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ELECCIONS AL COETAPAC – CÀRRECS DE PRESIDENT I SECRETARI

2.0
ACTUALITAT

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de candidatures als càrrecs de
President i Secretari del Col·legi, la Junta de Govern ha resolt acceptar les dues
candidatures conjuntes presentades.
Ja teniu a la vostra disposició a la part privada de la web, el programa electoral de cada
candidatura, els currículums de cada candidat i els annexes que ens han fet arribar.
D’altra banda s’han organitzat jornades electorals a cadascuna de les demarcacions, a
les quals els candidats podran presentar els seus programes electorals.
A l’esquerra teniu disponible el calendari corresponent a les esmentades jornades:
Com podeu comprovar, ja s’han dut a terme les jornades a les
Demarcacions de Barcelona i de Girona.
A la jornada de la Demarcació de Barcelona es va realitzar, previ
consentiment dels candidats, la gravació de l’acte, que podreu
trobar en breu al nostre canal de Youtube. Hi trobareu la
presentació a càrrec del President de la Demarcació de Barcelona,
en Josep Novellas, l’exposició del programa electoral de
cadascuna de les candidatures, el torn obert de paraules als
assistents i una breu exposició final de 5 minuts de durada, que
van realitzar els dos candidats a presidents, per concloure l’acte.
En quant a les jornades que es faran a les Demarcacions de Lleida,
Tarragona i Tortosa us animem a assistir. Hem creat
“esdeveniments” al canal de Facebook per a que us pugueu
inscriure directament:
Jornada a Lleida
Jornada a Tarragona
Jornada a Tortosa
També podeu tenir accés al canal de Twitter, a tota la informació
relacionada amb les eleccions, a través dels hashtags
#vineaconeixeralscandidats i #eleccionscoeta13.
Tota la informació/esdeveniments relacionats amb les eleccions els podreu localitzar a
la part privada de la web o a la plana principal de la mateixa.
Us recordem que per accedir a l’apartat “Assemblees” de la intranet, heu d’introduir el
vostre usuari i contrasenya, i després anar a l’apartat “Actualitat/Assemblees”.

Imatge no
disponible

2.0
Torna a l’inici
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UNA REPRESENTACIÓ DE LA METGEC ES REUNEIX AMB EL CONSELLER DE
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.0
ACTUALITAT

El president del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Sr.
Ramon Lluís Lletjós, el degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Sr.
Joan Ribó i el degà del Col·legi de Mines, Sr. Jacinto López, en representació de la Mesa
d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC)-, van mantenir
el passat divendres dia 25 de gener de 2013 un primer contacte amb el Conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, el senyor Germà Gordó i Aubarell.
El motiu de la trobada va ser posar sobre la taula tot un seguit de qüestions
relacionades amb la situació actual dels col·legis representats a la METGEC, les
professions representades i el futur dels col·legis professionals, amb el punt de vista
enfocat en la futura Llei de Serveis Professionals que està preparant el Ministeri
d’Economia i Competitivitat. En aquest primer contacte, els assistents van presentar la
METGEC al conseller. Aquesta Mesa té com a finalitat col·laborar en la defensa de les
professions que representen, la difusió de posicionaments estratègics de consens i la
defensa dels interessos de la societat relacionats amb l’enginyeria. A més, la METGEC
pretén convertir-se en un espai d’intercanvi d’idees, d’opinió, d’aprofitament de
sinergies, un espai des d'on s'aporti informació a la societat sobre l’àmbit de
l’enginyeria.

Futur del Col·legis
Els representants de la METGEC van voler deixar clares les inquietuds que actualment
tenen els col·legis professionals. En aquest cas es va voler incidir en les mesures i
accions que es poden desenvolupar conjuntament de cara al futur paper que els
col·legis poden tenir de col·laboració amb les Administracions Públiques.
Per acabar, els tres representants van demanar al Conseller la seva opinió sobre
l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals així com la visió i el posicionament que
es vol tenir des de Catalunya. En aquest sentit, el conseller Gordó va explicar que
qualsevol posicionament del Govern partirà de la defensa del model català i de les
competències de la Generalitat.
Ffffffffffffff

Torna a l’inici
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2.0
2.0
ACTUALITAT

