobre aquests 50 anys del Llibre 
Agrari, una mostra amb les portades de totes les obres gua-
nyadores d’aquest guardó convocat des de 1972. A més, el 
19 d’octubre, va tenir lloc una jornada sota el títol «100 anys 
d’agricultura i alimentació», en què es va parlar de l’evolució de 
l’agroalimentació en l'últim segle, així com de les tecnologies de 
finals de segle XXI. En l’acte de benvinguda, en representació 
del COEAC hi va participar el Delegat de Lleida, Domènec Vila,  
juntament amb el secretari del Premi al Llibre Agrari, el com-
pany Santi Planas. La jornada va ser organitzada pels col·legis 
professionals col·laboradors del Premi i Cajamar. 





Creiem en  
les aliances
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Unim forces entre Col·legis 

Col·laborem amb 
diverses entitats 
per a compartir 
els nostres 
coneixements i fer 
créixer la professió. 

Consell General de Col·legis  
d'Enginyers Agrònoms (CGOIA)

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 administra-
ció del Consell General, a la qual el Col·legi ha estat representat 
per la degana Conxita Villar. Aquest òrgan de govern s’ha reunit 
virtualment el 25 de març, el 23 de juny, el 14 d’octubre i el 30 
de novembre, per tractar diferents temes relacionats amb la 
defensa de la professió, atribucions i col·legiació.

Junta General de Representants

De manera bianual els Representant dels 12 Col·legis Oficials 
d’Enginyers Agrònoms de l’Estat Espanyol, es reuneixen per de-
batre sobre l’activitat professional, proposar mesures per millo-
rar la qualitat del servei que presten als col·legiats i col·legiades, 
i marcar els camins per on s’ha de desenvolupar la professió a 
curt i mig termini. 
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Enguany la Junta de Representants es va reunir el 15 d’octu-
bre a Cadiz. Durant la jornada es van tractar, entre d’altres, te-
mes com la promoció de la professió; la sanitat vegetal; el Pacte 
Nacional de l’Aigua; les conclusions de la Comissió sobre el futur 
de la formació acadèmica i de la professiód’enginyer i enginyera 
agrònoma —aquest punt a càrrec de l’exdegana Silvia Bures—; la 
Comissió de Tràmits Ambientals, i la Plataforma de col·laboració 
professional Pro-Konecta. 

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 a les 
persones col·legiades o la millora en les condicions de la pòlissa 
de responsabilitat civil.

La secretària tècnica, Maria Jesus Ortiz, va assistir a una re-
unió virtual el dia 29 de setembre. Es van tractar temes re-
lacionats amb els estudis per accedir a la professió, treballs 
professionals, comunicació, defensa professional, l’Asseguran-
ça de Responsabilitat Civil, entre d’altres. Es va destacar l’èxit 
del treball en equip i la unió i bon ambient que hi ha entre tots 
els Col·legis. 

En el decurs dels actes de la Junta General de Representants, 
es va lliurar el guardó de col·legiada d’honor del CGOIA a Silvia 
Burés, exdegana del COEAC, per acord de la Junta de Degans 
celebrada el 25 de març de 2021. 
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Associació Nacional d’Enginyers Agrònoms 
(ANIA)

Tots els enginyers i enginyeres agrònomes de l’estat estem 
representats a nivell estatal per l’Associació Nacional d’Engi-
nyers Agrònoms (ANIA). La presidenta de la nostra Associació, 
Conxita Villar, i el vocal d’ANIA, Carles Estaran, han dut a ter-
me la seva tasca en l’entitat com a delegada regional i vocal, 
respectivament.

Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms 2022

Lleida és la ciutat escollida per a celebrar el 2022 el pròxim V 
Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms, organitzat per ANIA 
i que girarà entorn al despoblament rural. És previst que l’es-
deveniment tingui lloc a la Llotja de Lleida entre els dies 26 i 
28 de setembre.

Per a la coordinació del Congrés, la presidenta de la nos-
tra Associació Conxita Villar, el delegat de COEAC a Lleida 
Domènec Vila i el vocal d’afers exteriors Carlos Estaran han 
participat en diverses reunions internes amb els organitzadors 
d’ANIA del Congrés, així com diferents visites per a presentar i 
promocionar el Congrés 2022. 

El passat 1 d’octubre es va fer una presentació oficial del V 
Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms coincidint amb la Fira 
de Sant Miquel de Lleida. En aquesta presentació el delegat de 
Lleida Domènec Vila va exposar les temàtiques que s’abordaran 
al Congrés i va aprofitar per alertar de la manca de vocacions 
en una professió que té molta demanda laboral. 

Unim forces entre Col·legis
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Col·legis de l'àmbit rural

Els col·legis professionals de l’àmbit rural mantenim el contac-
te per sumar forces i treballar conjuntament. El 24 de febrer la 
nostra degana Conxita Villar i la secretària tècnica Maria Jesus 
Ortiz es van reunir telemàticament amb la degana del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals (CETAFC), Montserrat 
Bas, per a saludar-se i parlar sobre qüestions comunes a amb-
dós col·lectius. 

Institut d'Enginyers de Catalunya (INEC)

L’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC) agrupa les associ-
acions de les diferents branques de l’enginyeria de Catalunya, 
entre les quals formem part. 

iGenium 2021

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. 
Enguany es va celebrar els dies 4, 21 i 28 d’octubre, en format 
online, posant de manifest la complexitat del moment i el ferm 
compromís de l’enginyeria en la lluita pel canvi climàtic. A l’úl-
tima jornada, els enginyers i enginyeres agrònomes vam estar 
representats per la companya Verònica Kuchinow, presidenta de 
la Comissió de Transició Energètica i Xoc Climàtic del COEAC, 
amb la ponència «AGRICULTURA I CO2: El paper de l’agricultura 
en una Catalunya neutra en emissions de CO2. 

D’altra banda, el delegat del COEAC a Lleida, Domènec Vila, 
es va reunir el dia 28 d’abril amb el nou president del CETAF a 
Lleida, José Dadon, per mirar de col·laborar i treballar plegats 
pels col·legiats i col·legiades dels dos Col·legis. 
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La Intercol·legial

La Intercol·legial és l’Associació Intercol·legial de col·legis profes-
sionals de Catalunya que representa més de 100 corporacions 
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. El dia 30 de 
juny va tenir lloc una Assemblea General de la Intercol·legial en 
format virtual en la qual es van tractar els assumptes ordinaris 
d’aprovació de pressupost i memòria d’activitats.

A més, la secretària tècnica del Col·legi Maria Jesus Ortiz ha 
assistit a les reunions periòdiques de La Intercol·legial, per a se-
guir les diferents actuacions i serveis que es gestionen en comú.

Agència de Qualificació dels  
Professionals de l'Enginyeria (AQPE)

El Col·legi és una de les entitats fundadores de l’AQPE, i aquest 
2021 han seguit treballant per a impulsar la certificació dels 
professionals de l’enginyeria. Entre d’altres, s’ha treballat per 
a consolidar i enfortir l’aliança europea Enginet, per a facilitat 
la mobilitat internacional de les enginyeres i enginyers, i s’han 
seguit duent a terme diversos webinars per a promoure la cer-
tificació de professionals així com donar-ne visibilitat a través 
d’articles a la web i xarxes socials.

