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EDICIÓ ESPECIAL. FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE

EL COL·LEGI ADAPTA LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA PER TAL DE FER
FRONT ALS REPTES ACTUALS EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DE LES NORMES TÈCNIQUES DE LA JARDINERIA I
EL PAISATGE (NTJ)
[E
La Fundació passa a anomenar-se Fundació de la Jardineria i el Paisatge i en ella
s’hi integren el Gremi de Jardineria de Catalunya i l’Associació de Professionals
d’Espais Verds de Catalunya
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Vull fer-vos coneixedors, amb aquest info@gricoles monogràfic, de les
novetats que s’han produït en el si de la Fundació Privada de l’Enginyeria
Agrícola Catalana i en especial en l’empenta que s’ha volgut donar a les
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ).
Com ja deveu saber, la Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana
tutelava, des de l’any 2002, les Normes Tecnològiques de Jardineria i
Paisatgisme (NTJ).
A nivell intern, la gestió i funcionament de les normes, tant en el marc del
Col·legi com en el marc de la Fundació en la que estan integrades, calia que
es reformulés. Aquest ha estat el desencadenant que ha provocat que, amb
un nou plantejament que tot seguit us detallaré, en la gestió d’aquestes
normes s’hi hagin incorporat dos entitats estretament vinculades al sector
de la jardineria i el paisatgisme: el Gremi de Jardineria de Catalunya i
l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVEC).

De fet aquesta incorporació s’ha fet en el Patronat de la Fundació, és a dir
que ambdues entitats passen a ser patrons nats que, a partir d’ara, es
corresponsabilitzaran, igual que el Col·legi, del projecte que pretén impulsar
de forma renovada les normes tecnològiques.
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Les NTJ van començar la seva trajectòria l’any 1992, essent sempre normes
que es crearen i pertanyien al nostre Col·legi, fins que van ser incorporades a
la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana que el propi Col·legi va crear
l’any 2002.
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Els objectius de la Fundació, des de la seva creació, han estat la formació
integral, el reciclatge i el perfeccionament professional dels enginyers tècnics
agrícoles dins l’exercici de la seva professió. Per a aconseguir-ho s’ha treballat
la comunicació i l’intercanvi d’experiències amb professionals d’altres àmbits
territorials.
La promoció de la qualitat, la normalització i competitivitat dels productes i
els serveis dins del nostre àmbit d’actuació, també han estat objectius
primordials de la Fundació i els sectors on, com a professionals, hem estat
presents: l’agrari, l’agroalimentari, el món rural, el medi ambient, la jardineria
i el paisatgisme.
Per aquest motiu una de les accions més destacables, ha estat la redacció,
difusió i implantació de les normes de referència tècnica dels productes, les
tècniques o els procediments utilitzats en jardineria i paisatgisme, les
conegudes com a NTJ.
La importància d’aquestes normes ha omplert en bona part l’activitat de la
Fundació, deixant en un segon nivell altres finalitats pròpies de la Fundació i
del Col·legi.
En aquest sentit el paper de la Fundació i del Col·legi ha estat innegable, tant
en la consolidació de les NTJ com en la projecció d’aquest elements com a
instruments de referència professional.

Ventall de formats disponibles de les NTJ
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Des de fa uns anys, però, el mercat s’encamina a un estadi d’unificació
econòmic, comercial i tècnic a nivell mundial. I en aquest sentit, la
reglamentació comunitària estatal són elements que tenen una gran
incidència en els agents dels sectors com el de l’agricultura i el medi ambient.
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Aquesta adaptació als nous estadis afecta, sense cap mena de dubte, a les
normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Aquestes, tot i que no
gaudeixen encara d’una regulació normativa, han de tendir, de manera
inexorable, cap a una estandarització tècnica i comercial per tal de cercar una
millora de la qualitat i la competitivitat dels productes i dels serveis creats,
tot facilitant als professionals del sector assolir millors posicions en els
mercats exterior i interior.
I el camí per a aconseguir-ho es basa en la utilització de les noves tecnologies,
el progrés i les noves demandes dels consumidors cada cop més exigents.
Conscients d’això, tant el Col·legi com la Fundació han coincidit en que les
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme són la primera referència
d’aquestes característiques que s’han elaborat a l’Estat espanyol, són un
instrument professional i empresarial que no es pot deixar perdre per al
nostre col·lectiu professional i són un instrument de treball que cal millorar
constantment.
La valoració que Col·legi i Fundació han fet de les
normes des d’un punt de vista comercial, ha estat
que la seva estructura i funcionament han
d’adoptar un caràcter adreçat a la consecució
d’objectius, tan professionals com econòmics.