REUNIÓ AMB EL SECRETARI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
El president del nostre Col·legi, en Ramon Lluís Lletjós i el vicepresident de la
Demarcació de Lleida del Col·legi, en Antoni Tudel, van reunir-se el passat 25 de febrer
de 2013 amb el Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori
i Sostenibilitat, el Sr. Josep Enric Llebot.
Des de la nostra entitat se li van plantejar una sèrie de temes relacionats amb
l’esmentat Departament:
1. Establir un grup de treball entre el Departament i el Col·legi, per tal de veure en
quines gestions i/o temes es podria fer una delegació del Departament en el
Col·legi, de manera semblant a com es va fer en el seu dia, i que nosaltres en
tinguem coneixement, amb el Col·legi d’Arquitectes i d’Enginyers Industrials. En
aquesta línia es pot pensar en que els enginyers tècnics agrícoles poguessin fer
inspeccions per a l’adequació d’edificis rurals al que estableix la normativa
sobre el paisatge.
2. Més implicació i participació del nostre col·lectiu en el disseny dels diferents
Plans d’Urbanisme per tal de poder aportar la visió agrarista en el disseny dels
mateixos, ja que moltes vegades no es té en compte que les edificacions
agràries són una part necessària per a desenvolupar i mantenir l’activitat
econòmica en el territori. Volem ser presents en les diferents comissions
d’Urbanisme per aportar criteris tècnics i no subjectius en la redacció del
plantejament.
3. Que es tingui més en compte el nostre col·lectiu en tots aquells aspectes
relacionats amb la normativa sobre la qualitat odorífera de l’aire, la
biodiversitat, les polítiques d’aigua i la directiva de Nitrats, i en definitiva en tot
el relacionat i vinculat amb el territori i la sostenibilitat.
4. Possibilitat per establir un conveni de col·laboració del Col·legi amb l’ACA en
terres vinculats amb la reordenació de les comunitats de regants i altres
relacionats amb la gestió dels drets d’ús d’aigua i els plans hidrològics de conca.
5. Potenciació i promoció de les NTJs, per quant són un referent en l’àmbit dels
sectors de la jardineria i el paisatgisme. Més gran implicació de l’Observatori
del Paisatge de Catalunya en les NTJs.
6. En definitiva, que es compti amb el COETAPAC, des del Departament de
Territori i Sostenibilitat, per tot allò que es consideri que des del Col·legi, tant
com institució i com a col·lectiu de professionals, puguem col·laborar i ajudar.

Cal destacar la bona recepció de les propostes per part del Secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat, el qual es va comprometre a estudiar les nostres propostes.

Torna a l’inici
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NOVES INCORPORACIONS ALS BANNERS DE LA WEB DEL COL·LEGI

2.0
ACTUALITAT

En aquest darrer període, des de la publicació de l’anterior Info@gricoles, la web del
Col·legi ha tingut dues noves incorporacions a l’espai dedicat a banners publicitaris.
Es tracta del banner de Bodegas Torres i de Ilerfred. En quant al primer, properament el
tindrem actiu; pel que respecta al banner d’Ilerfred, el Col·legi també s’ha encarregat del
disseny del banner animat, per tal de facilitar la feina al client.
Per a més informació de com posar un banner publicitari de la vostra empresa a la web del
Col·legi, heu de trucar al 93.217.97.53 o contactar a través del correu electrònic
collegi@agricoles.org. En cas de que no disposeu de medis per crear el vostre banner
animat, des del Col·legi us podem donar un cop de mà.

ENVIAMENT DE CARNETS COL·LEGIALS
Des de principis d’any es van iniciar els enviaments dels nous carnets col·legials.
Els darrers models que hem enviat, han sigut els carnets amb xip electrònic, ja que
encara no disposàvem del programa que permet integrar el certificat digital de cada
col·legiat dins del seu carnet.
Recentment hem rebut l’esmentat programa i ja el tenim en funcionament.
És en aquest sentit que us informem als col·legiats que heu demanat el carnet amb xip
electrònic, que teniu dues possibles opcions per dur a terme aquest procés
“d’integració”*:
1. Demanar al Col·legi o a la vostra demarcació el programa per integrar el vostre
certificat digital dins del xip electrònic**
2. Anar a la vostra demarcació i sol·licitar que realitzin aquest procés d’integració.
*En ambdós casos, el col·legiat ha de disposar prèviament d’un certificat electrònic.
**En aquesta opció, la persona interessada ha de disposar d’un lector de targetes.
Informem als col·legiats que van demanar el carnet col·legial amb funcions financeres,
que podeu passar a recollir el vostre lector de targetes per la seu de Barcelona del
Col·legi o trucar al 93.217.97.53 per solicitar-ho.
Els col·legiats que encara no heu rebut cap tipus de carnet us podeu posar en contacte
amb la vostra demarcació per notificar-ho.

