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2.0
ACTUALITAT

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PER A L’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA (PDR) 2014-2020
El grup PDR 2014-2020 és la iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural d'impuls de la participació ciutadana en la definició de les
actuacions del PDR 2014-2020.
La participació pública s'articula en les dues fases principals que conformen l'elaboració del
Programa. Una primera d'anàlisi de la situació de partida i identificació de necessitats que cal
que valoreu. Una segona fase que determina l'establiment de la estratègia a seguir, amb la
incorporació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les
necessitats i les disponibilitats pressupostaries per cadascuna d'elles.
Aquest procés de participació ho fan des de l'obertura de sis diagnosi en les que demanen la
valoració de les necessitats que s'indiquen per cada una d'elles:
Prioritat 1 - Transferència de coneixement i innovació
Prioritat 2 - Competitivitat i rendiment econòmic
Prioritat 3 - Organització de la cadena alimentària
Prioritat 4 - Preservació del medi agrari i rural
Prioritat 5 - Eficiència dels recursos i canvi climàtic
Prioritat 6 - Desenvolupament econòmic de les zones rurals
En aquest sentit, els col·legiats que esteu interessats en participar en l’esmentat procés, us
haureu de posar en contacte amb el Col·legi per tal de que us fem arribar tota la informació
necessària.

ADHESIÓ AL FÒRUM 2012 CATALUNYA 21. TERRITORI I URBANISME. ESTAT I
ALTERNATIVES
Des del Col·legi, i amb el vist-i-plau de la comissió d’urbanisme, hem iniciat els tràmits per
adherir-nos al Fòrum 2012 Catalunya 21. Territori i Urbanisme. Estat i Alternatives.;
una plataforma de pensament, diàleg, debat i resposta al voltant de l’urbanisme i l’ordenació del
territori organitzat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut
d’Estudis Catalans. Segueix l’esperit constitutiu de la pròpia SCOT, entitat hereva del Primer
Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), i concretament del seu Àmbit VIII sobre l’Ordenació del
Territori i Urbanisme.
Podeu trobar més informació a la web del Fòrum:
http://forum.scot.cat/
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FULLS DE RECLAMACIÓ

2.0

Recentment vàrem enviar als col·legiats via mailing, la informació corresponent al fulls de
reclamacions.
Recordeu que amb l’entrada en vigor del Decret 121/2013 de
26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa,
reclamació i denúncia en les relacions de consum, han de
disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia tots
els establiments comercials i aquells que prestin un servei,
directament o bé com a intermediaris.

ACTUALITAT

Si necessiteu tenir fulls de reclamació pel vostre negoci,
podeu passar a recollir per qualsevol de les nostres
demarcacions fulls oficials de reclamació.
Tanmateix podeu trobar la informació relativa a aquest decret ,així com el model tipus de cartell
que ha d’estar en un lloc visible del vostre establiment, a la web del Col·legi a l’apartat “VISAT I
LEGISLACIÓ” o clicant aquí.
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CONEIX L’AQPE. CERTIFICAT DE PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA
Què és l'AQPE?
És una fundació que té com a objectiu la certificació dels professionals de l’enginyeria en
funció dels coneixements acreditats i l’experiència professional en els diferents àmbits
d’actuació, segons procediments de certificació basats en el model anglosaxó i la ISO 17024
de certificació de persones.

Què és el certificat AQPE?
És un certificat de competència professional que acredita els coneixements i l’experiència
professional
dels
enginyers.
Aquest
certificat
facilita
la
mobilitat
internacional dels professionals de l’enginyeria.
Per a més informació consulteu el següent enllaç. Trobareu el tríptic de ¡ l'AQPE amb tota la
informació relacionada i la Guia Bàsica del Candidat.
http://www.agricoles.org/ca/actualitat/noticies/coneix-l-aqpe---certificat-de-professionalsde-l-enginyeria
Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Col·legi i preguntar per la
secretària tècnica, na Bet Gimeno i Gelabert.

