
 

1 

Àmbit d’actuació 1 > Enfortir el Col·legi com a equip de treball i 

element aglutinador del col·lectiu d’enginyers de forests 

Antecedents 

El CEFC necessita reforçar i enfortir la identitat del Col·legi tant a nivell intern com de tota la 

societat i alhora consolidar equips de treballs efectius i motivadors. 

Accions validades 

Prioritat Accions Clau Indicadors Responsables 

1 
Enviar una enquesta als col·legiats per identificar 
quins són els seus interessos i motivacions 

Nombre participants 

enquesta 
Junta del CEFC 

2 
Constituir 3 taules de treball dels temes de més 
interès i designar-ne una persona responsable 

Nombre d’experts 
Nombre de reunions 

Junta del CEFC 

Responsables de 

les taules 

6 
Cercar fiançament per poder disposar d’una 
persona a dedicació parcial 

Nombre d’hores de 
treball 

Junta del CEFC 

7 
Potenciar la presència als mitjans de comunicació 
amb articles d'opinió i entrevistes 

Nombre de 
publicacions 

Responsable 
comunicació 

 

Accions pendents de revisió 

Prioritat Accions Clau Indicadors Responsables 

3 
Crear una taula de persones expertes col·legiades i 
no col·legiades, com a òrgan consultiu de la Junta 
del CEFC 

Nombre d’experts 
Nombre de reunions 

Junta del CEFC 

4 

Obrir un canal de debat permanent telemàtic que, 
de forma periòdica, es puguin connectar els 
col·legiats i informar-se de les accions que es 
porten a terme i participar-hi 

Nombre de 
participacions 

Responsable 
comunicació 

5 
Enfortir la identitat del Col·legi vers el Col·legi de 
Madrid 

Nombre d’accions 
independents 

Junta del CEFC 

8 
Fer jornades dirigides, coordinades i motivades per 
a diferents persones, totes presentades com a 
Enginyers de forests 

Nombre de jornades 
Nombre de 
participants 

Responsable 
formació 
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Àmbit d’actuació 2 > Comunicació i incidència: Participació als 

mitjans. Falta de veu autoritzada com a col·lectiu. Generar opinió. 

Antecedents 

El CEFC necessita reforçar la seva comunicació i incidència tant a la societat en general com al 

propi col·lectiu d’enginyeres i enginyers de forests en particular. 

S’identifica la necessitat de generar opinió i actuar com una veu autoritzada en matèria 

d’espais naturals i forestals, tant de manera proactiva: planificant intervencions i generant 

coneixement, com reactiva: donant resposta a possibles problemàtiques o iniciatives d’interès. 

Finalment destacar el potencial de les xarxes socials com eina comunicativa i la voluntat 

d’ordenar les existents i dinamitzar-les. 

Accions validades 

Prioritat Accions clau Indicadors Responsables 

1 

Dissenyar i executar un Pla de comunicació que 
permeti definir 4 temes claus a comunicar, 
planificar 4 notes de premsa a l’any i establir un 
calendari amb dates estratègiques. 

Nombre de temes 
tractats 
Nombre de notes de 
premsa 
Impacte notes de 
premsa 

Responsable pla 
comunicació 

2 

Crear un llistat de persones expertes 
col·laboradores per temes per a la redacció de 
notes de premsa del Pla de comunicació i/o donar 
resposta ràpida a notícies actuals. 

Nombre de persones 
expertes 
Nombre de reunions 
Nombre de notes de 
premsa redactades 

Equip de treball 
comunicació 

4 
Crear un llistat de contactes i mitjans de 
comunicació. 

Nombre de mitjans 
llistats 
Nombre d’utilitzacions 
dels recursos 

Responsable 
mitjans 
comunicació 

6 Ordenar i prioritzar xarxes socials. 
Nombre de xarxes 
socials 
Nombre actualitzacions 

Equip de treball 
comunicació 

7 
Generar contingut per les xarxes socials (amb 
suport de les persones expertes col·laboradores). 

Nombre de publicacions 
Nombre d’impactes 

Responsable de 
xarxes socials 

9 
Establir un conveni de col·laboració amb d’altres 
col·legis professionals per a la contractació 
conjunta d’un community manager. 