Torna a l’inici
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REUNIONS DE LES DIFERENTS COMISSIONS DE TREBALL
Les diferents comissions de treball s’han posat en marxa.

2.0
ACTUALITAT

LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA DÓNA LA BENVINGUDA ALS NOUS
COL·LEGIATS
El passat dimecres 30 de gener va tenir lloc a la seu de la Demarcació de Barcelona del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya la jornada de benvinguda per
als nous col·legiats. L’acte va ser presidit pel president de la Demarcació de Barcelona,
Sr. Josep Novellas i el president del Col·legi Ramon Lluís Lletjós.
Els nous col·legiats van poder conèixer a la Junta de Govern i visitar les instal·lacions. El
Sr. Esteban, tresorer de la demarcació va explicar el funcionament del Col·legi així com
els serveis que ofereix i va posar a la seva disposició tant a la Junta com les
instal·lacions.
També companys amb molta experiència en el sector els hi van explicar des del seu
àmbit professional el ventall tant ampli que hi de la nostra professió. Des de
l’administració, el Sr. Ignasi Lluís Prats, que treballa a l’Agència de Residus de la
Generalitat de Catalunya, el Sr Esteban que treballa a l’empresa privada i l’àmbit lliberal
el Sr. Espelta. Tots ells van explicar les seves experiències.
Abans d’acabar l’acte, el Sr. Novellas i el Sr. Martín, secretari de la Demarcació els hi
van fer entrega del diploma de col·legiació i d’un maletí amb productes del Col·legi.

Torna a l’inici
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LLOGUER DE SALES
El Col·legi disposa de sales que es poden llogar segons les vostres necessitats, on es
poden fer cursos, xerrades, assemblees... ja que estan equipades amb tota la
infraestructura i tecnologia necessàries per a organitzar qualsevol d’aquests
esdeveniments.

2.0

A continuació podeu veure algunes imatges de les sales per si és del vostre interès.

ACTUALITAT

Recordeu que els col·legiats teniu descomptes en el lloguer de sales.

Gran aforament a les sales

Àrea de descans

Torna a l’inici

Sales totalment equipades
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NOTICIES D’INTERÈS
DESIGNACIÓ DEL NOU DIRECTOR DE L’ETSEA

2.0
ACTUALITAT

Des del passat mes de febrer, el nou Director de l’ETSEA-UDL és en José Narciso Pastor, que
pren el relleu de na Maria Rosa Teira.
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida va aprovar la designació concretament el
passat 28 de febrer.
Aprofitem aquestes línies per donar la benvinguda a en José Narciso Pastor, i posar-nos a la
seva disposició per a tot allò que pugui ser d’interès per al nostre sector.
També volem desitjar molta sort en la nova etapa a na M. Rosa Teira.

ESPANYA PERCEBRÀ MÉS FONS DE LA PAC EN 2014-2020
Segons va informar el Ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias
Cañete, en roda de premsa el passat 13 de febrer de 2013, després de reunir-se amb
representants de les organitzacions i cooperatives agràries, i després de contrastar les
xifres amb la Comissió Europea, el resultat final, el resultat final ha sigut “molt positiu”
per a Espanya, ja que les ajudes directes s’incrementarien en un 0,8% i les de
desenvolupament rural, en un 3% en termes comuns.
En ajudes directes, Espanya percebria pel període 2014-2020 35.700 milions en ajudes
directes, 286 milions d’euros més, per raons, segons ha explicat, de la convergència
externa i de que Espanya està per sota de la mitja comunitària.
En el cas del desenvolupament rural, rebria 238 milions d’euros més, fins a 8.291 milions
per al citat període; mentre que per a mesures de mercat es baixarien 4.200 milions
d’euros, la qual cosa permetria finançar totes les que han estat en vigor en la actualitat,
sense comptar les que ja han desaparegut com les aprovades després de la crisi de l’”E
coli”.

