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Reunions durant l’any 2020 

 17 de febrer 

 31 de març 

 13 d’abril 

 11 de maig 

 17 de setembre 

 12 de novembre 

 30 de desembre.  Assemblea general ordinària 

Temes Administratius 

 De forma global s’ha d’esmentar que la situació provocada per la pandèmia de 

Covid-19 ha trasbalsat el funcionament normal del Col·legi. 

 Totes les reunions de Junta, excepte la del dia 17 de febrer que es va realitzar al 

local d’Arboreto a Riudoms, s’han dut a terme  per vídeo conferència. 

 El Col·legi ha mantingut les seves activitats administratives. La seu de Tarragona 

ha estat oberta algunes tardes, en funció de les disposicions dictades per les 

autoritats governatives. 

 Però l’assistència i el servei als col·legiats ha estat sempre activa a través del 

teletreball; en aquest aspecte cal remarcar la tasca personal del President i la de 

l’administratiu, senyor Pedro. així  ha funcionat l’expedició de visats, la tramesa 

d’informacions, la borsa de treball, les relacions amb l’Administració, les reunions 

amb el Col·legi de Catalunya i les activitats amb d’altres institucions i les activitats 

habituals. 

 El Col·legi de Catalunya havia demanat un possible increment de quotes, 

Actualment la Demarcació aporta 5.564 € anuals, comptant amb 116 col·legiats. El 

tema va quedar en suspès ja que per modificar les aportacions cal un acord de la 

Junta de la Demarcació. 

 Es va acordar avançar dues de les aportacions anuals de la demarcació al Col·legi 

de Catalunya. 

 Ajornament del pagament de les quotes dels col·legiats. Atesa la situació derivada 

de la pandèmia i la seva influència en el treball de molts dels col3legiats es va 

considera fer un ajornament dels cobraments de les quotes fins una data que 

s’establiria en el moment adient. 

 Es va passar informació sobre les normes i protocols que han de seguir els tècnics 

, segons l’EPI en una situació com la provocada per la pandèmia. 



Temes institucionals 

 S’ha seguit fent el seguiment dels decrets i normes sobre dejeccions ramaderes i 

la seva influència en les explotacions i de la demarcació i en el treball dels 

col·legiats. 

 Es va detectar que la baixa qualitat de les línies d’Internet i la poca implantació de 

fibra òptica dificulten el poder  realitzar activitats on-line i teletreball. 

 Renovació de la Junta de Govern 

Seguint la normativa i malgrat els retards forçosos, l’Assemblea general el 2020 es va 

realitzar el dia 30 de desembre. En la mateixa es va aprovar la renovació de la meitat 

de la Junta, a la qual havien optat quatre persones i que encaixaven en les places a 

renovar. Aprovada la proposta, la Junta ha quedat constituïda així: 

President Santi Llurba 
 

Vicepresidenta Maria Lluïsa Serrano 
 

Secretari Eduard Bes 
 

Tresorer Joan Pallarès 
 

Vocal  Carlos Solano 
 

Vocal Oriol Santos 
 

Vocal Ester Solà 
 

Vocal  Elisabet d’Anguera 
 

 

Aquesta Assemblea per vídeo conferència van comptar amb 12 assistents. 

Activitats socials i tècniques 

 El Pla de Formació tècnica establert pel Col·legi i amb col·laboració del DARP i 

altres Centres va estar suspès integrament. 

 Igualment la participació en algunes Fires, especialment de la l’Avellana de 

Riudoms també van ser ajornades sense data. 

 A proposta del company Josep Lluís Lavilla es va dur a terme l’ enquesta 

“Repensar el futur”, per intentar esbrinar l’opinió els col·legiats davant els efectes 

de la pandèmia en el treball del tècnics agrícoles i forestals i en l’agricultura i el 

món rural. Una segona part del treball, destinada a elaborar uns dissenys 

d’actuació en els diferents àmbits detectats en l’enquesta, va quedar a mig realitzar 

ja que no es va comptar amb suficient participació de col·legiats en els diferents 

grups de treball. 

 Es van ajornar els actes habituals de les festivitats de sant Isidre i de Sant 

Galderic. 

 Es va poder dur a terme l’habitual trobada a Darmós per avaluar les produccions i 

qualitat dels olis i vins. 



 Alguns membre de Junta van acompanyar al Joan Gamundi a la presentació dels 

seu llibre “Grup de pagesos actius de Mont-Roig el Camp”. 

 Es va col·laborar a la revista BROTS amb un article-entrevista fet pel company 

Joan Gamundi i amb el resum de les activitats de la Demarcació. 

 Després d’uns contactes amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, aquest ha 

ofert la consulta i accés a la seva web de la Comissió d’Economia Agroalimentària 

“OBE Alimentària”.,  

 Com és habitual s’ha fet un número col·lectiu  de la Grossa de Nadal. 

 Igualment el concurs de dibuix de nadales, al qual s’hi van presentar diferents 

nens; Amb els seus treballs es va confegir la felicitació nadalenca del Col·legi. 

 El Col·legi ha activat el xat AgriForTGNA. Permet mantenir contacte amb els 

col·legiats que s’hi ha apuntat, als quals se’ls fa arribar, notícies tècniques, 

normatives, ofertes de treball informació de la vida social i tot allò que es considera 

d’interès i que permet mantenir un contacte virtual. 

 Derivat del xat ha estat donar informació sobre col·legiats que són productors i que 

poden atendre unes vendes on-line i oferir els seus productes a la resta de 

col·legiats. 

 

 

 

 

  