Torna a l’inici
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COETAPAC I DAAM S’UNEIXEN PER A LA DIFUSIÓ DE SMARTFRUIT IPM
INTERNATIONAL CONGRESS

2.0
ACTUALITAT
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, hem signat un conveni de col·laboració per a la
difusió de SmartFruit IPM International Congress.
SmartFruit IPM International Congress esdevindrà la cita més important a Europa sobre
sanitat vegetal, i la seva celebració coincideix amb l’entrada en vigor de la Directiva
Comunitària d’ús sostenible de fitosanitaris, que incorpora un esperit de preservació del
medi ambient i de la salut a l’hora de produir aliments.
El tractament de les plantes perquè donin un fruit sa i segur, econòmicament rendible i
mediambientalment sostenible és l’eix entorn al qual s’exposaran els resultats de la recerca
dels experts internacionals congregats a Barcelona per participar a SmartFruit.
D’acord amb el RD 1311/2012, a partir de gener de 2014, els agricultors europeus hauran de
disposar d’un assessor en gestió integrada de plagues, que vetlli pel bon tractament de les
plantes, amb vistes a una millor protecció tant de l’entorn com de la salut laboral i dels
consumidors.
Una de les titulacions que habiliten per a l’exercici professional d’assessor en gestió
integrada de plagues és l’enginyeria tècnica agrícola, i per això, des del Col·legi ens hem
sumat a SmartFruit IPM International Congress com a col·laborador, facilitant l’accés al
fòrum de formació i actualització de coneixements en sanitat vegetal de primer ordre als
nostres col·legiats.
Les inscripcions es poden fer directament a la web de SmartFruit Congress:
http://www.smartfruitcongress.cat/inscripcions.php
Per fer difusió de l’esdeveniment podeu fer servir el hashtag #smartfruit
Els col·legiats teniu descomptes especials per inscriure-us al Congrés:

Torna a l’inici
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GROSSA DE CAP D’ANY

2.0
ACTUALITAT

Aquest any en comptes d’organitzar participacions de la Loteria de Nadal, tal i com veníem
fent els darrers anys, la Junta de Govern del Col·legi ha decidit fer participacions de la Grossa
de Cap d’Any que s’organitza des de la Generalitat de Catalunya.
Al ser el primer any que s’organitza aquest sorteig, només hi ha 30 sèries de cada número,
per tant vol dir que la quantitat de participacions que es poden fer d’un número és menor.
En aquest sentit, per tal de continuar jugant el mateix import que fins ara i d’augmentar el
nombre de participacions disponibles, el Col·legi ha comprat la sèrie completa de 5 números
diferents.
El sistema de participació és el següent:
- Cada participació jugarà 0,50 € de cadascun dels 5 números disponibles. Això fa un total
de 2,50 € + 0,50 € en concepte de donatiu. Per tant cada participació tindrà un cost total de
3 €.
- Hi ha 300 participacions disponibles, repartides entre les demarcacions de Barcelona,
Lleida i Tortosa.
- Únicament els col·legiats (de qualsevol demarcació) poden adquirir-ne. Cada col·legiat pot
adquirir un màxim de 3 participacions.
- Les participacions estan limitades, per tant s’entregaran per rigorós ordre de recollida.
- No es poden reservar participacions.
- En cas de que la participació sigui premiada, s’haurà de descomptar la part corresponent a
l’impost que s’aplica en aquest tipus de loteria.
Per a qualsevol dubte contacteu amb el Col·legi.
Molta sort a tots!!