Torna a l’inici
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2.0

LES ASSEGURANCES DE SALUT QUE OFEREIX EL COL·LEGI, A LES PRIMERES
POSICIONS DEL RANKING
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ha publicat en la darrera edició del seu
butlletí d’informació col·legial, un rànquing de les principals companyies
asseguradores de salut segons l’opinió dels propis metges de Barcelona.

ACTUALITAT

Així mateix, les companyies que estan marcades en color verd, són les companyies on
el metge es troba content i les que estan marcades en color vermell, les que els
metges diuen que estan descontents.
D’aquest rànquing cal destacar les mútues amb les quals el nostre Col·legi té un acord
i un preu especial per a tots els col·legiats, Mútua General de Catalunya, i Agrupació
Mútua (a través del conveni amb PIMEC), ja que totes dues estan situades dins de la
zona verda, i per tant reben una bona valoració per part dels mateixos metges.
Per altre banda, els metges alerten que algunes mútues posen més obstacles a l’hora
de demanar proves i tractaments pels assegurats.
Per a més informació per a contractar qualsevol de les dues opcions que oferim des
del Col·legi, podeu trucar al telèfon 93.217.97.53, o cliqueu al corresponent logo:

Mmmm
Torna a l’inici
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DOCUMENTACIÓ JORNADA “TERRES DE NOVES POSSIBILITATS”
A l’apartat “noticies” de la web podeu trobar tota la informació relacionada amb la
Jornada “Terres de noves possibilitats” que va tenir lloc a la seu del COETAPAC, el
passat 1 de febrer de 2013.

ACTIVITATS

La Jornada va tenir una participació bastant elevada, i els assistents varen conèixer de
primera mà, l’experiència dels ponents a un continent que segons ells “requereix de la
presència i experiència d’Enginyers Tècnics Agrícoles”.

Fotografia de la Jornada
Tot i que finalment un dels ponents, en Joan Anton Carrau, no va poder assistir a l’acte
per motius de salut, la seva ponència la va exposar en David Coll, president de Pimec
Agroalimentari.
Trobareu les tres ponències a l’apartat que us hem indicat al principi de la noticia.
Ffffffffffffff

tttttttttttt

Cartell de la Jornada

Torna a l’inici
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ACTIVITATS

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de Sant Isidre

Cardedeu

17/05/13

20/05/13

Fira de Sant Isidre

Cervera

18/05/13

19/05/13

Festa de la cirera

Sta. Coloma de Cervelló 24/05/13

26/05/13

Fira del mar

Cambrils

24/05/13

25/05/13

Fira-mercat de la cirera

Terrades

02/06/13

Únic dia

i productes artesans

Vilanova de Sau

02/06/13

Únic dia

Eco-Sí

Girona

7/06/13

10/06/13

Setcases

08/06/13

09/06/13

Fira d’herbes remeieres

Fira Mercat d’Herbes i
productes naturals
Fira de l’ou. Fira de
Productes artesans

Sant Guim de Freixenet 09/06/13

Únic dia

Firebre

Benifallet

09/06/13

Únic dia

Fira de la Mel Novella

Colera

16/06/13

Únic dia

Fira de Sant Joan

Esterri d’Àneu

22/06/13

Únic dia

Fira de la cirera d’en Roca

Arenys de Munt

24/06/13

Únic dia

Podeu trobar més fires a la web de Ruralcat
Per consultar les activitats firals inscrites en el Registre d’activitats firals de
Catalunya d’acord amb la normativa firal vigent cliqueu aquí.

