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18 de febrer
25 de març. Assemblea General ordinària
11 d’abril
3 de juny
14 de novembre
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La situació sanitària ha tornat a condicionar el funcionament del Col·legi. Les tres
primeres reunions es van realitzar per videoconferència; les dues darreres de
manera presencial mantenint totes les normes de seguretat.
Las activitats administratives del Col·legi s’han mantingut de forma activa, via
telemàtica i de forma directa presencial, ja que la seu del Col·legi ha obert un dia a
la setmana.
o Això ha permès el contacte amb els col·legiats per transmetre totes les
informacions, normes de tècniques, borsa de treball, expedició de visats i
atendre les consultes..
Igualment s’han realitzat les reunions i gestions amb el Col·legi de Catalunya i amb
diferents institucions. El President ha participat en totes elles.
S’ha reincidit en donar més informació sobre les normatives derivades del Pla de
dejeccions ramaderes.
També es dóna informació sobre la normativa del RD que incideix en els
establiments de venda de productes fitosanitaris què s’aplica des del mes de juny,
tema que és d’interès per a molts dels nostres col·legiats.
Amb el Col·legi de Catalunya s’ha incidit perquè s’implementi el registre electrònic,
gestió que porta bastant anys d’endarreriment.
El President ha treballat en la tasca d’organitzar els arxius centrals del Col·legi de
Catalunya, fet que donarà més agilitat a les gestions i administració.
Conjuntament amb les altres Demarcacions del Col·legi s’estudien sistemes que
permetin unificar i coordinar els criteris de informació i d’actuacions.
La Fundació de Normes Tècniques de Jardineria, en la què participa el Col·legi,
realitza una tasca important per al sector, però presenta algunes irregularitats en
aspectes administratius. S’ha participat en una sessió de treball conjunta amb el
Col·legi de Catalunya per tal d’analitzar i de millorar el rendiment de la Fundació.
.
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S’ha donat suport a la proposta del Col·legi de Catalunya per mostrar el desacord
sobre la nova denominació del Departament d’agricultura; es considera que
“Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural” no recull l’esperit ni el
treball que realitzen de forma preferent els tècnics agrícoles i forestals, ni les
prioritats del sector agrari.
S’han realitzat gestions amb el Departament perquè revisi la normativa interior
amb la finalitat de que en les actuacions públiques que realitzen els tècnics
agrícoles i forestals, aquests estiguin col·legiats obligatòriament. Cal considerar
que és l’únic Departament que no exigeix aquesta condició.
A proposta de diferents entitats de la Comarca del Priorat, es va examinar i donar
suport, després d’un llarga sessió de treball, al document “Acord comarcal per a la
implantació de les energies renovables del Priorat 2021”.
o Aquest document analitza i fa propostes i esmenes per tal de mantenir un
equilibri entre el desenvolupament d’energies netes i el respecte al medi
ambient, al paisatge i a les activitats agrorurals.
Es va assistir a la diada de l’Enginyeria, organitzada pel CETIT (Col·legi
d’enginyers tècnics industrials) realitzada a Montblanc.
Igualment es va prendre part a la presentació de l’Oli Nou de la DOP Siurana,
organitzada per la Cambra de Comerç de Reus.
Com cada any, el President va presentar el Col·legi als estudiants de quart curs del
Grau d’indústries agroalimentàries de la URV, en l’assignatura de projectes, invitat
i acompanyat pel professor Diego Ramos.

Activitats formatives i tècniques
Atesa la situació de la pandèmia, s’han restringit aqueixes activitats, si bé s’han
realitzat algunes d’elles on-line i fins i tot de manera presencial, mantenint les normes
de seguretat sanitària.






Amb el Col·legi de Catalunya es van mantenir gestions per establir actuacions
conjuntes o complementàries, tant d’organització pròpia com mitjançant la
contractació de dues empreses de formació on-line que ofereixen temes de total
interès per als col·legiats.
o Entre elles es prepara un curset de Responsabilitat Civil, que es considera
d’alt interès per aquells col·legiats que realitzen determinats projectes,
activitats o obres.
Entre les accions formatives dutes a terme, es citen:
o Curs de jardineria i biodiversitat urbana.
o Difusió de les eines de reg
o Programa Instamaps
o Sòls & vins: el caràcter del sòl en diferents vins d’aquí i del món. Presentat
per la nostra companya Elisabet d’Anguera al CERAP de Riudoms.
S’ha fet difusió d’altres activitats de formació:
o Territori i infraestructures
o COVID i canvi climàtic
o Agricultura de precisió



Un grup de col·legits encapçalat per Lluís Lavilla va preparar i enviar un qüestionari
per recollir opinions sobre el futur del nostre treball i adaptar-lo a l’època post
COVID. Es van obtenir propostes i opinions interessants que s’estudiaran quan es
recuperi la normalitat.

Activitats socials
Pel mateix motiu ja esmentat, s’han reduït al mínim les trobades i actes, suspenent
fins i tot els tradicionals àpats i reunions dels Sants Patronals.





El mes de maig, a la Cambra de Comerç de Reus, el company Joan Gamundi va
presentar el seu llibre de memòries tècniques “El grup de pagesos actius de Montroig del Camp”. Va comptar amb una nombrosa assistència que va omplir l’aforo
autoritzat.
Dos col·legiats de la demarcació han col·laborat amb sengles articles i
informacions en la Revista BROTS del 2021.
Un cop acabada la reunió de Junta del 14 de novembre, es va invitar a altres
col·legiats i famílies a un tast de l’oli nou, què es va efectuar en un ampli jardí a
l’aire lliure i amb grups petits repartits en aquells espai; així es va donar ocasió a
una sessió tècnica tradicional i a una trobada social per gaudir de la convivència,
tot respectant les mesures de sanitat.

Finalment cal insistir en el gran reforç que significa el xat col·legial AGRIFOR TGNA
per mantenir el contacte social i informatiu entre tots els col·legiats.