CONCURS FOTOGRÀFIC COETAPAC 2013
Aquest any convoquem un únic concurs fotogràfic per a totes les demarcacions.
La fotografia guanyadora del concurs serà la imatge que il·lustrarà el calendari del Col·legi del
proper 2014. Podeu trobar les bases del concurs clicant a aquest enllaç:
http://www.agricoles.org/repositori/documents/noticies/ca/CONCURS%20DE%20FOTOGRAFIA
_2013.pdf
Ffffffffffffff
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VEGETAL WORLD

2.0
ACTUALITAT

Des del 2 al 4 d’octubre de 2013, va tenir lloc a la Fira de València VEGETAL WORLD, el Fòrum
Professional de la Innovació Tecnologia Agrària.
La trobada va tenir una gran participació i va agrupar a molts companys col·legiats i a
professionals del sector.
El Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España disposava d’un
estand a la Fira, al qual es va desenvolupar l’”Aula Divulgativa de la Ingeniería Técnica”, amb la
finalitat d’organitzar diverses jornades tècniques.
Una de les jornades tècniques que va tenir lloc a l’Aula Divulgativa, va ser “La Normalització en
la Jardineria i el Paisatgisme”, a càrrec de na Bet Gimeno i Gelabert, Directora tècnica de la
Fundació de la Jardineria i el Paisatge i secretària tècnica del nostre Col·legi. Els assistents
varen mostrar interès pels les Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ’s).

Na Bet Gimeno i Gelabert, directora de la FJiP, durant la ponència a Vegetal World

CONVOCATÒRIA AJUTS PLANTEJAMENT DE PROJECTES R+D+I I PROJECTES PILOT 2013
El passat 29 d’octubre es va publicar al DOGC l’Ordre AAM/259 /2013, de 18 d’octubre, per la
qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al
foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació
(R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, i dels ajuts per a la
realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes
i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de
l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2013.
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les
seves agrupacions i/o associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els
artesans alimentaris i els seus gremis.
Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 29 de novembre de 2013, telemàticament a
través de l’oficina virtual de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
Alimentació i Medi Natural (cliqueu aquí per accedir) o bé presencialment en format paper.
A continuació us facilitem un enllaç per si voleu ampliar aquesta informació o voleu consultar
més ajuts disponibles: http://bit.ly/1bjRlLo

Torna a l’inici
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SANT GALDERIC
El passat dia 13 d’octubre en motiu de la celebració del nostre patró Sant Galderic, la
demarcació de Tortosa-Terres de l’Ebre va organitzar una trobada per a tots els col·legiats de
Catalunya, que va tenir lloc per la zona del Baix Ebre, més concretament a la població de
Benifallet. Finalment van assistir unes 40 persones.

ACTIVITATS

La trobada va començar a l’aparcament de les Coves Meravelles. Aquestes coves es troben a uns
4 km de la població de Benifallet i són de gran interès espeològic. En aquella zona n’hi ha cinc
coves, però només estan obertes al públic dos, La Cova Meravelles i la Cova del Dos.
Després de la visita els assistents es varen dirigir al
poble de Benifallet per anar a l’embarcador per agafar el
Llaüt i visitar un llarg recorregut del riu amunt, on es van
poder observar paisatges amb gran bellesa.
A continuació, i una vegada finalitzades les visites, el
dinar de germanor va tenir lloc al Restaurant Pepo.

Fotos de la celebració de Sant Galderic

JORNADA TÈCNICA MONOGRÀFICA “TECNOLOGIES DE REGULACIÓ EN FRUITERS.
PRODUCTIVITAT I QUALITAT”
El passat dia 30 d'octubre, la demarcació de Lleida del Col·legi va organitzar la jornada "
Tecnologies de regulació en fruiters. Productivitat i qualitat ", que va tenir lloc al Palau de
Congressos de la Llotja de Lleida i que va reunir uns 185 tècnics i professionals del sector.
Durant la jornada es van realitzar un total de 6 ponències:
1. Els fitoreguladors en la producció fructícola; 2. Importància en la comercialització de l’ús de
reguladors; 3. Ús de reguladors en pomera; 3. Ús de reguladors en perera; 4. Ús de reguladors
en fruiters d’os; 5. Reducció de costos de producció en pomera mitjançant la mecanització;
6. Aspectes dels reguladors que afecten a la collita i a la conservació de la fruita
Podeu trobar totes les
presentacions de les ponències
clicant al següent enllaç:
http://bit.ly/GWSkd9