Torna a l’inici
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OFERTES LABORALS QUE PODEU TROBAR ACTUALMENT A LA WEB DEL COL·LEGI
Servei exclusiu pels col·legiats. Recordeu que per accedir a les ofertes heu d’entrar a
la zona restringida, amb el vostre número de col·legiat i contrasenya.
Data oferta: 20/01/2013
Data oferta: 01/01/2013

BORSA DE
TREBALL

Tècnic/a comercial agropecuària
Es requereix: Multinacional líder al sector dels
fertilitzants, selecciona Tècnic/a Agrícola.
Si disposes d'una experiència significativa (més
d'un any) en la venda o en el món agrícola i vols

Tècnic en cultius extensius
Es requereix: Experiència en direcció
d’explotacions extensives.
S’ofereix: Sou: 35.000 €/any. Allotjament,
assegurança privada, manutenció, 2 viatges
anuals pagats.

seguir revaloritzant els teus coneixements
tècnics t'oferim un professió, després d'un pla
d'integració, que inclourà una formació tècnica i
comercial, comercialitzaràs i assessoraràs sobre
els nostres productes, líders en nutrició vegetal,
a una clientela existent d'agricultors, treballant
en plena col·laboració amb els nostres
distribuïdors locals.
S'ofereix: - Zona de treball delimitada a
l'àmbit geogràfic de Lleida.
- Contracte indefinit
- Vehicle d'empresa, forfait...
- Remuneració dinàmica (fix+variable)

Data oferta: 27/02/2013
Coordinador de fabricació, preveïdors i
clients.
Es requereix: Empresa que realitza la
fabricació de pinsos complementaris i
premescles que normalment s'utilitzen a
l'aigua de beguda dels animals o directament
a la barreja del pinso complet.
Lloc de treball: Coordinador de fabricació,
proveïdors i clients. Tot en un context de
Certificació de Qualitat tipus ISO (la

Data oferta: 12/04/2013
Es requereix: Societat Agrària de Transformació
ubicada a Torres de Segre, necessita 2 tècnics
agrícoles per a l'execució i control de producció en
central hortofructícola per a la campanya 2013.
Les tasques principals del lloc de treball seran la
de controlar i ajustar els programes de producció
a les qualitats requerides.

específica del sector és la FamiQS). La
persona que ocupi aquest lloc serà qui se
n'ocupi del control i seguiment, així com les
auditories corresponents.
Requisits: Enginyer/a Tècnic/a Agrícola amb
coneixements informàtics a nivell d'usuari
avançat, així com amb mobilitat, encara que la
feina es desenvoluparia des de la planta de
Santa Coloma de Queralt.

Data oferta: 11/03/2013
Data oferta: 11/04/2013

Agent comercial

Formador-col·laborador (free-Lance)

Es requereix: Empresa valenciana cerca

Es requereix: Servei de prevenció de Riscos

Enginyer Tècnic Agrícola. Experiència prèvia en

Laborals necessita un formador-col·laborador

el sector dels fertilitzants.

(Free-Lance) per a impartir formació en cursos

Tasques: Comercialització de productes

d'Aplicació de Productes Fitosanitaris, tant

fertilitzants.

nivell bàsic com superior.

S’ofereix: Condicions a determinar amb
l’empresa

Torna a l’inici
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Data oferta: 12/04/2013
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: Som una empresa de Jardineria
que precisem incorporar enginyer/a amb
experiència en elaboració de Pliques per
concursar amb l'administració.
Imprescindible coneixements de paisatgisme i
programes associats per fer presentacions a

BORSA DE
TREBALL

clients privats
S'ofereix: - Lloc de treball a Sant Cugat del
Vallès. - Horari complert. - Salari conveni.

Data oferta: 24/04/2013
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: Empresa sol·licita Enginyer Tècnic
Agrícola per treballar a un magatzem d'entrada de
cereals a Calaf.
Preferiblement experiència en l'utilització de
maquinària agrícola/de càrrega.
S’ofereix: Horari: Jornada complerta
Lloc de treball: Calaf
Condicions: a negociar segons candidat

- Contracte laboral

Data oferta: 12/04/2013

Data oferta: 26/04/2013

Enginyer tècnic agrícola

Comercial amb experiència en Agroquímics

Es requereix: Es precisen Enginyers Tècnics

Es requereix: Empresa familiar especialitzada

Agrícoles per a la valoració de finques

en la importació, emmagatzematge, i

rústiques amb finalitat hipotecària i

distribució de productes químics i additius

contenciosa, a la província de Lleida. No és

alimentaris amb oficines a Barcelona,

necessària experiència.

requereix incorporar un/a comercial amb

La relació laboral seria liberal (free-Lance) i la

experiència en la venda de productes

retribució en funció del volum d'expedients

agroquímic. Depenent jeràrquica i

(per tant segons dedicació prestada).

