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L’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA TREBALLA PER AL FUTUR.
L’AGRICULTURA CAP A L’HORITZÓ 2020
[E
El sector agroalimentari és un dels sectors més potents de l’economia
catalana. Amb prop d’un 16% d’aportació al PIB de Catalunya,
l’agroindústria catalana és un dels principals clusters europeus i és la
primera indústria agroalimentària d’Espanya, amb un volum de vendes
de més de 18.000 M€ anuals i gairebé 80.000 ocupats, que representen,
respectivament, el 22% i el 20,5% de la industria agroalimentària espanyola.

Presentació

Però l’agroindústria catalana no seria un referent europeu si no tingués al
costat al sector agrari, que l’abasteix i li’n garanteix la disponibilitat
d’aliments de qualitat, sans i segurs, per als consumidors i alhora té cura del
medi ambient i en garanteix la gestió del territori.
Actualment, però, la crisi global afecta també fortament aquests sectors. I a
això s’hi suma la incertesa que crea el fet que la Unió Europea hagi presentat
noves propostes per modificar els pressupostos destinats al sector agrari i la
Política Agrícola Comunitària –PAC-.
Tot plegat obre uns interrogants sobre el futur agrorural a mig termini, on
l’Enginyeria Tècnica Agrícola viu les mateixes inquietuds que tots els
professionals i empreses del sector agroindustrial.
Som, doncs, un collectiu que ens hem d’avançar per conèixer, analitzar i
reflexionar envers les evolucions que es comencen a entreveure. Per això
durant les Jornades posarem a disposició dels agricultors, ramaders,
empreses i població rural, tota la informació i el debat possibles per a que es
generin els elements necessaris per a prendre decisions i preparar-se pels
canvis. Sols així estarem preparats per adoptar estratègies tecnològiques,
gestores, econòmiques i socials que ens assegurin la competitivitat i viabilitat
dels sectors agrari i agroalimentari i de l’entorn rural.

Objectius

•
•
•
•
•

WEB i
inscripció

Seguir les evolucions de les polítiques agràries
Adquirir criteris per anticipar-se als canvis
Establir estratègies participatives
Reforçar el suport de l’Enginyeria Tècnica Agrícola als professionals dels
sector
Visualitzar davant la societat catalana el paper i la contribució de
l’enginyer tècnic agrícola en el desenvolupament de les economies del
món agrari i rural

www.jornades2010.agricoles.org
La inscripció s’efectua a la web.
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Calendari
previst

TEMÀTICA DE LES JORNADES

DATA

Jornada inaugural:

LLOC / MUNICIPI
Barcelona

25 març
Les polítiques agràries i rurals en l’horitzó 2020

Parc Tecnològic BCN Nord

Conreus herbacis:

Girona
15 abril
Cambra Comerç

Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020
Fruita dolça:

Mollerusa
22 abril

Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020

Centre Cultural
Sant Sadurní d’Anoia

La vinya i el vi:
29 abril
Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020

Oli d’oliva i fruits secs:

Escola
de
Viticultura
Enologia “Mercè Rossell
Domènech”

i
i

Reus - Constantí
6 maig

Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020

IRTA-Mas Bové

Agricultura i territori:
L’agricultura i la multifuncionalitat com a
complement

Tortosa
13 maig
Auditori Felip Pedrell

La llet de vaca i els productes lactis:

Monells
20 maig

Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020

IRTA-Monells

La carn de porcí:

Vic
27 maig

Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020

Edifici El Sucre

Jornada de cloenda:
La cadena agroalimentària en l’horitzó 2020:
comportament dels esglaons, productius,
industrials i comercials.

Lleida
11 juny

E.T.S. Enginyeria Agrària de
Lleida

Totes les Jornades s’iniciaran a les 10:00 hores el matí i finalitzaran a les 14:00 hores. Entre les 09:00 i les
10:00 hores és prevista l’acreditació i lliurament de documentació.
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Jornades2010

Per què unes Jornades ?
Els temps actuals estan canviant. La crisi econòmica global que patim està fent
replantejar molts esquemes i el sector agrari, el sector agroalimentari, no s’escapa
d’aquesta pluja d’idees miren de cercar respostes als problemes actuals i solucions
a la situació de futur.
No aliens a aquesta corrent de reflexió que s’està generant a tots nivells, des del
Col·legi hem considerat del tot oportú que aquesta situació actual ens serveixi per a
encetar una profunda reflexió, no tan sols sobre el futur del sector agrari i del món
rural, sinó sobre el paper que el nostre col·lectiu jugarà en el desenvolupament de
les noves polítiques agràries comunitàries i els nous reptes imposats per la societat.
És evident que el nostre col·lectiu gaudeix del valor afegit que representa el ser una
professió transversal i multidisciplinar, la qual cosa ens ha de permetre afrontar els
nous canvis, els reptes de futur i les incerteses actuals, amb garanties davant del
que reclama la societat. El ventall de possibilitats professionals que tenim davant,
no passen únicament per desenvolupar el nostre paper en l’àmbit agrari, el qual
sens dubte és el pal de paller del nostre col·lectiu. Tanmateix, se’ns obren noves
vies de desenvolupament i pràctica dels nostres coneixements, en camps que cada
vegada més la societat en mostra un major reconeixement i respecte.
El nostre bagatge en el coneixement a fons de temes específics i de gran interès pel
conjunt de la nostra societat és indiscutible, i des d’aquest punt de vista hem de
saber fer valer la nostra experiència i la nostra vàlua com a professionals.
Aquestes Jornades han de ser precisament això: un punt de trobada per a refermar
el nostre paper en el conjunt de la societat civil catalana, un punt de partida per a
reflexionar sobre la situació actual i futura de la nostra professió i una oportunitat
per a valorar l’estat de situació dels sectors en els que treballem, tot fent_ne les
aportacions que creguem oportunes des del nostre punt de vista professional.
En tots aquests àmbits som qui més i millor pot fer-ho.
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Ja se n’han fet ressó de les Jornades els següents medis:

Clipping
PREMSA

DAR
ACCA (Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació)
ACM (Associació Catalana de Municipis)
Revista Rural (Pàgina 19)
FMC (Federació de Municipis de Catalunya)
Rudona
CCPAE
RuralCat
Europa Agraria

Info@grícoles
Jornades de Reflexió-2010

Jornada
inaugural

Plànol
d’accés

Parc Tecnològic Barcelona Nord. C/ Marie Curie, 8-14. Barcelona

Ponents i
ponències

El paper dels Enginyers Tècnics Agrícoles en l’evolució de l’agricultura i
el suport a les empreses agràries. Ramon Ll. Lletjós i Castells- President del
Collegi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
Una política agrària per al futur de la nostra agricultura i del món rural.
José Mª García Álvarez-Coque- Catedràtic d’Economia de la Universitat
Politècnica de València i Vicepresident de la Fundació Institut Valencià
d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA)
L'agricultura, un sector clau i de gran complexitat dins les relacions
econòmiques internacionals. Ramon Torrent- Director de la Càtedra
Internacional OMC / Integració Regional. Universitat de Barcelona
L'empresa agrària, com element promotor de l'economia, el
manteniment del territori i la innovació. Antoni Pont i Amenós- President
d'Honor del Grup Borges
La productivitat de la cadena agroalimentària: Actuacions integrals.
Antoni Pané i Ripoll- Director General de la Cooperativa del Camp d'Ivars
d'Urgell. Vicepresident de la Fundació del Món Rural
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Nota de
premsa
tècnica

ELS ENGINYERS
L’HORITZÓ 2020

TÈCNICS

AGRÍCOLES

CAP

A

El Collegi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles
de Catalunya (COETAPAC), mitjançant la Fundació de
l’Enginyeria Agrícola Catalana inicia el proper dijous 25 de
març les Primeres Jornades de Reflexió
Aquest cicle de conferències donarà el tret de sortida al Parc
Tecnològic BCN Nord, de la ciutat de Barcelona. Sota el lema:
L’Enginyeria Tècnica Agrícola treballa per al futur. L’Agricultura
cap a l’horitzó 2020, aquestes Jornades estan dirigides als més de
2.500 collegiats de l’entitat, als diversos professionals del sector
agrari, ja siguin empresaris, agricultors o responsable d’entitats
professionals i també a alumnes d’estudis relacionats amb les
enginyeries i formació professional agràries.
El fil conductor del debat seran els nous reptes professionals i
socials que s’obriran en els propers deu anys. Les ponències i
taules rodones tenen els següents objectius: seguir les evolucions
de les polítiques agràries, adquirir criteris per anticipar-se als
canvis, establir estratègies participatives i visualitzar la feina de
l’Enginyer Tècnic Agrícola al costat dels professionals i de la
societat civil catalana.
Hi haurà un total de nou jornades que tindran lloc en les cinc
demarcacions del Collegi per posar en valor el territori. Cada
ponència tractarà d’un tema diferent, però tenint com a element
comú l’anàlisi de la situació actual i de les perspectives en
l’horitzó 2020 i el paper de l’enginyer tècnic agrícola en el
disseny
i
aplicació
de
les
polítiques
agràries,
mediambientals i de desenvolupament del món rural.
Es comptarà amb la presència de ponents destacats. A la primera
jornada hi estaran José Mª Garcia Álvarez-Coque, Professor de la
Universitat Politècnica de València i Vice-president d'IVIFA;
Ramon Torrent, Director de la Càtedra internacional OMC
d'integració Regional de la Universitat de Barcelona; Antoni Pont,
President d’honor del Grup Borges; Antoni Pané, Director General
de la Cooperativa Agrícola d’Ivars d’Urgell i Emilio Viejo, President
del Consejo Nacional de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de España. La presentació anirà a càrrec del President del Collegi,
Ramon Lluís Lletjós i Castells. A la web creada per a aquest cicle,
es poden consultar les dades relatives a totes les jornades
previstes en cada demarcació, inclosa la jornada de cloenda.
Totes elles es desenvoluparan entre les 9:30 i les 13.45 hores.
Més informació:
www.jornades2010.agricoles.org
Secretaria permanent de les Jornades:
Administració: Jesús García

collegi@agricoles.org

Comunicació:

aliciacomunicacio@gmail.com

Alícia Álvarez

Demarcació de
Barcelona:
C/ Enamorats, 62-64
baixos
08013 Barcelona
Telèfon 93.415.99.84
Fax 93.244.87.99
Correu electrònic:
barcelona@agricoles.org
Demarcació de
Girona:
Santa Eugènia 102-104,
Esc.C, Entresol 1a
17006 Girona
Telèfon 972.240.047
Fax 972.244.347
Correu electrònic:
girona@agricoles.org
Demarcació de Lleida:
Gran Passeig de Ronda
170, Entresol 1a
25008 Lleida
Telèfon 973.243.239
Fax 973.243.239
Correu electrònic:
lleida@agricoles.org
Demarcació de
Tarragona:
Gasòmetre 29, 1r 4a
43001 Tarragona
Telèfon 977.211.285
Fax 977.212.352
Correu electrònic
tarragona@agricoles.org
Demarcació de
Tortosa:
Historiador Despuig 40,
1r E
43500 Tortosa
Telèfon 977.510.043
Fax 977.510.043
Correu electrònic
tortosa@agricoles.org