El vicedegà Josep Maria Dilmé ha assistit a les reunions del 
Patronat de l’AQPE dels dies 14 de juliol i 21 de desembre. I 
la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz participa al Comitè 
de Seguiment, que es va reunir el 14 d’abril, 30 de juny i 15 de 
desembre.

Unim forces entre Col·legis
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Conveni amb el Col·legi d’Economistes

El setembre la nostra degana i el degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (CEC) Oriol Amat van signar un conveni per 
tal d’establir un marc de col·laboració entre les dues entitats en 
qüestions d’interès comú. Segons l’acord, els dos col·legis pro-
fessionals organitzaran activitats, seminaris o actes que puguin 
ser d’interès per als col·lectius als quals representen i que es-
tiguin relacionades, principalment, amb el repte de la transfor-
mació mediambiental, energètica i alimentària. D’altra banda, el 
COEAC i el CEC col·laboraran en la publicació mensual conjunta 
de temes d’interès professional en els quals interactuïn els àm-
bits agroalimentari i econòmic.

Aquest conveni ja s’ha començat a posar en pràctica amb dues 
jornades. La primera és la Jornada online «Barcelona, capital de 
l’agroalimentació catalana», organitzada conjuntament amb el 
CEC, que va tenir lloc el dia 19 d’octubre i en la qual hi van par-
ticipar els companys Fernando Ortega en una ponència i Mercè 
Raventós com a moderadora d’una taula rodona. I la segona és el 
Cicle de jornades online sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya, 
organitzat pel CEC i la ICEA, amb col·laboració del COEAC.

https://www.youtube.com/watch?v=AkIx8G0KR3k
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Estem en constant contacte 
amb l'administració pública

El Col·legi té relació 
amb diferents 
organismes de 
l’administració 
pública per gestionar 
les qüestions 
d’àmbit públic 
que ens afecten 
a les enginyeres i 
enginyers agrònoms.

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC)

El Col·legi té una relació estreta amb el Departament i està a 
la seva disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb la 
nostra activitat.

El dia 8 de març es va mantenir una reunió amb la consellera 
d’Agricultura Teresa Jordà, el secretari general David Mascort, el 
llavors director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, 
i el cap de gabinet Jordi Aranda. En aquesta reunió hi van assis-
tir la degana del Col·legi Conxita Villar, el vicedegà Josep Maria 
Dilmé i la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz, que van presen-
tar la nova Junta del COEAC i van tractar una sèrie de temes 
que afecten al sector agroalimentari i al col·lectiu, entre ells es 
va parlar de la falta d’enginyers i enginyeres agrònomes, la si-
tuació del regadiu i les convocatòries d’ajuts a les indústries 
agroalimentàries.
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El dia 7 de setembre, a la seu del DACC a Barcelona, represen-
tants del COEAC es van reunir amb el company Carmel Mòdol, 
secretari d’Alimentació del DACC.

L’objectiu de la trobada va ser fer un intercanvi d’impressions, 
felicitar al Sr. Mòdol pel seu nou nomenament i presentar el nou 
equip directiu de la Junta de Govern. Entre d’altres, es van posar 
de manifest els diferents reptes de futur així com la importància 
del sector agroalimentari i les noves tecnologies per a garantir 
els objectius de desenvolupament sostenible i fer front al canvi 
climàtic. A més, es van traslladar diferents problemàtiques rela-
cionades amb els programes operatius, ajuts i diferents tràmits 
recollits en reunions prèvies amb alguns companys i companyes.

El dia 11 de novembre es va fer una reunió amb la directora de 
l’ICAEN Marta Morera i el secretari d’Agenda Rural Oriol Anson, 
per a donar-nos a conèixer i parlar sobre el tema de la transició 
energètica i les energies renovables. A més, se’ls va demanar que 
comptin amb els enginyers i enginyeres agrònomes com a tèc-
nics coneixedors de la matèria i les problemàtiques del territori.

A més, el nostre col·lectiu té representació en diversos òrgans 
del DACC, i/o participa en diferents accions.
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Agenda Rural

A principis d’any es va posar en marxa la recollida de propostes 
per a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya i el Col·legi hi 
va participar amb idees i suggeriments que es van fer arribar al 
Departament.

Consell Català de l’Alimentació

El Consell Català de l’Alimentació és un òrgan adscrit al DACC 
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’alimentació.

Projecte Interreg Europe Qualify

El Col·legi 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 agroa-
limentari afrontant un desafiament que afecta les regions im-
plicades i a tota la UE. Amb la representació de la secretària 
tècnica Maria Jesus Ortiz, vam assistir a la reunió en línia que 
es va fer el 19 de maig.

Oficina virtual: Agricultura de Precisió

Des de l’any 2020 la Comissió d’Agricultura 4.0 del Col·legi par-
ticipa com a entitat col·laboradora del DACC 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 tècniques dins el marc del Pla Anual de 
Transferència Tecnològica (PATT) del DACC. Com a part de la 
Fira Sant Miquel de Lleida es va organitzar l’1 d’octubre la jorna-
da Sobirania energètica o sobirania alimentària i a la Fira d’Oli 
Siurana de Reus, la jornada en línia Antics i nous productes de-
rivats de l’oli d’oliva, l’11 de novembre. 

Departament d’Empresa i Treball

El Col·legi participa en un grup de treball per a tractar els pro-
cediments d’autorització de les activitats ramaderes, coordinat 
per l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa 
i Treball. La secretària tècnica Maria JesusOrtiz i el company 
Joan Garriga van participar en diverses reunions d’aquest grup 
de treball el 19 de gener, el 26 de febrer i el 20 de desembre, amb 
l’objectiu d’identificar diferents problemàtiques que es troben 
en relació a la documentació prèvia abans dels procediments, 
el model de tramitació, així com el control posterior de les ac-
tivitats, tant des del punt de vista de la pròpia administració 
com dels diferents actors que intervenen i hem tingut l’ocasió 
de fer les nostres aportacions i propostes per tal que les tinguin 
en consideració.

Estem en constant contacte amb l'administració pública
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Departament d’Educació

El dia 14 de juliol es va celebrar una reunió amb el Departament 
d’Educació en format virtual, a la quan van assistir la degana 
Conxita Villar; la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz; la direc-
tora general de professorat i personal de centres públics Dolors 
Collell, i la sub-directora General de Gestió del Personal Docent 
Maria Pilar Villar Casares. L’objectiu de la trobada era dema-
nar-los que, a la borsa de treball del personal interí per a impar-
tir classes de secundària, la titulació de Màster en Enginyeria 
Agronòmica estigués equiparada a la titulació d’Enginyer 
Agrònom, pel que fa als ensenyaments que poden impartir i l’ac-
cés a la borsa de treball de personal docent en l'ensenyament 
secundari de centres públics. De de l’esmentada direcció gene-
ral de seguida ens van informar que tenien el tema solucionat.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Des de l’any 2020, les enginyeres i enginyers agrònoms tenim 
representació a les reunions de les Comissions Territorials d’Ur-
banisme de Lleida i de les Terres de L’Ebre. 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.

Delegació del Govern a Lleida

El delegat de Lleida, Domènec Vila es va reunir amb el sub-
delegat del Govern a Lleida, José Crespín, el dia 25 de gener 
per a presentar el nou equip de govern i mirar d’obrir línies de 
col·laboració.
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Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
(MAPA)

El 8 de març es va mantenir una reunió en línia amb el Ministre 
d’Agricultura, Luis Planas. A la reunió hi va assistir la degana 
Conxita Villar en representació del Col·legi, i es va parlar sobre 
la nova PAC i els fons Next Generation EU.