Gràn èxit d’assistència a la jornada
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JORNADA SOBRE EL FUTUR DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DELS SERVEIS
PROFESSIONALS A CATALUNYA

ACTIVITATS

El passat dia 30 d’octubre de 2013 va tenir lloc a la Sala d’Actes de la Fira de Girona,
organitzat per la demarcació de Girona, la Taula d’Enginyeria de les Comarques Gironines i
AGROPRÉS, una Jornada per parlar del futur dels col·legis professionals i dels serveis
professionials, tenint com a punt de mira l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis
Professionals que va aprovar el Consell de ministres el passat dia 2 d’agost de 2013 i que en
aquests moments es troba en fase de tramitació.

D’esquerra a dreta. Sr. Ramon Lluís Lletjós, president del COETAPAC, Sr. Germà Gordó, conseller de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jesús Domingo, president de la demarcació de Girona del COETAPAC

Aquesta jornada va estar inaugurada per l’Honorable Sr. Germà Gordó, Conseller de Justícia
de la Generalitat de Catalunya i del President de la demarcació de Girona del COETAPAC, Sr.
Jesús Domingo. El conseller va posar de manifest el recolzament del Govern de Catalunya als
col·legis professionals, i va defensar aferrissadament la seva existència, això sí, amb la
necessitat d’adaptar-se alhora a les disposicions europees existents al respecte.
Tot seguit va intervenir la Sra. Bibiana Segura, Assessora en Matèria d’Administració de
Justícia del Gabinet del Conseller de Justícia, que va fer una repàs de la normativa en matèria
de col·legis professionals, va desglossar els aspectes més destacats de l’Avantprojecte de Llei
de Serveis i Col·legis Professionals, la normativa europea i propostes i actuacions del Govern
de la Generalitat de Catalunya envers el sector dels serveis professionals, quina normativa
haurem d’aplicar i com afectarà als col·legis professionals de caire tècnic com el nostre.
Podeu trobar el pdf complert de la ponència a la nostra pàgina web o clicant el següent
enllaç: http://bit.ly/1bTP2AD

Taula rodona formada per la Sra. Bibiana Segura (centre de la foto), Assessora del Gabinet del conseller de Justícia, Sr. Ramon
Lluís Lletjós (a la seva dreta), president del COETAPAC, i els membres de la Taula de l’Enginyeria de les Comarques Gironines

Per últim hi va haver un debat obert amb representants de diferents col·legis professionals,
els quals varen exposar les serves inquietuds i preocupacions al respecte de futur dels
col·legis professionals i les conseqüències que pot comportar l’Avantprojecte de Llei tant en
els professionals com en els propis col·legis professionals.
La cloenda va anar a càrrec del President de la Taula de l’Enginyeria de les Comarques
Gironines, Sr. Robert Lluís, i del President del nostre Col·legi, Sr. Ramon Lluís Lletjós.

Torna a l’inici
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PROPERES ACTIVITATS
 21/11/2013: Jornada tècnica “'Patògens de la indústria alimentària''
 21/11/2013: 17è Congrés de l’APEVC

ACTIVITATS



26/11/2013: Jornada d’investigació apícola

 26/11/2013: Jornada tècnica “Situació actual de la plaga del morrut roig de les
palmeres”
 27/11/2013: Jornada tècnica “Bioconstrucció i agricultura”

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira de l’oli Novell, cítrics i comerç Santa Bàrbara

22/11/13

24/11/13

Fira Alimentabó

23/11/13

24/11/13

Fira Agrícola, ramadera i comercial Torroella de Montgrí

30/11/13

01/12/13

Fira de l’Avet

Espinelves

30/11/13

08/12/13

Fira de la Ratafia

Besalú

1/12/13

Únic dia

Fira de la Puríssima

Sant Boi de Llobregat

06/12/13

08/12/13

Festa de l’Oli

La Fatarella

07/12/13

08/12/13

Fira de Nadal i del Torró Artesà

Cardedeu

13/12/13

15/12/13

Fira de la Tòfona

Centelles

21/12/13

22/12/13

Sant Andreu de
Llavaneres

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: 08/10/2013

BORSA DE
TREBALL

Delegat comercial Catalunya

Data oferta: 14/10/2013

Es requereix: -Enginyería Tècnica Agrícola

Multinacional del sector de fertilitzants,

Experiència comercial en el sector agrícola.

selecciona Tècnic comercial agrícola.