funcionalment dels dos Directors. El seu

Es requereix vehicle propi i col·legiació.

principal objectiu serà contribuir al

Formació a càrrec de l'empresa.

desenvolupament del segment agroquímic de
l’empresa, fonamentant l’obertura de mercat
espanyol i el manteniment dels clients ja
existents en tot el territori. La persona
seleccionada VIATJARÀ UN 60 – 65% DEL

Data oferta: 29/04/2013
Col·laborador extern
Es requereix: Titulació Enginyer Tècnic
Agrícola. Coneixements i experiència en
valoracions i taxacions de sòl rústic.
S’ofereix: Col·laboració amb delegació
territorial d’una societat de tasació, com a
treballador extern per compte propi, per
l’elaboració de taxacions.

TEMPS per tot el territori espanyol.
Perfil: Professional amb experiència comercial
mínima de 3 anys en el sector agroquímic. És
imprescindible que tingui coneixements de la
venda de producte a empreses del sector. –
Idiomes: Català i castellà. Es valorarà tenir
coneixements mitjans d’anglès. –És
imprescindible que les persones inscrites a la
oferta tinguin DISPONIBILITAT PER A
VIATJAR PER TERRITORI ESPANYOL EL 60
– 65% DEL TEMPS.
S’ofereix: Treball estable. –Salari fix +
variable + mòbil empresa, vehicle, dietes... –
Horari a jornada completa. –Horari oficina:
L-V, de 8,00 a 13,00 i de 15,00 a 18,00 hores

Torna a l’inici
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FORMACIÓ
A continuació us detallem alguns dels cursos que actualment tenim a disposició dels
col·legiats a través del propi Col·legi i/o d’entitats amb les quals col·laborem:

Curs online de construcció sostenible

FORMACIÓ

Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Obert

Obert

Equivalent
a 180 h.

Online

Consultar
programa

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Cursos online del sector de la construcció
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Obert

Obert

Consultar
web

Online
Ffffffffffffff
tttttttttttt

Consultar
web

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs pràctic per mantenedors d’àrees de jocs infantils
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

Obert

Obert

12 hores

Centre de formació
del
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Laberint. Barcelona

Consultar
tríptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Màster Universitari en tecnologia per al desenvolupament humà i la
cooperació (MTDHC)
Data inici

Data final

01/09/2013 01/03/2015

Durada
1 any i mig

UPC. Campus Nord.
Campus Baix Llobregat.
(3
Campus Sant Cugat
Quadrimestres)

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici
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XARXES SOCIALS
Els usuaris que connecten amb els nostres perfils a les xarxes continua en augment. A
continuació us resumim els trets més destacats.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Facebook
Ja quasi som 150!! Aquesta és la xifra de seguidors que estem a punt d’assolir a la
pàgina del Col·legi que tenim creada a Facebook. En quant als “amics” que te el perfil
“Coeta Agrícoles”, ja suma 333 amics.
Twitter
Tot i no ser la xarxa més utilitzada últimament, continuem incrementant el nombre de
seguidors. A dia d’avui hem fet 333 tuits i tenim 206 seguidors.
LinkedIn
Alguns col·legiats comencen a fer servir el grup “COETAPAC” per fer arribar als altres
companys noticies d’interès o inquietuds que volen traslladar a la resta del col·lectiu.
A dia d’avui tenim 113 contactes i 386 membres al grup “COETAPAC-Agricoles.org”.
Youtube
Donat que des del Col·legi no hem fet cap gravació en aquest darrer període, no hi ha
hagut massa moviment en aquesta xarxa.
Hem iniciat tant a Facebook com a Twitter, la secció “I aquest cap de setmana...”, a
la qual us farem arribar periòdicament, les fires o jornades que tinguin lloc aquell
mateix cap de setmana. Esperem que sigui de vostre interès i us animem a la vegada
a participar-hi, explicant les vostres experiències en jornades o fires que hagueu
visitat.

Gràcies a tota la gent que ens segueix i interactua amb nosaltres.