Nombre de publicacions 
Nombre d’impactes 

Responsable de 
xarxes socials 
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Accions pendents de revisió 

Prioritat Accions clau Indicadors Responsables 

5 Redactar un dossier de premsa. 
Nombre de llistats 
presentat. 

Responsable mitjans 
comunicació 

8 
Fer una secció de podcats buscant la 
col·laboració dels col·legiats. 

Nombre publicacions 
Nombre reproduccions 

Equip de treball 
comunicació 

10 
Organitzar una jornada de transferència 
anual des del CEFC relacionada amb els 
temes clau. 

Nombre de ponents 
Nombre participants 

Responsable 
organització jornades 

 

Accions valorades per a mantenir en cartera 

Prioritat Accions clau Indicadors Responsables 

3 
Realitzar 4 participacions en publicacions 
especialitzades referents a l’activitat del Col·legi (i/o 
premsa local). 

Nombre 
publicacions 

Responsable 
activitat col·legial 
Junta del CEFC 
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Àmbit d’actuació 3 > Innovar i modernitzar el Col·legi 

Antecedents 

El CEFC necessita modernitzar-se i donar una imatge nova, aprofitant el millor del passat per 

mostrar-nos al món d’una manera renovada, més transversal, moderna i innovadora. 

Accions validades 

Prioritat Accions clau Indicadors Responsables 

2 
Unificar quins són el millors canals de comunicació del 
col·legi 

Nombre de canals 
Nombre de 
publicacions 

Responsable 
comunicació 

3 
Establir una col·laboració amb el CTFC i d’altres centres de 
recerca per potenciar i visibilitat la part de tecnologia 
associada a la nostra professió. 

Nombre 
col·laboracions 

Junta del 
CEFC 

6 Crear un mailing propi 
Nombre d’experts 
Nombre de 
reunions 

Responsable 
comunicació 

7 
Potenciar accions transversals, trobades informals. 
Col·laborar amb altres col·lectius. 

Nombre trobades 
Responsable 
formació 

 

Accions pendents de revisió 

Prioritat Accions clau Indicadors Responsables 

1 
Incloure en el nom i/o descripció: Enginyeria de Forests i 
del Medi/Espai natural. 

Realitzar el canvi 
Junta del 
CEFC 

1 
Modernitzar el logotip: crear una marca i imatge 
corporativa 

Nombre de canvis 
Junta del 
CEFC 

4 
Establir una comissió de treball per ampliar l'oferta 
universitària d'EF a Vic o Barcelona. 

Nombre reunions 
Responsable 
formació 

5 
Crear una llista de serveis que es puguin donar des de el 
col·legi de manera personalitzada 

Nombre serveis 
Junta del 
CEFC 

 
Fer una jornada específica d'emprenedoria i oferir suport 
directe als col·legiats i col·legiades que creïn noves 
empreses. 

Nombre assistents 
i assessoraments 

Responsable 
formació 
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Àmbit d’actuació 4 > Aglutinar el col·lectiu i donar cabuda a 

diferents agents 

Antecedents 

Els canvis en els plans d’estudis universitaris dels darrers anys, han provocat que actualment 

molts pocs estudiants a Catalunya acabin cursant estudis equivalents a l’enginyeria de forests. 

La major part d’estudiants de l’ETSEA de la Universitat de Lleida acaben els estudis a nivell de 

Grau d’Enginyeria Forestal o bé amb el nivell de grau més un màster que no correspon al nivell 

que habilita la possibilitat de col·legiació al Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya. 

Aquest fet junt a altres fenòmens de caràcter social, son la causa d’una previsible desaparició a 

llarg termini del CEFC sinó sorgeix una iniciativa que capgiri aquesta tendència. 

El CEFC necessita aglutinar el col·lectiu per assegurar la viabilitat futura de la organització a 

Catalunya, aquest fet i també l’aparició de l’Agency for Qualification of Professionals Engineers 

(AQPE) feren que des del CEFC es creés un projecte d’Associació d’àmbit català per donar 

cabuda a tots els titulats en enginyeria forestal amb independència del nivell universitari 

assolit. 

L’Agency for Qualification of Professionals Engineers (AQPE) és una fundació sense ànim de 

lucre que fou constituïda el 2012 per diversos col·legis professionals d’enginyeria per certificar 

competències i habilitats dels enginyers. La Certificació Professional consisteix en què una 

organització independent acredita la possessió de determinats coneixements, experiència i 

habilitats personals. L’AQPE és una de les mes importants a nivell europeu juntament amb la 

Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE). Aquest sistema de qualificació dels 

professionals de l’enginyeria té com a objectius: 

• La certificació dels professionals de la enginyeria en funció de coneixements acreditats 

i la experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons 

procediments de certificació objectius i estandaritzats. 