S'ofereix: -Contracte estable per empresa.

Es requereix: -Enginyeria Tècnica Agrícola.

Cotxe, dietes, mòbil i PC d'empresa. Formació

- Experiència mínima d'un any en la venda o en

inicial.

el món agrícola.
Funcions: -Comercialització i assessorament
sobre els productes, líders en nutrició
vegetal, a una xarxa de clients agricultors que

Data oferta: 21/10/2013
Enginyer tècnic agrícola o estudiant d’últim
curs

es tindrà que ampliar, treballant en
col·laboració amb els nostres distribuïdors
locals.

Es requereix: - Es necessita per a oficina
d'Enginyeria Agroambiental ubicada a les
terres de Lleida Enginyer Tècnic Agrícola o
bé estudiant d'últim curs.

Data oferta: 15/10/2013
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: - Enginyer tècnic agrícola amb
coneixements bàsics del sector agrícola,

Data oferta: 04/11/2013
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: - Persona amb titulació
d'enginyer Tècnic Agrícola, dinàmica amb
facilitat de relació per desenvolupar tasques
comercials, d'assessorament tècnic agrícola i
per ampliació de cartera de clients. - Es
valorarà experiència en el sector

Data oferta: 11/11/2013
Venedor/comercial
Es requereix: - Empresa de maquinària
agrícola ubicada en la comarca de la Segarra
cerca un Venedor/Comercial. - Edat entre
25-30 anys. - Amb coneixements tècnics
agrícoles. - Preferiblement busquem
candidats de la zona de la província de Lleida.
- Experiència demostrable en el sector.

Torna a l’inici

especialment fruticultura (control integrat de
plagues i fertilització), amb bones capacitats
d’organització, planificació i habilitats
negociadores. No és imprescindible experiència.
S’ofereix: - Treball a jornada complerta amb
duració determinada. – L’àrea de treball serà el
Baix Segre i Baix Cinca. – Formació a càrrec de
l’empresa.

Data oferta: 13/11/2013
Enginyer tècnic agrícola
Es requereix: - Titulació d'Enginyer Tècnic
Agrícola / Agrònom experiència
imprescindible en: - treball de camp
- valoració, tant per cadastre com per
expropiacions - anàlisi i valoració a la oficina
de les dades recopilades - elaboració in situ
dels treballs cadastrals al propi terreny
S'ofereix:
Estabilitat i bon ambient de feina.
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BORSA DE
TREBALL

Torna a l’inici

Data oferta: 04/11/2013

Data oferta: 08/11/2013

Delegat comercial maquinària agrícola

Enginyer tècnic agrícola/agrònom

Es requereix: - Important empresa

Es requereix: - Important empresa del sector

fabricant i comercialitzadora d'equips de

de la fruita necessita incorporar al seu

maquinària agrícola, ubicada a Lima , PERU,

Departament tècnic un/a Enginyer Tècnic

necessita: - Delegat comercial de Maquinària

Agrícola o Enginyer Agrònom amb experiència

Agrícola, per treballar en dependència del

per realitzar les tasques pròpies d’AD

Director Comercial, responsabilitzant-se de

- Es precisa coneixements (experiència

l'ampliació de la cartera de clients, així com

demostrable de 3 anys) en gestió integrada de

de la fidelització i potenciació dels actuals.

plagues i malalties, recomanació de tractaments

Viatjarà per Perú, aproximadament un 75%

fitosanitaris, protocols de qualitat (Producció

del seu temps.

Integrada, Global GAP, BRC i IFS).

