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COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA 

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.  27 de març del 2018 

INFORME I MEMÒRIA ANUAL DE L’ANY 2017 

 

1. Reunions durant l’any 2017 
 
 1 de febrer 
 2 de març. Assemblea General Ordinària 
 21 d’abril 
 4 de juliol 
 7 de setembre 
 30 d’octubre 
 12 desembre 

 
1. Temes institucionals. 

 L’Assemblea Generals ordinària de l’Any 2017 es va realitzar a l’Institut 
d’Horticultura el 2 de març amb assistència de 1 col·legiats. Entre els temes 
tractats ressalta la informació donada sobre la imminent constitució del CETAF 
de Catalunya, a la qual mostraren la seva conformitat tots es assistents. 

 El President ha assistit a diferents reunions amb representants d’altres col·legis 
d’Enginyers Tècnics per tractar de la creació d’una taula per potenciar les 
professions i defensar els interessos. 

 Igualment ha assistit a actes de la Universitat Rovira i Virgili relacionats amb els 
estudis d’enginyeria agrícola i col·laboracions en programes tècnics. 

 S’han fet gestions amb diferents ajuntament per resoldre el tema de que quan 
convoquen algunes places que tenen el perfil de la nostra professió no s’inclou 
implícitament el títol d’ETA, fet que margina als nostres col·legiats. 

 S’ha donat suport a la iniciativa de diferents entitats del Priorat que han 
sol·licitat que la comarca s’integri al llistat de Paratges del Patrimoni  Cultural 
de la UNESCO. 

 També s’ha recolzat la demanda de l’Institut d’Horticultura i Jardineria per 
ampliar el seu pla d’estudis amb una nova especialitat de formació 
professional. mediambiental. 

 S ha fet la presentació del Col.legi als estudiants de darrer curs de grau 
d’enginyeria agrícola de la URV 
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2. Creació del nou Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya  

Va ser la principal tasca realitzada durant els primers mesos de l’any.  Endemés de la 
preparació del documents i les tasques d’informació es va assistir a l’acte fundacional. 

Aquest tingué lloc al Monestir de Sant Benet a Sant Fruitós de Bages, el dia 13 de 
maig. Comptà amb la nombrosa assistència de col·legiats de tot Catalunya sota la 
presidència dels senyors Ramon Lletjós i Josep Famadas i amb la participació de la 
Consellera d’Agricultura Meritxell Serret i el Conseller de Justícia Carles Mundó 

Un cop constituït el nou CETAF-CAT es procedí a la formació de les juntes 
provisionals de Catalunya i de cada Demarcació que regirien el Col·legi fins que es 
realitzin les corresponents eleccions. 

Per par de la nostra Demarcació es va proposar a les enyores i senyors que formaven 
la Junta anterior, cosa que fou acceptada per l’Assemblea Constituent. 

A l’acte, assistiren els senyors Santi Llurba, Segismundo García, Eduard Bes, Oriol 
Santos i la senyora Elisabet Anguera 

 

3. Situació actual de la Junta. 

La Junta provisional manté les seves actuacions ordinàries. Les eleccions previstes 
estan aturades pel retard de l’aprovació dels nous Estatuts que actualment es troben a 
la Conselleria de Justícia, però que atesa la situació política estan patint un retard en 
la seva aprovació. Tot fa preveure que aquesta arribi a finals d’estiu, moment en el què 
es convocaran les eleccions segons un procediment que ja està previst. 

S’han fet gestions per incorporar a la Junta a un Enginyer T. Forestal si bé no s’ha 
aconseguir fins al moment. 

 

4. Temes administratius 

La constitució del CETAF-CAT ha comportat modificar el material de secretaria, rètols, 
logotip, cartells i plaques identificatives. 

Igualment s’ha gestionat el canvi de titularitat en les entitats bancàries i en el registre 
de la Propietat pel que fa referència al pis del carrer Gasòmetre i a la seu el Col·legi. 

 

5. Activitats socials 
 El sopar de Sant Isidre tingué lloc en el restaurant Lumine Golf , de La Pineda i 

van assistir-hi 38 col·legiats i acompanyants. Es van lliurar insígnies del col·legi 
a Oriol Santos i Marc Vives; també a Joan Gamundi per la seva llarga 
trajectòria en temes d’informació i premsa. 

 El President va assistir al sopar del Gremi de Jardineria de Tarragona. 
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 El 21 /11 s assisteix a l’acte de lliurament de guardons del Gremi de Pagesos 
de Tarragona 

 Igual que en anys anteriors s’ha distribuït una participació al sorteig de La 
Grossa entre tots els col·legiats. També es va convocar un concurs de Nadales 
entres els fills i néts dels col·legiats, i amb les dues premiades es confegí la 
felicitació de la Demarcació del proppassat Nadal. 
 
 

6. Activitats tècniques i de formació 
 Visita a l’explotació del company Jaume Pinyol a Darmós per una demostració 

de qualitat de vins i olis de la comarca. 
 Visita a l’explotació hortícola de Mas de Mata (carretera e Salou) i un viver 

floral a Riudoms. 
 Es col·labora novament amb la Fira de l’Avellana de Riudoms amb una jornada 

sobre  Canvi climàtic, què va comptar amb 50 assistents.. 
 Amb el Centre d’Estudis Riudomencs s’han tingut dues col·laboracions, 

 Suport a un curs bàsic d’utilització del GPS en treballs professionals. 
 Organització conjunta d’una conferència sobre Economia agrària i 

associació productiva d’explotacions, que va realitzar el professor de l’ETS 
d’Enginyers Agrònoms de València, el senyor José  M. Àlvarez-Coque; 
assistiren 21 persones. 
 

 
7. Temes varis 

 Casa del carrer Gasòmetre. Un cop acabats els condicionaments s’ha llogat, la 
qual cosa representarà un ingrés extraordinari per al Col·legi. 

 Relacions amb el Consejo General. Es mantenen en una situació estancada 
com en anys anteriors. Van sol·licita la participació del Col·legi en el Trofeu 
Porc d’Or que organitza l’IRTA a nivell nacional, però es va considerar que 
aquesta activitat no entra en l’àmbit de les nostres actuacions, pe la qual cosa 
es va declinar la participació què, d’altra banda, demanava un aportació 
econòmica. 

 

 

 

 

 

 