WHATSAPP
En aquest darrer període hem realitzat el segon enviament d’informació via Whatsapp des
de la seva creació. En aquest cas us recordàvem a tots els col·legiats que encara no havíeu
omplert l’enquesta del darrer Info@gricoles, que encara podíeu fer-ho. I facilitàvem en el
mateix missatge l’enllaç a l’enquesta per a que poguéssiu omplir-la des del mateix
mòbil o des de qualsevol altre dispositiu portàtil (Tablets, ipads, notebook...).
Creiem que aquest és un sistema de comunicació molt directe i que us permet
conèixer la informació al moment, per tant, a no ser que indiqueu el contrari, us
farem arribar noticies o actes puntuals que puguin ser del vostre interès.

Torna a l’inici
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CONVENI DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA AMB LA UDG
El proppassat 5 de desembre de 2012, el President de la Demarcació de Girona del Col·legi,
en Jesús Domingo, va formalitzar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona
(UdG), representada per la rectora, na Anna M. Geli, acompanyada del director de l’EPS
(Escola Politècnica Superior) de Girona, en Joaquim Salvi.

CONVENIS

NOU PORTAL DE DESCOMPTES
Us presentem el nou Portal de Descomptes per als col·legiats del COETAPAC.
A través de la pertinença del Col·legi a Pimec, com a soci de la patronal, ara podeu
gaudir d’avantatges i descomptes exclusius en els vostres consums habituals!!
Registreu-vos gratuïtament i comenceu a estalviar en les vostres compres amb les
millors ofertes i descomptes en tot tipus de productes i serveis.
L’accés a aquest portal és totalment gratuït per a tots els col·legiats, familiars i
treballadors de les seves empreses (en cas de que tinguin), constituint una gran eina
de recursos humans d’alt valor per a totes les empreses per fidelitzar els seus
empleats i col·laboradors valorada en més de 3.000€ anuals.
Properament rebreu una comunicació via mailing, a la qual trobareu les instruccions
per accedir-hi al portal i començar a gaudir d’aquests descomptes.

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI. ANY 2013
Estem començant a editar la Revista del Col·legi corresponent a aquest any 2013, a la
qual com en les anteriors edicions, la vostra col·laboració és imprescindible.
Per tant, si teniu interès en publicar algun article que pugui ser d’interès per al nostre
col·lectiu, us heu de posar en contacte amb la secretària tècnica, na Bet Gimeno,
enviant un correu electrònic a secretaria_tecnica@agricoles.org o bé trucant al telèfon
93.217.97.53

PUBLICACIONS

Recordeu que si esteu interessats en posar un anunci de la vostra empresa o coneixeu
a algú que li pugui interessar, us farem arribar totes les tarifes i informació necessària.
Podeu sol·licitar la informació enviant un correu electrònic a collegi@agricoles.org
Hi ha descomptes per a col·legiats.

Revista any 2011

Revista any 2012

Revista any 2013

LLIBRE “CENT ANYS D’ENSENYAMENT UNIVERSITARI – ESCOLA SUPERIOR
D’AGRICULTURA DE BARCELONA”
El passat 11 de juliol de 2012, es va presentar a l’Institut d’Estudis Catalans el llibre “Cent
anys d’ensenyament universitari – Escola Superior d’Agricultura de Barcelona”.
L’acte de presentació va anar a càrrec de la vicepresidenta del Govern, la Sra. Joana
Ortega, essent aquest l’últim dels actes programats per celebrar el centenari de l’Escola.

Torna a l’inici
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El llibre, escrit per Gustau Erill i Pinyot, narra la història de l’ESAB i els seus
antecedents, des del Jardí Botànic de Barcelona empès pel Marquès de
Ciutadilla, fins a la celebració del centenari, tot relacionant-lo amb els diferents
esdeveniments que han anat succeint al país.

heu d

Per altra banda, us informem que el Col·legi disposa d’alguns exemplars
d’aquest llibre, així que tots els col·legiats interessats en adquirir el llibre us
heu de posar en contacte amb el Col·legi a través dels canals habituals.

Portada del llibre

16

INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
DEL COETAPAC

NÚM. 12 . Gener – Abril ‘13

L’ENQUESTA
En aquesta ocasió us fem arribar una enquesta sobre la utilitat dels acords i convenis
que us oferim des del Col·legi i quins creieu que trobeu a faltar.
Com sempre, preguem màxima participació per fer una valoració més real.

ACCEDIR A L’ENQUESTA
ENQUESTES
RESULTATS ENQUESTA ANTERIOR

Torna a l’inici
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ENQUESTES
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