Perfil: - Formació tècnica de nivell mitjà o

- És imprescindible aportar experiència laboral

superior (industrial o enginyeria/ maquinària

prèvia en llocs de treball similars. Es valorarà

agrícola). - Experiència mínima de 3 anys en

prioritàriament els candidats que tinguin

la venda de maquinària agrícola (tractors,

experiència demostrable.

fumigadores, recol·lectores, etc).

S’ofereix: - Jornada laboral: Intensiva de

- Coneixements d'anglès tècnic a nivell mitjà.

dilluns a dissabte de 8 a 14 h. - Sou: A convenir

Total disponibilitat per a traslladar el lloc de

segons vàlua. - Termini: Incorporació

residència a Lima (Perú).

immediata.
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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 “Sales blanques alimentàries”

FORMACIÓ

Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

20/11/13

22/11/13

13 hores

Escola de Capacitació
Agrària de Tàrrega
Ffffffffffffff
tttttttttttt
Ffffffffffffff
tttttttttttt

32 €

Per a més informació cliqueu aquí

Curs “Certificació energètica d’edificis amb CE3 i CE3X”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

26/11/13

27/11/13

10 hores

Demarcació de Barcelona
Ffffffffffffff
tttttttttttt
COETAPAC

Consultar
díptic

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Certificació energètica d’edificis amb CE3 i CE3X”
Data inici

Data final

Durada

28/11/13

29/11/13

10 hores

Lloc Impartició
Demarcació detttttttttttt
Lleida
Ffffffffffffff
COETAPAC

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

Cost
Consultar
díptic

tttttttttttt

Curs avançat de gvSIG aplicat a l’agricultura
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

02/12/13

11/12/13

16 hores

Fointec centre
informàtic. Lleida

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici

Ffffffffffffff

Cost
Consultar
programa

tttttttttttt
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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.
Facebook (clica aquí per connectar)
Pagina del Col·legi: Ja hem arribat als 214 m’agrades. Gràcies a tots!

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Perfil del Col·legi: 369 amics/seguidors.
També es va crear un perfil per la secretaria tècnica del Col·legi. Podeu seguir-la a:
S-Tècnica Coetapac

Twitter (clica aquí per connectar)
Contactes: 280 seguidors
Publicacions: 709 tweets
En aquesta xarxa també es retuitejen totes les ofertes de treball que publica en el seu perfil
el departament de comunicació del Consejo.

LinkedIn (clica per connectar)
Perfil: 139 contactes.
Grup “COETAPAC-Agricoles.org”: 424 membre
En aquest darrer període des del perfil del Col·legi, i dins del grup del COETAPAC, hem creat
el nou subgrup “Comissió de joves col·legiats Tècnics Agrícoles”.
La comissió de joves col·legiats del COETAPAC, ha donat un pas més en l’objectiu d’agrupar
al col·lectiu més novell, per tal de formar part activa de la vida col·legial.
Aquesta comissió de nous titulats té per objectiu donar la benvinguda als professionals que
es col·legiïn, i donar-los a conèixer els serveis que s'ofereixen al nostre Col·legi.
Amb la creació d’aquest grup a la xarxa de Linkedin, pretenen facilitar a d’altres col·legiats,
la trobada de feina mitjançant els contactes i ofertes de treball que aquesta xarxa social ens
pot brindar, trobar el seu lloc en aquest àmbit professional i crear sinèrgies amb d'altres
professionals tant joves com experimentats.
Per accedir al grup, heu de sol·licitar unir-vos-hi, i posteriorment la sol·licitud serà acceptada
pels administradors. L’enllaç al grup és el següent: http://linkd.in/1cenB4h

Gràcies a tota la gent que ens segueix i interactua amb nosaltres.
Torna a l’inici
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REPRESENTACIÓ DE TERCERS DAVANT L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Recordeu que tenim vigent l’acord pel qual els col·legiats podeu actuar com a representació de
tercers davant l’Agència Tributària.