Ajuntament de Barcelona

El Col·legi forma part del Mapa d’actors del nou procés Barcelona 
Demà, amb l’objectiu de contribuïr a la construcció del nou pla 
estratègic «Compromís Metropolità 2030» de la regió me-
tropolitana. Entre d’altres, la delegada de Barcelona, Mercè 
Raventós, va assistir el dia 2 de febrer a un taller en línia orga-
nitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona, per debatre la recuperació econòmica de Barcelona 
en l'àmbit de l’alimentació.

Ajuntament de Lleida

El delegat de Lleida Domènec Vila i el vocal de Lleida Victor 
Falguera van assistir a una reunió que va tenir lloc el dia 30 
d’agost amb el paer en cap de Lleida Miquel Pueyo París i el 
Regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajunta-
ment de Lleida Francesc Cerdà. La reunió va tenir com a princi-
pal objectiu presentar els nous membres de la Junta de Govern, 
però també es van tractar temes d’interès en comú, com ara el 
projecte de La Paeria per fer de Lleida la Capital AgroBioTech 
del sud d’Europa; la importància de la professió d’enginyeria 
agronòmica en el territori del qual Lleida és la capital, i la cele-
bració del Congrés Nacional de l’Enginyeria Agronòmica a Lleida 
el mes de setembre de 2022, coincidint amb la celebració de la 
Fira de Sant Miquel.

Estem en constant contacte amb l'administració pública
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Consell Comarcal del Segrià

El 15 de juliol va tenir lloc una reunió entre el delegat de Lleida del 
COEAC Domènec Vila i els representants del Consell Comarcal 
de Segrià, el president del Consell David Masot i el gerent del 
Consell, el company Sergi Fo. La reunió tenia com a objectiu es-
tablir possibles vies de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Segrià i el COEAC. Entre d’altres, es va parlar de signar un 
conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

Conveni amb la Direcció General  
del Cadastre

El COEAC va signar un acord de col·laboració amb el Cadastre, 
en matèria de gestió cadastral, que es troba publicat al BOE, a la 
resolució de 13 de juliol. El conveni estableix les condicions per 
a l’obtenció per via telemàtica de la informació gràfica cadastral 
disponible a la Seu Electrònica del Cadastre que fos necessària 
per a l’execució dels treballs professionals de les seves col·legia-
des i col·legiats. Aquesta és la base que es concretarà en accions 
que s’aniran comunicant per donar el servei tant a les persones 
col·legiades com a altres interessades, tal i com recull el conveni.

El dia 26 de juliol va tenir lloc la reunió de constitució de la 
Comissió de Seguiment integrada per part del Col·legi d'Engi-
nyers Agrònoms per la degana, Conxita Villar, i la secretària tèc-
nica, Maria Jesus Ortiz, i per part de la Gerència Regional de 
Cadastre de Catalunya, el gerent Jordi Flix Masip que presideix 
la comissió i el tècnic de l’àrea de rústica, Manel Pérez Torrents.

Associació Catalana de Municipis (ACM)

El dia 2 de novembre la degana Conxita Villar, acompanyada 
per la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz, es va reunir amb el 
secretari general adjunt de l’ACM Sergi Penedès i Pastor, per 
a presentar-se, proposar línies de col·laboració conjunta i de-
manar que el Col·legi tingui representació en el Patronat de la 
Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) de l’ACM, 
que està format per totes les veus del municipalisme català, re-
presentants acadèmics i col·legis professionals vinculats amb el 
territori. La Fundació pretén donar suport, incentivar i millorar la 
gestió local per al reconeixement d’un territori divers, potenciar 
la transversalitat, i actuar com a altaveu municipalista en la dina-
mització d’un territori avançat des de l’equitat i la sostenibilitat. 
La demanda va ser acceptada per part de l’ACM.
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Col·laborem amb Universitats

La nova degana, en l’inici del seu mandat, ha volgut contac-
tar amb les quatre Universitats que participen en el Màster 
Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (UdG, UdL, UPC 
i URV), per a enfortir el vincle del Col·legi amb aquestes ins-
titucions, explicant-los la tasca que estem fent de promoció 
de la professió i posar-nos a la seva disposició per a tot allò 
que creguin oportú relacionat amb el MENAG. En aquest 
sentit, es va iniciar una roda de reunions que va començar 
amb el coordinador del màster, el company Jordi Voltas, i 
va seguir amb els representants de les quatre Universitats.

Màster Interuniversitari en Enginyeria 
Agronòmica (MENAG)

Des del Col·legi, tenim una gran vinculació amb el Màster en 
Enginyeria Agronòmica (MENAG), ja que és l’únic màster habi-
litant de la professió que tenim a Catalunya.

La degana Conxita Villar i la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz 
es van reunir telemàticament el 2 de febrer amb el coordina-
dor del MENAG, el company Jordi Voltas, per a cercar línies de 
col·laboració amb l’objectiu de promoure la professió i la cap-
tació dels nous estudiants al Màster. Fruit d’aquesta reunió, la 
degana Conxita Villar i la secretaria tècnica Maria Jesús Ortiz 
van participar en una sessió el dia 18 de juny amb els alumnes 
del MENAG a l’ETSEA per parlar dels ODS i de la professió i els 
serveis del COEAC.
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Universitat de Lleida (UdL)

El 16 de febrer, la degana Conxita Villar, el delegat a Lleida 
Domènec Vila i la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz es van 
reunir amb el director de l’ETSEA, el company Jordi Graell, i el 
Cap d’Estudis de Qualitat i Coordinació, Jaume Arnó. Aquestes 
reunions formen part del contacte recurrent que hi ha hagut 
aquest 2021 entre ambdues institucions, per col·laborar acti-
vament i establir sinèrgies.

El COEAC ha participat un any més a la Fira UdL Treball, enguany 
els dies 9 i 10 de març, i en format virtual. En aquestes sessions 
en línia el delegat de Lleida Domènec Vila va fer una presentació 
sobre la seva trajectòria professional i el vincle amb el Col·legi i, 
tot seguit, la secretaria tècnica Maria Jesus Ortiz va explicar en 
què consisteix la professió d’enginyer i enginyera agrònoma i els 
serveis i valors que aporta el Col·legi, i va contestar els dubtes 
que plantejaven els estudiants, que van sortir de la sessió fent-
ne una valoració molt positiva. 

A més, el Col·legi també forma part del Patronat de la Fundació 
UdL, a través del delegat de Lleida Domènec Vila, que ha parti-
cipat a les diferents reunions convocades.
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Universitat Rovira i Virgili (URV)

El dia 24 d’abril la degana Conxita Villar, el delegat de Tarragona 
Joan Viñas i la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz es van re-
unir amb la Directora de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Montserrat Ferrando i la coordinadora de la participació de 
la URV al MENAG Carme Güell, per establir sinèrgies. Arran 
d’aquesta reunió, es va organitzar una trobada amb alumnes 
interessades i interessats en el MENAG, amb el delegat de 
Tarragona Joan Viñas, per a resoldre dubtes sobre la professió 
i el Màster.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

El dia 5 de març va tenir lloc una reunió telemàtica entre la de-
gana Conxita Villar, la delegada de Barcelona Mercè Raventós, 
la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz i la directora de l’Esco-
la d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona 
(EEABB) de la UPC, la companya Anna Gras. En la reunió es va 
reafirmar la continuïtat de les actuacions de difusió i col·labora-
ció entre ambdues entitats amb l’objectiu de donar visibilitat als 
estudis i la professió d’enginyera i enginyer agrònom.

