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

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.   Dimecres 25  de març del 2020 

INFORME I MEMÒRIA ANUAL DE L’ANY 2019 

 

1. Reunions durant l’any 2019  

 27 de març. Assemblea general Ordinària 

 29 d’abril. 

 9 d’agost 

 12 de setembre 

 26 de novembre 

 

2. Temes administratius 

L’Administratiu Victor Tost va deixar la feina a primers de febrer per motius 

personals; el president va portar la secretaria tècnica mantenint el funcionament 

del servei de visats i l’atenció a correus, e-mails i missatges. 

Es va fer una oferta de feina per treballar 3 dies a la setmana amb un total de 9 

hores ; es van rebre 5 sol·licitud amb els corresponents CV. 

La persona que s’havia incorporat l’1 d’abril va renunciar degut a una malaltia 

sobtada .  

Després de noves gestions, el mes de juny s’incorporà el senyor Pedro Torres, 

treballant dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 6 i els dimecres de 4 a 7. 

 

3. Temes Institucionals 

 Decret de dejeccions ramaderes. Es palesa la importància i problemàtica que 

tindrà sobre les explotacions que no tenen prou base territorial o tenen uns 

conreus que no s’adapten per absorbir la totalitat de les dejeccions. També el fet 

de que pot limitar el creixement de les granges o la creació de altres noves. 

o Quan es publiqui la normativa i conjuntament amb el DARP caldrà donar 

informació detallada als col·legiats. 

 Llei sobre el sòl agrari.. Considerar la importància que pot tenir per recuperar 

terrenys agrícoles, dinamitzar o fer créixer explotacions, incorporar joves i crear 

ocupació. 

 Normes sobre Energies Renovables. No es preveu que els projectes puguin ser 

signats per ETA i ETF. S’està en contacte amb d’altres Col·legis que tenen la 

mateixa problemàtica per veure quines actuacions poden desplegar-se. 

 S’ha produït la baixa de la Vice-presidenta Gisela Andrés, ja que es va incorporar a 

la candidatura per a la nova junta del Col·legi de Catalunya, la qual va ser elegida 

en ser l’única que va optar. 

 Per cobrir la vacant, la Junta de la Demarcació es va posar en contacte amb el 

col·legiat Joan Pallarès Calbó, qui anteriorment ja havia ocupat un lloc a la Junta; 



havent acceptat l’oferiment, es va incorporar com vice-president provisional el 

passat més de novembre. 

 Es mantenen les reunions amb la Mesa de Col·legis professionals de Tarragona 

per estudiar temes d’interès comú. Novament s’ha donat suport  a la demanda per 

impulsar el Corredor ferroviari del Mediterrani. 

 S’ha representat al Col·legi en dues reunions del Consejo General, fetes a Madrid i 

València i en la Comissió d’estatuts de l’esmentat Consejo. 

 Es mantenen les gestions en la Borsa de treball i en el Torn Professional. 

 

 

4. Activitats socials i tècniques 

 Visita tècnica i social al celler de Ramon Pinyol a Darmós per avaluar els vins i olis 

de la campanya, amb assistència de 17 persones. 

 El sopar de Sant Isidre es realitzà al restaurant l’Orangerie de Vilafortuny, amb 

assistència de 39 persones, col·legiats i acompanyants. Va acompanyar el director 

dels SSTT del DARP, senyor Àngel Xifré,  el senyor Diego Ramos en representació 

de la URV i la senyora Montse Bas, presidenta de la demarcació de Barcelona. 

 La Demarcació va organitzar la diada de Sant Galderic, fent una visita cultural al 

Monestir de Santes Creus i un dinar de germanor a l’Hostal Grau. En acabar es 

visità un obrador d’un sabater artesà.  En representació del DARP ens va 

acompanyar el senyor Àngel Xifré Director del SSTT. El company Joan Gamundi 

va presentar el seu llibre sobre el treball d’Extensió Agrària al municipi de Mont-roig 

del camp. 

 

5. Activitats tècniques i  de formació 

 Jornades tècniques sobre el programa Instamaps. 

 Juntament amb el DARP es fa la Jornada de la Fira e Riudoms sobre “Evolució 

dels tractament fitosanitaris”, a càrrec del senyor Gonçal Barrios; l’assistència fou 

de 38 persones. En acabar l’acte es va fer un homenatge al senyor Barrios, en 

motiu de la seva jubilació i per agrair-li les moltes col·laboracions tingudes amb el 

Col·legi. 

 

 Diferents col·laboracions amb CERAP de Riudoms, per organitzar jornades 

tècniques, entre elles: 

 La mar de Tarragona, a càrrec del senyor Jaume Folch. 

 Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. 

 La transició energètica del segle XXI. 

 Treballs amb Correu-e. 

 

6. Temes varis. 

 Presentació del Col·legi als alumnes de 4t curs de l’Enginyeria T.  Agroalimentària 

de la URV. 

 En totes les reunions de Junta es fa un seguiment de la situació del principals 

conreus de la demarcació per tot allò que fa referència a produccions, preus i 

mercats. Els fruit secs i la vinya són els principals protagonistes; quant al vi 

preocupa l’evolució dels preus del raïm i els acords amb els grans productors de 



cava, especialment d’aquells que han canviat sensiblement de propietaris o 

d’accionistes. 

 Com cada any s’ha donat a tots els col·legiats una participació a la grossa de 

Nadal. 

 També s’ha organitzat el concurs de Nadales per als fills i néts dels col·legiats i 

s’ha preparat la felicitació amb aquelles que han resultat premiades. 

 S’ha col·laborat amb la revista Brots amb dos articles preparats pels nostres 

companys Joan Gamundi i Eduard Bes. 

 

, 

 

 