• La promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de 

qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu. 

D’altra banda, en paral·lel a la creació de l’AQPE, el CEFC va impulsar la creació de l’Associació 

Catalana d’Enginyeria del Medi Natural (ACEMN) vinculada al Col·legi però amb la possibilitat 

d’incorporar associats amb el grau d’enginyeria forestal. Actualment l’Associació està 

legalment constituïda però en espera d’activació. 

En el context actual, es proposa revisar i activar el projecte de l’ACEMN, reestructurar-lo 

d’acord amb el nou Pla Estratègic del CEFC així com amb un acord amb el Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. 

 

 

Accions validades 

- 
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Accions pendents de revisió 

Priori
tat 

Accions clau Indicadors Responsables 

1 
Reestructurar l'Associació Catalana d’Enginyeria 
del Medi Natural (ACEMN) 

Nombre d’associats Junta CEFC 

2 
Incorporar l’Associació d'enginyeria de forests i del 
medi natural a l’AQPE 

Incorporació al Patronat 
de l’AQPE com a 
membres de ple dret. 

Junta CEFC 
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Àmbit d’actuació 5 > Noves aliances estratègiques 

Antecedents 

El CEFC necessita reforçar les seves aliances estratègiques així com establir-ne de noves per 

mantenir l’activitat i per adaptar-se al canvis de la societat actual. 

En primer lloc, es considera que cal potenciar la relació del CEFC amb la Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya atès que representa més de 100 corporacions 

professionals de Catalunya i més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors 

professionals. La Intercol·legial, va ser constituïda com a Associació el 28 d'abril de 2011 i té 

per objectius, entre altres, els de reforçar la presència social dels col·legis professionals, 

divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, així com actuar com a 

interlocutor amb les administracions. 

Seguidament, es considera prioritari seguir mantenint aliances estratègiques amb el Col·legi 

Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC), el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Forestals de Catalunya així com amb la resta de col·legis d’enginyeries. En aquest sentit, es 

considera també estratègic posicionar el CEFC en el marc de l’AQPE tal com s’ha plantejat en 

l’àmbit d’actuació 5. 

D’altra banda, actualment el Col·legi compte amb membres col·legiats que assisteixen de 

forma habitual a reunions de diferents organismes com per exemple l’INEC, l’ICEA o l’ITEC, 

representant el CEFC. Així, es considera prioritari crear un registre d’organismes i institucions 

especificant el nom i dades de contacte de cada col·legiat responsable de la representació. El 

mateix temps, caldrà definir accions per garantir la continuïtat d’aquestes representacions i 

per ampliar la llista amb noves aliances estratègiques amb altres entitats. Per aconseguir noves 

aliances, es proposa la creació d’un registre d’entitats i definir un responsable per a cada 

entitat objectiu. A curt termini s’identifiquen com a prioritaris els Clústers de bioenergia de 

Catalunya, la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN) i l’Associació de Professionals dels 

Espais Verds de Catalunya (APEVC). 

Finalment, es considera important continuar formant part de la Taula Intersectorial Forestal, 

constituïda per l’ORDRE de 5 de febrer de 1990, atès que les seves funcions són, entre altres, 

les de col·laborar amb l’administració de la Generalitat per participar en l'elaboració de la 

política forestal i actuar com a instància consultiva del Departament d’Agricultura sobre totes 

aquelles matèries que tinguin relació amb el sector forestal. 

Accions validades 

Priori
tat 

Accions clau Indicadors Responsables 

1 
Consolidar les aliances existents amb la Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Catalunya 

Reunions/any Junta CEFC 

3 
Crear un registre i mapa dels organismes i institucions 
amb qui el CEFC col·labora actualment especificant en 
cada cas el col·legiat que se’n cuida. 

Llistat i registre 
d’organismes i 
representants del 
col·legi 

Junta CEFC 



 

8 

4 

Crear un registre i mapa d’entitats i organismes amb qui 
el CEFC no col·labora de forma habitual i establir nous 
acords de col·laboració definint en cada cas el col·legiat 
responsable. 

Llistat i registre 
d’organismes i 
representants del 
col·legi 

Junta CEFC 

5 
Mantenir la presència del CEFC a la Taula Intersectorial 
Forestal 

Reunions/any Junta CEFC 

 

Accions pendents de revisió 

Priori
tat 

Accions clau Indicadors Responsables 

2 
Crear una taula amb altres enginyeries que incideixin 
sobre el medi natural 

Acord per constituir la 
taula 

Junta CEFC 
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