Un any més, el Col·legi ha participat al Fòrum Bioenginy, organit-
zat pels estudiants de l’EEABB, que enguany va tenir lloc entre 
el 26 d’abril i el 29 d’abril de manera telemàtica.

Col·laborem amb Universitats
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Universitat de Girona (UdG)

La degana Conxita Villar, el delegat de Girona Josep Maria 
Vallés i la secretaria tècnica Maria Jesus Ortiz es van reu-
nir el dia 15 d’abril amb la directora de l’Escola Politècnica de 
Girona, Maria Àngels Pelach, que tanca la roda de contactes 
amb les Universitats que participen al Màster en Enginyeria 
Agronòmica (MENAG). En general, ha estat una roda de reuni-
ons molt profitosa.

Aquest 2021 el Col·legi ha participat al Fòrum Industrial de la 
Universitat de Girona que va tenir lloc el dia 29 d’abril, amb un 
estand virtual i amb la participació de la secretària tècnica Maria 
Jesus Ortiz en una sessió en línia per explicar la figura de l’engi-
nyer i enginyera agrònoma i els serveis del COEAC.

A més, el vicedegà Josep Maria Dilmé ha assistit a la reunió del 
Patronat de la UdG celebrada el 17 de juny a Caldes de Malavella
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Altres col·laboracions 
Institució Catalana d’Estudis Agraris 
(ICEA)

El 21 de setembre es va mantenir una reunió amb el president de 
la ICEA, Jordi Sala, en la qual van participar la degana Conxita 
Villar, la delegada de Barcelona Mercè Raventós i la secretària 
tècnica Maria Jesus Ortiz, per tal de donar continuïtat i visibili-
tat al conveni que tenim signat conjuntament. A més, s’ha tre-
ballat per a organitzar diferents jornades conjuntes i participar 
en espais de debat.

El 29 de novembre, a la seu del COEAC de Barcelona, es va ce-
lebrar la jornada del 50è aniversari de Mercabarna, organitzada 
per l’ICEA, amb ponències de representants de Mercabarna, 
l’ICEA, l’AGEM i l’ACCA, entre d’altres.

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)

El Col·legi i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) mantenen un conveni de col·laboració per dur a terme ac-
cions conjuntes en benefici d’ambdues institucions. D’aquesta 
manera, l’IRTA ha patrocinat, un any més, el IV Premi d’Excel·lèn-
cia al Millor Treball Final del Màster en Enginyeria Agronòmica.

El dia 30 d’abril es van reunir d’una banda la degana Conxita 
Villar i el delegat de Lleida Domènec Vila, i de l’altra el director 
de l’IRTA Josep Usall, a les instal·lacions del Fruitcentre a Lleida 
per a fer un seguiment del conveni de col·laboració, manifestant 
per les dues parts la voluntat de mantenir-lo i renovar- lo quan 
arribi el moment. 
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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. 
El Col·legi està representat a través de la degana Conxita Villar, 
que assisteix a les diverses reunions del Patronat. El dia 7 de 
setembre Conxita Villar es va reunir amb el director de l’iTeC a 
la seu del COEAC a Barcelona, per a presentar-se com a nova 
degana i fer un repàs de la nostra col·laboració i participació en 
el seu Patronat.

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 funcio-
na a través de l’Assemblea Plenària, de la qual formen part totes 
les entitats que constitueixen la Comissió, i els grups de treball. 
En aquest sentit, el company Agustí Jardí representa el Col·legi 
en el Grup de Treball Normativa, i el company Joan del Sol, en 
el Grup de Treball d’Industrialització.

Pel que fa al Grup de Treball de Normativa, s’ha publicat una 
nova «Guia per a la implementació del BIM en la licitació pú-
blica», en la qual el Col·legi ha col·laborat a través del company 
Agustí Jardí molt activament. Aquesta guia es va presentar el 14 
d’octubre en una taula rodona en format online on va participar 
la secretària tècnica Maria Jesus Ortiz.

https://www.youtube.com/watch?v=3gWyZtAeAA8
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Serveis que oferim 

Des del Col·legi 
i Associació 
donem suport 
i acompanyem 
als enginyers 
i enginyeres 
agrònomes en 
l’exercici de la 
professió. 

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. 

17 CONSULTES A MIDA 
2 laborals + 15 fiscal-comptable
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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 2021, 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.

Cal afegir que des de la secretaria tècnica s’han emès certificats 
de competència professional i certificats de treballs professi-
onals per acreditar les capacitats dels enginyers i enginyeres 
agrònomes que ho han necessitat.

3
28
8
1

RECURSOS

CERTIFICATS  
DE COL·LEGIACIÓ

CERTIFICATS  
DE COMPETÈNCIES

CERTIFICAT  
DE TREBALLS REALITZATS
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Certificació Professional Engineer  
de l’AQPE

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 sub-àmbit 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:

Professional Engineer  
Mínim 4 anys d’experiència professional.

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.

Aliança Europea d’Enginyers: ENGINET

«Enginet» és una organització sense ànim de lucre creada el 
2020 que facilita la llibertat de moviment en el mercat laboral i 
que potencia l'extensió d'aquesta mena d'acords a altres països 
amb sistemes similars i de confiança de manera que es pot crear 
un veritable espai europeu de mobilitat professional.

Webinars informatius i suport professional

L’AQPE ha realitzat diversos webinars durant tot l’any per donar 
a conèixer els avantatges de la certificació i explicar el funcio-
nament del seu procés, a més ha publicat articles divulgatius.

Serveis que oferim
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75
12

67

A LLEIDAA BARCELONA

A TARRAGONA A GIRONA

OFERTES 
DE FEINA 
PUBLICADES

NACIONALS INTERNACIONALSCATALUNYA

186
8.290 VISITES A  

LA BORSA DE 
TREBALL COEAC

54
17

15

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 i oferir-los llocs 
de feina. A través de l’apartat «Borsa de Treball» a agronoms.
cat, les empreses poden inscriure’s per publicar ofertes o en-
viar- les per correu electrònic a agronoms@agronoms.cat. A 
més, des de les oficines tècniques del Col·legi anem ampliant la 
informació incloent-hi ofertes que trobem a la xarxa.
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61
14
13

10

13

9

12

7
6
5
4
4

3
3

2
2

18

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

PRODUCCIÓ 
VEGETAL

INDÚSTRIES 
AGROALIMENTÀRIES

R+D+I

FORMACIÓ

PROTECCIÓ  
DE CULTIUS

ASSOCIACIONISME  
I COOPERATIVES

CONSTRUCCIÓ

VALORACIONS  
I TAXACIONS

JARDINERIA I 
PAISATGISME

SÒLS I NUTRICIÓ  
DE PLANTES

AIGÜES I REGADIUS

MEDI AMBIENT

COMERCIALITZACIÓ

PRODUCCIÓ  
ANIMAL

GESTIÓ  
D’EMPRESES ALTRES

Perfils professionals

Serveis que oferim
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Grup de Treball Oposicions

El Grup de Treball Oposicions, format per més de quaranta 
persones col·legiades, es va crear el 2019 per preparar, amb el 
suport del Col·legi, el temari al cos de la titulació superior d’en-
ginyeria agronòmica de la Generalitat.