CONVENIS

Recentment ens van comunicar des de l’Agència Tributària que estaven en procés
d’actualització de la seva aplicació, i ens van reclamar que els hi enviéssim de nou totes les
dades dels col·legiats que estaven adherits a aquest conveni.
En principi, els que ja estàveu donats d’alta en aquest servei podeu continuar utilitzant-lo, tot i
que si teniu cap incidència podeu posar-vos en contacte amb el Col·legi.
En quant als col·legiats que no esteu adherits a aquest conveni i esteu interessats en fer-ho,
ens ho podeu comunicar al Col·legi o a la vostra demarcació i us farem arribar la
documentació/informació necessària.

NOU PORTAL DE DESCOMPTES
Us recordem l’existència del nou Portal de Descomptes de PIMEC, que podeu fer servir tots els
col·legiats.
Dins d’aquest portal 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 en cas de que
tingueu una empresa, els vostres treballadors i col·laboradors també podran accedir. Per tant
constitueix una gran eina de recursos humans d’alt valor per a totes les empreses, amb
l’objectiu de fidelitzar els seus empleats i col·laboradors, valorada en més de 3.000€ anuals.
Per registrar-vos al portal heu de seguir els següents passos:
1. Accedeix a www.portaldescomptespimec.com
2. Us demanarà el vostre correu electrònic i una contrasenya
3. Tot seguit us demanarà un codi d’activació. La paraula clau és portal
4. Us demanarà el CIF de l’empresa per verificar la pertinença al gremi.
En aquest punt heu d’indicar el CIF de la vostra empresa o el vostre NIF personal si us
inscriviu com a persona física.

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI NÚM 14. ANY 2013

PUBLICACIONS

Ja ha sortit publicada la Revista número 14 del Col·legi plena de novetats respecte les
edicions anteriors. Una renovada Revista, que tot i mantenir l’esperit i l’essència de sempre,
ha vist la llum de la mà de Sàpiens publicacions, amb tocs molt més moderns i d’impacte
visual, per a facilitar la lectura d’uns articles, que això sí, mantenen la qualitat de les darreres
edicions, gràcies als nostres col·laboradors habituals i novells.
Com ja us vàrem avançar, l’edició número 14 de La revista arriba amb un canvi de 'look'
radical. El nou disseny de la publicació anual del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i
Perits Agrícoles de Catalunya cerca modernitzar la impressió que es dóna de la institució a
través d'aquest mitjà de comunicació. Entre altres intervencions, s'ha canviat la portada, que
ara té una sola fotografia amb un grafisme superposat, amb l'objectiu de crear una imatge
amb valors tant documentals com simbòlics. S'ha escollit una tipografia romana però actual,
inspirada en les formes dels tipus de metall, de molt bona llegibilitat pel fet de tenir les
minúscules altes en relació a les majúscules. S'ha fet servir una breu paleta de colors més
nets i vius, coordinats al llarg de tota la revista. La compaginació interior també ha estat
actualitzada amb una nova manera de distribuir l'espai, més modular, i posant molta cura en
l'enquadrament de les fotografies, optimitzant al màxim el protagonisme del que hi ha
retratat.
Els continguts també incorporen una novetat de qualitat i prestigi. De la mà de la revista
Descobrir, líder a Catalunya en turisme de proximitat, us proposem un seguit de recorreguts i
sortides per conèixer i gaudir de la riquesa i el patrimoni natural, cultural i paisatgístic del
nostre país.
Esperem que us agradi!!

Imatges de La Revista núm. 17. Any 2013

Torna a l’inici
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NTJ OCTUBRE-NOVEMBRE 2013

