CANDIDATURA EN EQUIP – OBJECTIUS / PROGRAMA
Degana:

MONTSERRAT BAS I OBRADORS

Vicedegà:

ALBERT ADMETLLA I FONT

Secretaria:

GISELA ANDRES I PUJOL

Tresorer:

GABRIEL PERÉS I VILALTA

Benvolguts companys i companyes,
Us presentem un resum breu del programa d’aquesta candidatura que es presenta amb
il·lusió i empenta.
L’equip que formen actualment es una barreja del coneixement intern i experiència
qualificada en la gestió del col·legi amb l’aportació de joventut . Innovació i experiència
tot en un. I alhora representa l’actualitat de la nostra professió.
Creiem que és una fórmula totalment equilibrada i que pot oferir junt amb l’equip existent
una gestió ordenada i dinàmica del Col·legi de Catalunya.
Els objectius serien:
-

Fer visible el col·legi a la societat, que es conegui la professió a tots els seus
àmbits.

-

Augmentar el número de col·legiats ja sigui mitjançant incentius a nous
col·legiats i mirar de recuperar companys que s’han donat de baixa aquests
últims anys.

-

Treballar la col·legiació obligatòria a nivell d’administració i a nivell de
professionals.

-

Noves tecnologies i xarxes socials, potenciar-les, fer que la pàgina web sigui útil,
dinàmica i un sistema de comunicació al mon exterior i entre els col·legiats.

-

La Fundació de les Normes Tècniques del Paisatge potenciar el fons tècnic de
les mateixes

-

Dinamitzar els serveis als col·legiats en matèria de formació, oferint cursos o
jornades útils per la professió, sobre temes i matèries actuals i d’aplicació
immediata en el dia a dia.

-

Incentivar sinergies amb altres professions, per donar-nos a conèixer i poder
treballar plegats, sobretot amb agrònoms i forest.

-

Promoció exterior del Col·legi i realització de sinergies amb altres col·legis
professionals nacionals i internacionals per dur a terme activitats afins.

-

Continuar la feina d’estar presents a totes les lleis i decrets que es facin a nivell
de Parlament de Catalunya, com ja es va fent. Donar la nostra opinió
professional.

-

Ser agents i treballar la llei d’Espais Agraris, per assegurar que els nostres
col·legiats són els imprescindibles.

-

Potenciar les comissions del Col·legi que siguin, el que ja són algunes, punt de
trobada, que les mateixes vagin a defensar la professió, i punt d’informació
privilegiada.

-

Fer una jornada anual de fusió de les tasques fetes i del moment i punt de
trobada de col·legiats anual.

-

Defensar la professió i evitar l’intrusisme professional.

-

Fer una web que sigui una eina i punt d’encontre dels col·legiats a part de punt
d’informació professional.

Esperant poder saludar-vos personalment,
Atentament,
Barcelona, Octubre 2019