Les oposicions han estat convocades pel dia 13 de març de 2021 
i uns dies abans, es va organitzar una jornada informativa i de su-
port de cara a la prova. Així, el dia 23 de febrer, la vocal de Girona 
Imma Malet i el company Ton Armengol van ser els encarregats 
d’impartir aquesta sessió que va ser molt útil per als col·legiats 
i col·legiades que van assistir-hi, donat que es van donar una 
sèrie de pautes i consells a tenir en compte per a la realització 
de cada tipus d’exercici.

A més, alguns dels membres del Grup de Treball es van reunir 
en una sessió en línia que va ser molt profitosa en la qual van 
poder posar en comú els coneixements i resoldre dubtes inter-
canviant opinions. En aquest sentit, el Col·legi és una eina per a 
enfortir les relacions entre companys de professió i poder tre-
ballar conjuntament en un mateix objectiu.

Grup de Treball de Promoció

Aquest any s’ha creat un nou Grup de Treball, constituït per un 
membre de cada demarcació i alguns col·legiats i col·legiades 
expertes en comunicació que també han acceptat participar-hi. 
El Grup de Treball s’ha reunit diverses vegades i ha treballat en 
tres focus:

1. Elaboració d’un dossier corporatiu. 

2.  Elaboració d’un vídeo de la professió 
d’enginyeria agronòmica.

3. Aparició dels enginyeres i enginyers 
agrònoms als mitjans de comunicació.
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Conveni amb E-STRATOS 

Aquest any el COEAC també ha signat un acord amb E-STRATOS, 
la plataforma que integra diferents fonts de dades i facilita una 
àmplia descripció de la situació del cultiu. L’objectiu d’aquest 
conveni és poder oferir descomptes especials a les nostres col-
legiades i col·legiats en serveis de teledetecció per satèl·lit. 

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 engi-
nyers i enginyeres agrònomes disposades a exercir pèrits judi-
cials perquè puguin actuar d’acord amb el que estableixen els 
articles 341 i següents de la Llei d’enjudiciament 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. 

Serveis que oferim
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Responsabilitat Civil Professional 

El Col·legi te concertada una pòlissa conjunta per a cobrir 
la responsabilitat civil professional dels nostres col·legiats i 
col·legiades. 

Totes les persones col·legiades 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, te-
nen una cobertura de 450.000 €, ampliables pel col·legiat de-
penent de les circumstàncies professionals. En visar un treball, 
el Col·legi comprova un gran nombre de qüestions que venen a 
reduir la sinistralitat del col·lectiu, la qual cosa redunda en una 
disminució de les primes a satisfer. 

A més, aquest 2021, juntament amb la resta de Col·legis d’En-
ginyers Agrònoms, hem canviat la corredoria d’assegurança de 
responsabilitat civil professional a Howden Iberia. A la pàgina 
web del Col·legi es pot trobar tota la informació relativa a aques-
ta pòlissa de responsabilitat civil professional. 

El dia 2 de juny va tenir lloc un webinar, organitzat pels Col·legis 
d’Enginyers Agrònoms i la nostra corredoria Howden Iberia, 
sota el títol «Responsabilitat Civil Professional de l’Enginyer 
Agrònom». En aquesta sessió es van tractar temes com el con-
cepte responsabilitat civil, i les condicions i el funcionament de 
la pòlissa col·legial, i també es va donar resposta als diferents 
dubtes i consultes que van sorgir.
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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 front a 
reclamacions. 

TREBALLS PROFESSIONALS VISATS

EXPEDIENTS 
722 expedients nous al 2021

Tipus actuació

1.726

996
676 159 22
514 68 11 
220 56

DIRECCIONS 
OBRA ALTRES LEGALITZACIONS

SEGURETAT  
I SALUT CERTIFICATS

PROJECTES ANNEXES
DOCUMENTS 
AMBIENTALS

Serveis que oferim
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Àmbits actuació

460
45312
18263
6255
4117
395
279

67

ENGINYERIA / CONSTRUCCIÓ

SENSE ESPECIFICAR

ALTRES TREBALLS

ENGINYERIA CIVIL

ALTRES INDÚSTRIES

PRODUCCIÓ ANIMAL / 
INSTAL·LACIONS RAMADERES

JARDINERIA / PAISATGE
ENGINYERIA INSTAL·LACIONS / 
GESTIÓ

PRODUCCIÓ VEGETAL /  
CULTIUSENERGIA

BIOTECNOLOGIA I AFINSCOMERÇ I DISTRIBUCIÓ

INDUSTRIES 
AGROALIMENTÀRIES

MEDI AMBIENT /  
ENGINYERIA AMBIENTAL

Així mateix, aquest 2021 des del Col·legi es va mantenir una reunió virtual amb alguns companys visadors i visadores, per a fer un 
intercanvi d’impressions i conèixer les problemàtiques que es troben en el seu dia a dia per a poder-les traslladar a l‘administració.
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Serveis en línia 
E-Col·legi

E-Col·legi és la plataforma de gestió col·legial que conté els mit-
jans necessaris per fer tràmits electrònics i facilitar l’accés als 
serveis col·legials. Alguns dels avantatges que té 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·legiades i col·legiats

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

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.

Plataforma de visats

Beneficis de la plataforma de visats:

 · Format en línia sempre accessible, 
amb documents digitalitzats.

 · Repositori segur dels treballs visats, 
amb possibilitat de fer cerques.

 · 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.
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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 col·legiades i és una oportunitat per 
identificar-te com a professional de l’enginyeria agronòmica.

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 professi-
onal, 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.

Nou canal informatiu de whatsapp del 
COEAC

Aquest 2021 s’ha creat un nou canal de difusió del Col·legi per 
informar als col·legiats i les col·legiades que vulguin de les activi-
tats, cursos i jornades que s’organitzen, entre d’altres. Si t’hi vols 
inscriure, envia un missatge de Whatsapp al número +34 679 21 
71 59, indicant que vols donar-te d’alta i el teu nom i cognoms.

Al teu servei des de casa

Des d’inicis d’any, amb motiu de la pandèmia la COVID-19, el 
personal tècnic del Col·legi va seguir oferint el mateix servei des 
de casa degut a les recomanacions de distanciament social i 
teletreball. El retorn a la «normalitat» amb el treball presencial 
va ser a partir del setembre de 2021.

365 CORREUS  
ELECTRÒNICS
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Els enginyers i enginyeres 
agrònomes connectats 

Junta i Assemblea General Virtual:  
10 de juny

La Junta i Assemblea General del mes de juny va tenir lloc el 
dia 10 de juny de manera virtual degut a les situació generada 
per la pandèmia de la COVID-19. Més de cinquanta enginyers i 
enginyeres agrònomes ens vam connectar per a retrobar-nos i 
posar-nos al dia de l’actualitat col·legial.