PUBLICACIONS

El passat mes d’Octubre es va organitzar a la ciutat de Porto (Portugal) una Jornada
internacional sobre Cobertes Verdes, La Fundació de la Jardineria i el Paisatge va ser una de
les entitats convidades. Durant la Jornada una de les ponències tècniques, va ser
“Regulatamençäo das coberturas vivas – As NTJ”, a càrrec de na Bet Gimeno i Gelabert,
Directora tècnica de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge. Els assistents varen mostrar
l’alt coneixement de les Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ’s). Arrel d’aquesta Jornada
s’està estudiant la possibilitat de traduir les NTJ publicades al Portuguès, ja que son molts els
Ajuntaments d’aquest país que coneixen i utilitzen les nostres publicacions.
La Fundació també va estar present en la Jornada organitzada per la ICEA i el Gremi de
Jardineria de Catalunya «Jardineria, solucions a la crisi» que va tractar de com afecta la crisi
al sector, dels esforços i les diverses solucions proposades des dels diversos subsectors del
verd a Catalunya. Amb la ponència: «Una solució de país per les Normes Tecnològiques de
Jardineria i Paisatgisme (NTJ a càrrec del President de la Fundació en Ramon Lluis Lletjós, es
va donar a conèixer als assistents la tasca que s’està realitzant.
Durant el mes d’Octubre s’ha publicat la revisió de NTJ 08H – Hidrosembres, s’ha realitzat
una revisió exhaustiva de les novetats tècniques i productes que s’utilitzen en aquests tipus
de tractament. Les tècniques d’hidrosembres són útils especialment en la regeneració
d'ambients degradats i en aquelles situacions on:
calgui portar a terme el control de l'erosió
superficial;
calgui una millora de l'estabilitat d'un talús a poca
profunditat;
calgui una revegetació del sòl;
siguin importants els valors mediambientals.
Aquest mes de novembre ja estarà disponible la NTJ 04D – Sistemes de drenatge en espais
verds.
Des de la Fundació i per a facilitar l’adquisició de les nostres publicacions s’han preparat
ofertes especials agrupades per lots (segons famílies i temàtiques) podeu demanar més
informació a ntj@fjip-ntj.org i a través del telèfon de la nostra institució: 93 246 15 17.
També ens podreu trobar a l’estand que hi haurà al 17è Congrés de l’APEVC que se celebrarà
els dies 21, 22 i 23 de novembre a Olot.

Torna a l’inici
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L’ENQUESTA ANTERIOR

ENQUESTES

A l’anterior enquesta us preguntàvem sobre la possibilitat d’organitzar un esdeveniment
esportiu per a col·legiats i familiars, i les vostres preferències al respecte.
Les tres opcions més votades pels col·legiats han sigut “Excursionisme”, “Futbol”, i “Sortida en
bici”. Les opcions de “Bàsquet” i “Pàdel” també han estat de les més votades però han quedat en
un segon plànol respecte les tres primeres.
Des d’aquestes línies us volem agrair a tots els que vàreu participar, el temps que vàreu de
dedicar a omplir l’enquesta, ja que una mica del vostre temps ens resulta de gran ajuda alhora
d’organitzar quelcom. Els que no vàreu poder participar, us animem a participar a l’enquesta
d’aquesta edició ja que, tot i que sabem que el temps avui en dia és una joia de la qual no en
disposem tant com en voldríem, en menys de dos minuts ja haureu aportat el vostre granet de
sorra.
També ens ha arribat alguna proposta interessant d’organització. Us mantindrem informats al
respecte.

L’ENQUESTA
En l’enquesta d’aquesta edició, aprofitant que ja haureu rebut tots la “renovada” Revista del
Col·legi, us volem fer algunes preguntes sobre aquesta publicació amb tanta tradició dins del
nostre col·lectiu.
Aspectes com el nou disseny, la distribució, els articles, etc. són els que haureu de valorar
d’aquesta edició renovada de la nostra Revista.
Recordeu que si voleu participar a la propera edició de La Revista, podeu contactar amb el
Col·legi o enviar els vostres articles a collegi@agricoles.org, per tal de que la comissió
editorial pugui estudiar la possibilitat d’incloure’ls.
Per altra banda, si voleu anunciar la vostra empresa a les pàgines de La Revista, us informem
que ja tenim disponibles les tarifes de publicitat corresponents a l’any 2014. Recordeu que
els col·legiats podeu obtenir descomptes alhora de publicar els vostres anuncis.

Què n’opines de la renovada Revista?

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR A L’ENQUESTA
Torna a l’inici
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