Marimurtra, situat a Blanes

Roserà al Parc de Cervantes, situat a Barcelona
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Per aquest motiu, com us deia a l’inici, la decisió definitiva ha estat la
necessària integració dins de la Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola
Catalana d’aquelles entitats que s’han mostrat interessades en participar en
la consecució d’aquests objectius i aquest nou projecte.
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Han estat prop de deu mesos de converses i reunions amb vàries entitats i
institucions públiques per a concretar aquesta integració, i donar forma al
que ha de ser el nou trajecte que emprendran les NTJ.
Fruit d’aquest procés negociador, finalment, i en una primera instància,
s’integren a la Fundació, com ja us he comentat, el Gremi de Jardineria de
Catalunya i l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya
(APEVEC), entitats plenament vinculades al sector de la jardineria i
paisatgisme, les aportacions de les quals ajudaran a fer més grans i viables els
nostres objectius.
Altres entitats amb les que s’ha mantingut contacte han desistit integrar-se
en aquests moments, però val a dir que no han tancat la porta a possibles
incorporacions futures, la qual cosa ens omple d’esperança que aquest
projecte pugui aglutinar amb força nous patrons i nous projectes.
Per fer més palès aquest nou camí que acabem d’engegar, els nous patrons
de la Fundació han aprovat també el canvi de denominació. A partir d’ara, la
Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana s’anomena FUNDACIÓ DE
LA JARDINERIA I EL PAISATGE.
La signatura de l’acord va tenir lloc al Col·legi el
passat 23 de març de 2011, i la signatura de la nova
Fundació i dels corresponents patrons, davant de
notari, va tenir lloc el passat 18 d’abril de 2011.

Signatura creació de la Fundació de la Jardineria i el
Paisatge. D’esquerra a dreta, el Sr. Eudal Morera,
president del Gremi de Jardineria de Catalunya, el
Sr. Ramon Lluís Lletjós, president del COETAPAC i el
Sr. Jordi Carbonell, president de l’APEVC.

Brindis a la finalització de l’acte
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En breu a la pàgina web del Col·legi podreu analitzar detingudament els
Estatuts de la Fundació, i trobareu informació actualitzada d’aquest procés.
En especial ho trobareu també properament en la nova web que la Fundació
de la Jardineria i el Paisatge ja s’ha posat a treballar.
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Igualment en aquest procés de renovació, aviat la Fundació posarà en marxa
nous sistemes de compra i de consultes de les normes on line, així com nous
serveis.
Mentrestant, però, la Comissió de Jardineria i Paisatgisme seguirà treballant
en la normativització i en la millora de la qualitat del sector dels espais verds.
La Fundació compta amb una directora gerent, la Bet Gimeno, qui
s’encarrega de la gestió de les NTJ i de tot el referent amb l’activitat de la
Fundació. La tasca de la directora és supervisada pel Comitè Consultor de la
Fundació, qui es reuneixi periòdicament per a fer el seguiment d’activitats i
compres, tal i com estableixen els Estatuts.
Per damunt del Comitè Consultor hi ha el Patronat, que en definitiva és qui
acaba decidint la direcció que ha de prendre la Fundació.
Des del Col·legi, i des de la pròpia Fundació, restem a la vostra disposició per
a qualsevol aclariment o consulta que tingueu al respecte.
Espero que aquesta empenta que hem intentat donar a les NTJ, sigui no tan
sols un veritable revulsiu per als professionals que treballen en els àmbits de
la jardineria i el paisatgisme, sinó un valor en alça per al conjunt del Col·legi i
dels seus col·legiats.
Crec que ens hem de felicitar tots plegats per aquesta decisió que, n’estic
convençut, i amb el temps ho podrem constatar, ha estat la més encertada
pels interessos del Col·legi.
Encoratjo tot l’equip de treballadors de les NTJ, el patronat i el comitè
consultor, a que ara s’encetin nous projectes i iniciem una etapa el més
fructífera possible, invitació que faig extensible a tots aquells col·legiats i
professionals que vulgueu participar en aquest nou trajecte.
Una salutació ben cordial,
Ramon Lluís Lletjós i Castells
President
5