A l’inici de la sessió, es va informar sobre l’activitat del Col·legi 
i l’Associació al primer semestre de l’any i les actuacions 
que s’estaven treballant, com l’enfocament de les accions 
del Col·legi i Associació cap a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Seguidament, es va aprovar 
per unanimitat el tancament de l’estat de comptes del 2020. 
Finalment, la companya Anna Palli, Corporate Management a 
l’IRTA, va compartir una ponència sobre innovació que va inte-
ressar molt als assistents i va obrir un debat posterior sobre el 
nou enfocament dels sistemes alimentaris i el paper que tenim 
com enginyers i enginyeres agrònoms. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=V9eT2MO3k4w
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Junta i Assemblea General Virtual:  
17 de desembre

El dia 17 de desembre va tenir lloc, també telemàticament, la 
Junta i Assemblea General de desembre, la qual va començar 
amb la visualització del vídeo divulgatiu de la professió d’En-
ginyeria Agronòmica: «L’Enginyeria que alimenta el Món». 
Posteriorment es va donar compte de les actuacions realit-
zades al segon semestre de l’any i es va acorda el pressupost 
del Col·legi i l’Associació per a l’exercici 2022. I per finalitzar la 
Junta/Assemblea general ordinària, es va nomenar a la compa-
nya Silvia Burés Pastor col·legiada d’honor per la seva dedica-
ció en el Col·legi/Associació com a degana/presidenta durant 
vuit anys.

Lliurament de premis i distincions

Posteriorment, va tenir lloc l’acte de lliurament de premis i dis-
tincions atorgats pel Col·legi. Un cop donada la benvinguda als 
28 nous col·legiats i col·legiades, i entregada la distinció als 5 
companys que complien 50 anys de col·legiació, es va anunciar 
els reconeixements a Maria Serret Martí com a guanyadora del 
IV Premi d’Excel·lència al Millor TFM en Enginyeria Agronòmica; 
a Oscar Trindade Roca per guanyar el IV Concurs de Fotografia; 
a Marta Puyuelo Gros com a guanyadora del IV Premi Gent per 
Canviar el Món, i a Ametller Origen per aconseguir el II Premi 
Alimentem el Món.
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#àgora_agrònoms
La comunicació al sector del regadiu

El dia 4 de març va tenir lloc un webinar organitzat per la 
Comissió de l’Aigua, en el qual el company i secretari de la ma-
teixa Comissió, Ignasi Servià, va moderar un debat sobre «Com 
millorar la comunicació al sector del regadiu», amb tres convi-
dats experts en la matèria.

Gràcies a la realització d’aquest debat en format webinar hi van 
assistir moltes espectadores i espectadors de diversos punts 
del planeta. La sessió va començar amb la benvinguda de la de-
gana Conxita Villar, que va presentar i donar pas a Ignasi Servià, 
el moderador de l’acte, que és expert en comunicació del sec-
tor de regadiu. Seguidament es van fer una sèrie de ponències 
per part dels experts, i finalment hi va haver torn de preguntes 
i comentaris, que van generar un interessant debat al voltant 
del sector de l’aigua i la comunicació, arribant a la conclusió 
que hem de seguir transmetent la importància dels regadius 
per la producció sostenible dels aliments. part dels experts, i 
finalment hi va haver torn de preguntes i comentaris, que van 
generar un interessant debat al voltant del sector de l’aigua i la 
comunicació, arribant a la conclusió que hem de seguir trans-
metent la importància dels regadius per la producció sostenible 
dels aliments.

Espai en línia per 
a compartir noves 
eines i idees per a  
un nou món. 

#ágora_agrònoms són una sèrie de debats sobre temes fo-
namentals de l'enginyeria agronòmica. A través de l'anàlisi 
dels diferents vessants de la professió volem incidir en els 
temes més candents que afecten l'evolució dels nostres 
sistemes rurals i urbans amb la finalitat d'aportar millores 
que ens permetin afrontar els reptes futurs. Totes les ses-
sions estan disponibles a la web d’agronoms.cat i al canal 
de Youtube del Col·legi. 

https://www.youtube.com/watch?v=fI27Cars7is
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Cursos i jornades 

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 

En línia

Jornada: Alimentació Sostenible

El Col·legi va organitzar, juntament amb el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC) el dia 21 d’octubre una interessant jornada 
on van participar diferents ponents de prestigi que van explicar 
les seves experiències en aquest important àmbit de l’agroa-
limentació. Aquests ponents eren Francesc Reguant del CEC, 
Fernando Ortega del COEAC, Sílvia Domenech de La Fageda, 
Jaume Alsina del Bon Àrea, Jordi Valls de Mercabarna i Míriam 
Soteras de Mercat Arrels. 

Jornada: Antics i nous productes  
derivats de l’oli d’oliva1

Com a part de la Fira d’Oli Siurana de Reus es va dur a terme l’11 
de novembre una jornada en línia sobre els productes derivats 
de l’oli d’oliva. Van obrir la jornada el Delegat de Tarragona del 
COEAC Joan Viñas i Albert Torredemer de l’Escola Agrària Mas 
Bové del DACC. Seguidament es van fer diverses ponències per 
part d’experts del sector; Mònica Crusat d’Illicium Aromazing 
Nature, Jordi Pascual de Torclum Oli d’oliva i l’enginyer agrònom 
d’Oliba Green Beer i Erm Ivan Caelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-StzG86BpE
https://www.agronoms.cat/
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Curs: Formació en Finances

Curs gratuït de Formació Financera per a persones col·legiades 
que oferíem el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i l’As-
sociació d’Assessors Financers EFPA España. Estava compost 
per 8 sessions que es van fer entre l’abril i el juliol, i va tenir molt 
bona acollida entre els participants.

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 la organit-
zació del següent curs:

Curs de Direcció Facultativa (segona edició). Curs pràctic 
de 20 hores, preparat conjuntament pels secretaris tècnics 
i responsables de formació de tots els Col·legi d’Enginyers 
Agrònoms, centrat en la gestió general i documental de la 
direcció facultativa i altres matèries com les responsabili-
tats del tècnic i les Assegurances de Responsabilitat Civil. 
El curs ha estat disponible des de l’1 d’octubre fins el 30 de 
novembre i ha comptat amb molta participació i una valo-
ració molt positiva. 

Cursos i jornades
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Presencials

Jornada: Sobirania energètica  
o sobirania alimentària

En motiu de la Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida, es va orga-
nitzar una jornada amb la col·laboració del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) que, sota el títol 
«Sobirania energètia o sobirania alimentària» va tenir lloc el dia 
1 d’octubre a Lleida.

La presentació va anar a càrrec del delegat del Col·legi a Lleida 
Domènec Vila i la Secretària dels DACC Anna Barnadas. 
Seguidament hi va haver les ponències dels companys i mem-
bres de la Comissió de Transició Energètica i Xoc Climàtic del 
COEAC Anna Lluís i Arturo Sánchez.

A continuació va tenir lloc una interessant taula rodona amb 
altres convidats, que van arribar a la conclusió que les energi-
es renovables són una oportunitat que entre tots hem de ser 
capaços de gestionar bé.
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Celebració de Sant Isidre

El dia 14 de maig els enginyers i enginyeres agrònoms ens vam 
connectar per compartir la celebració de Sant Isidre 2021, en 
una sessió oberta a la participació de les famílies. Per tal de 
complir amb les recomanacions de prevenció de la COVID-19, 
el retrobament que es feia cada any en cada demarcació per 
celebrar el nostre patró, enguany, va tenir lloc en format virtual. 
Així i tot, no va ser menys especial, ja que vam comptar amb la 
participació d’un centenar de companys i companyes i de dos 
ponents d’alt nivell: per una banda el Dr. Elías Fereres, enginyer 
agrònom, doctor en ecologia, catedràtic de Producció Vegetal 
i acadèmic de la Real Acadèmia d’Enginyeria IAS-CSIC, i per l’al-
tra banda el Dr. Küppers, llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses, doctor en humanitats, professor a la UB i la UAB i 
expert en entusiasme. 

Activitats 
Debat en línia sobre Política  
Agrària i Alimentària

El dia 10 de febrer va tenir lloc un debat telemàtic de Política 
Agrària i Alimentària organitzat pel COEAC, sota el lema 
«Eleccions 14F al Parlament de Catalunya: Un nou escenari de 
la producció d’aliments postpandèmia». Al debat van participar 
representants dels principals partits polítics amb representació 
parlamentària que van poder presentar les seves propostes de 
cara a les eleccions al Parlament de Catalunya. La sessió va ser 
moderada pel delegat de Lleida Domènec Vila.

https://www.youtube.com/watch?v=0_jMQmi93cE
https://www.youtube.com/watch?v=PZtTMRudgW8
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Dinar de la Demarcació de Tarragona

Des de la Comissió d’Activitats de Tarragona es va organitzar un 
dinar el 27 de novembre, que correspondria a la trobada anual 
que fan per Nadal. Va ser una bona oportunitat per trobar-se 
amb les companyes i companys abans de les festes de Nadal.

Visita Tècnica a la Bodega Castell d’Encús

El dia 11 de desembre els companys i companyes de Lleida van 
fer una visita a un celler singular, situat al mig dels Pirineus 
Catalans, a la població de Talarn (Lleida), que forma part de 
la D.O. Costers del Segre. Les seves vinyes es situen a més de 
1.000m d’altura i les fermentacions es realitzen en trulls de de 
pedra del segle XII combinant aquest procés amb fusta i acer. 
També destaca per la tecnologia avançada i per la seva voluntat 
de recerca, experimentació i preservació del medi ambient. A 
banda de la visita, es va fer un tast de vins en procés d’elabo-
ració i es van poder visitar les restes del monestir de la finca.





Treballem  
la sostenibilitat  
i el compromís 
social
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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 
assoliment des de les nostres accions.

Foment de l’ocupació  
i creixement econòmic

Durant el 2021 hem continuat vetllant per l’ocupació dels col·le-
giats i col·legiades, mantenint activa la borsa de treball, oferint 
en tot moment suport i assessorament professional, defensant 
les competències de l’enginyera i enginyer agrònom, afavorint el 
creixement professional i reduint les desigualtats.
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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:

 · Fundació Bancs 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 persones 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 del Aliments, acordada a 
l’Assemblea General del dia 13 de desembre de 2014.

 · Enginyers voluntaris: Aquest 2021 el COEAC ha signat 
un conveni amb la Comissió intercol·legial d’Acció 
Social per a formalitzar la relació de col·laboració 
en el marc d’Enginyers Voluntaris, un servei que 
des de fa 10 anys treballa per aportar voluntàries i 
voluntaris experts, ja siguin enginyeres i enginyers 
en actiu o jubilats, amb coneixements i experiències 
en gestió, en benefici d’entitats del sector social. 
A més, hem participat a la Trobada Anual dels 
Enginyers Voluntaris el dia 30 de novembre sota 
el lema «Enginyeria, Societat i Voluntariat».

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 d’aquest sector mantin-
guin actualitzats els seus coneixements, a través de l’organit-
zació de cursos i jornades formatives de la mà de professionals 
experts en cada temàtica que s’ha tractat.

Així mateix, el Col·legi ha mantingut en contacte i ha donat su-
port a tots aquells estudiants que s’han interessat per a for-
mar-se com a enginyers i enginyeres agrònomes, fomentant 
també la inscripció dels estudiants amb la figura de preassoci-
ades i preassociats del COEAC.
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El treball de les Comissions  
per assolir els ODS

Les Comissions són organitzacions internes formades per 
col·legiats i col·legiades interessats en una temàtica espe-
cífica. Actualment, les Comissions del COEAC treballen 
en qüestions relacionades directament o indirectament 
amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030.

Comissió BIM

La Comissió BIM té per objectiu divulgar i promocionar la uti-
lització de la metodologia de treball digital BIM, un sistema de 
treball innovador en el món de la construcció, que permet fer 
un anàlisis de sostenibilitat de l’obra i l’ús d’energies renova-
bles, alhora que centralitza tota la informació de manera digital.

Aquesta Comissió ha participat i representat al Col·legi a la 
Comissió Construïm Futur (CCF) de l’ITeC. En aquest sentit, 
la Comissió BIM ha participat en els grups de treball de la CCF, 
entre els quals hi ha un grup de nova creació (construcció in-
dustrialitzada) on participa el company Joan del Sol Queralt. 
Així mateix, des de la CCF s’han indicat propostes de millora al 
Manual BIM de Gencat. I finalment s’ha publicat el juny i presen-
tat el 14 d’octubre la Guia per a la implementació del BIM en la 
licitació pública, en la qual el COEAC ha participat activament 
des de l’inici, a través del company i president de la Comissió 
BIM Agustí Jardí.
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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 acti-
va de la seva digitalització, que alhora aporta valors reals que 
permeten reduir l’impacte ambiental mitjançant canvis en la 
presa de decisions. A més, aquesta comissió vol ser una font de 
coneixement i solucions per impulsar l’adopció de l’agricultura 
digital entre les PIMES agroalimentàries.

Aquesta Comissió forma part del Grup de Treball Agricultura 4.0 
de la Comissió Indústria 4.0, formada per membres del nostre 
Col·legi, del Col·legis d’Enginyers Industrials de Catalunya, d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports, d’Enginyeria Informàtica i l’As-
sociació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, que treballa 
per establir sinèrgies entre diferents camps de l’enginyeria i fo-
mentar l’aplicació de noves tecnologies a l’àmbit agroalimentari.

Aquest 2021, s’ha participat en l’organització del VI Fòrum 
Indústria 4.0, que va tenir lloc el dia 12 de novembre a la Fàbrica 
Moritz de Barcelona, i el company Fran Garcia, president de la 
Comissió Agricultura 4.0, va formar part del jurat del Premi 
Indústria 4.0, que es va concedir al projecte «Embot-its» 
d’Splendid Foods, per l’ús de la Intel·ligència Artificial i el Big 
Data en l’optimització de la curació d’embotits.

D’altra banda, el 2021, el President de la Comissió també ha 
estat entrevistat a la ràdio i en algunes revistes, per a donar a 
conèixer la temàtica principal d’aquesta Comissió, la tecnolo-
gia en l’agricultura. 
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El treball de les Comissions per assolir els ODS

Comissió de l’aigua

Els companys i companyes de la Comissió de l’Aigua duen a ter-
me actuacions activament relacionades amb el sector de l’ai-
gua i els regadius, que alhora és un bé essencial per la salut de 
l’ésser humà.

El 14 de gener es va publicar a la web del Col·legi agronoms.cat 
l’article tècnic «Estratègies per la millora de l’eficiència del reg», 
els autors del qual són els companys i companyes, i membres 
de la Comissió de l’Aigua, Maria José Chesa, Santiago Planas i 
Joan Girona.

La Comissió va organitzar un seminari web en el marc d’àgo-
ra_agrònoms, el dia 4 de març, a les portes del Dia Mundial de 
l’Aigua, en el qual el company Ignasi Servià va moderar un de-
bat sobre «Com millorar la comunicació al sector del regadiu» 
amb tres convidats experts en la matèria: el fundador i director 
d’iAgua Alejandro Maceira, la responsable de relacions amb co-
munitats de regants i xarxes socials SEIASA Victoria Fernández-
Salinero i el catedràtic d’economia agrària a la Universitat de 
Còrdova Julio Berbel.

A més, el 20 d’octubre, el secretari de la Comissió Ignasi Servià 
va fer una presentació al Congrés d’Amics de l’Aigua i, l’11 de 
novembre, va assistir a la reunió de la Comissió Intercol·legial 
de l’aigua. 
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Comissió Responsabilitat Social

La Comissió de Responsabilitat Social promou les bones pràc-
tiques i valors en el col·lectiu, amb un pla d’actuacions al voltant 
de dues línies de treball: la reducció de desigualtats i la soste-
nibilitat ambiental.

Els membres de la Comissió, coordinada per la degana Conxita 
Villar, es van reunir telemàticament el dia 17 de febrer, per a fer 
balanç de l’activitat i proposar noves actuacions pels següents 
mesos. A més, van posar de manifest la importància de trans-
metre el paper de l’enginyer i enginyera agrònoma en l’Agenda 
2030 i els ODS.

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

En el marc de Barcelona capital mundial de l’alimentació, la 
Comissió d’Indústries Agroalimentàries ha organitzat, con-
juntament amb les Comissions d’Economia Agroalimentària 
i d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, una jornada virtual que va tenir lloc el 19 d’octubre, 
anomenada «Barcelona, capital de l’agroalimentació catalana», 
en la qual va participar el president de la Comissió d’Indústries 
Agroalimentàries Fernando Ortega, en una ponència sobre la 
sostenibilitat en el sector secundari i la delegada de Barcelona 
Mercè Raventós com a moderadora de la taula rodona.

A més, el dia 19 d’abril, es va coorganitzar un webinar amb l’Ins-
tituto Nexia i Vitartis, sobre «Sector Agroalimentari i Empresa 
Familiar», moderat pel company Fernando Ortega, president 
de la Comissió d’Indústries Agroalimentàries. ElI mateix també 
va participar, el dia 27 d’octubre, en representació del COEAC, 
com a moderador a la jornada tècnica anual: «Innovació i sos-
tenibilitat, el futur dels envasos», organitzada per Gremicarn, 
carnissers, cansaladers, xarcuters de Barcelona i comarques.

Per últim, el President de la Comissió també ha col·laborat, du-
rant el 2021, en la redacció i publicació de diferents articles 
d’opinió sobre temàtiques relacionades amb la Comissió, entre 
els quals trobem l’article «Per un sector agroalimentari saluda-
ble» a la revista Cataluña Económica i «Sector Agroalimentari 
i Fons ‘Next Generation EU’» a la revista electrònica Inforetail.

El treball de les Comissions per assolir els ODS

https://www.youtube.com/watch?v=AkIx8G0KR3k
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Comissió de Transició  
Energètica i Xoc Climàtic

La Comissió de Transició Energètica i Xoc Climàtic té l’objec-
tiu d’introduir el nostre col·lectiu al sector energètic perquè les 
enginyeres i enginyers agrònoms siguem reconeguts com a tèc-
nics de referència en aquest tipus de projectes. A més, aquesta 
Comissió promou el gran compromís del Col·legi amb el medi 
ambient i la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant la implan-
tació d’un model més sostenible en matèria d’agroalimentació, 
energia, residus, planificació, etc.

El COEAC, juntament amb els Col·legis d’Enginyers Industrials; 
de Camins, Canals i Ports; d’Informàtics, i l’Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació vam publicar el 14 d’abril un 
manifest conjunt titulat «Territori i Transició Energètica» 
amb uns principis per garantir el subministrament energètic 
de Catalunya d’acord amb els objectius de descarbonització i 
transició energètica.

En relació a aquest manifest, la Comissió de Transició i Xoc 
Climàtic va estar treballant un document sobre com podem 
contribuir les enginyeres i enginyers agrònoms per a compati-
bilitzar la sobirania alimentària i l’energètica. Aquest document 
es va presentar a la Jornada «Sobirania Energètica o Sobirania 
Alimentària» de l’1 d’octubre a la Fira de Lleida.

D’altra banda, la presidenta de la Comissió, Verònica Kuchinow, 
va representar els enginyers i les enginyeres agrònomes a l’iGe-
nium 2021 mostrant el nostre compromís en la lluita contra el 
canvi climàtic. A més, la mateixa presidenta de la Comissió ha col-
laborat en la publicació d’un article d’opinió sobre «Renovables 
i Agricultura» a la revista Haz, per a visibilitzar la feina que fem 
els enginyers i enginyeres agrònomes.
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Comissió d’Agrosèniors

La idea de crear aquesta Comissió va néixer de la demanda d’al-
guns col·legiats sèniors per a implicar-se més en l’activitat del 
Col·legi. La formen tant col·legiats i col·legiades que estan jubi-
lades com d’altres que encara es troben en actiu.

La nova Comissió va començar a treballar el 2 de març, a través 
d’una reunió telemàtica. Així mateix, es va decidir que l’objectiu 
principal de la Comissió és estar en contacte per poder dur a 
terme actuacions conjuntament.

La Comissió es va reunir el 5 d’octubre amb el Secretari d’Agen-
da Rural del DACC Oriol Anson, per a parlar sobre la Llei dels 
espais agraris. L’objecte de la sessió era conèixer l’objecte i les 
finalitats de la Llei i parlar d’una manera distesa sobre la plani-
ficació i la gestió dels espais agraris.

El treball de les Comissions per assolir els ODS
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Convenis amb altres entitats 
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.

Col·legi d’Economistes de Catalunya Marc de col·laboració Conveni Organització d’activitats, seminaris o actes que estiguin relacionats amb la transformació mediambiental, energètica i alimentària.

DACC 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.

Direcció General del Cadastre Informació Cadastral Conveni Establir col·laboració institucional en matèria d’informació cadastral.

E-STRATOS Digitalització de parcel·les Conveni 50% de descompte en el servei bàsic de la plataforma i altres descomptes en funció del servei contractat.

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.

ICEA Marc de col·laboració Conveni Organització de jornades per a promoure la formació i el coneixement sobre el món agrari.

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

IRTA Premis Conveni IRTA 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.

Fira de Lleida Premis Conveni Organització anual del Premi al Llibre Agrari i l’Article Tècnic Agrari. Conjuntament amb els col·legis de Veterinaris de Lleida i Enginyers Tècnics Agrícoles de Lleida.

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%
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LOGOTIP ENTITAT ÀMBIT TIPUS DE RELACIÓ DESCRIPCIÓ
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Les aliances del COEAC amb altres entitats 
permeten oferir millors serveis als col·legiats 
i col·legiades, en diferents àmbits de treball, 
i enfortir les relacions amb altres col·lectius.
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