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COMISSIÓ DE FORMACIÓ
El passat 19 de febrer es va reunir per primera vegada la Comissió de Formació, amb l’objectiu
d’impulsar la formació i el reciclatge del nostre col·lectiu, i d’aquesta manera possibilitar que els
nostres professionals tinguin uns coneixements el suficientment amplis i actualitzats per accedir als
llocs de treball vinculats.
En aquesta primera trobada es va acordar realitzar una enquesta a tots els col·legiats relacionada
amb els seus interessos en l’àmbit de la formació.
Un cop la Comissió de Formació disposi dels resultats de l’enquesta, convocaran una segona
trobada per tal de programar el calendari de cursos de cara al segon semestre de 2014.

COMISSIÓ D’AIGUA I ENERGIA
El passat mes de març de 2014 la Comissió d’Aigua i Energia es va reunir per segon cop, per tal de
preparar les reunions que hi ha previstes de celebrar (1) amb l'ICAEN per a presentar la Comissió i
cercar sinergies de treball, i (2) amb l'Associació d'Amics de l'Aigua que organitza el 1r Congrés de
l'Aigua a Catalunya el març del 2015 al CosmoCaixa, i (3) amb l’ACA per presentar la Comissió.
En el decurs de la reunió es va sol·licitar des del Col·legi que l’ICAEN nomenés un interlocutor
permanent amb qui puguem mantenir una relació més o menys constant i amb qui puguem
adreçar-nos quan vulguem donar la nostra opinió o quan calgui. La persona designada per part de
l’ICAEN per tal de realitzar aquesta funció ha estat el Sr. Toni Campañà, i a partir d’ara assistirà a
les reunions que es convoquin d’aquesta comissió.

COMISSIÓ D’URBANISME
El passat 25 de març de 2014, es va reunir a la seu del Col·legi, la Comissió d’Urbanisme per tal
d’organitzar una Taula de Treball per recollir la problemàtica que viu el sector agrícola i ramader
quan entra en joc l’Urbanisme.
Des del Govern s’està treballant amb un nou reglament d’urbanisme i des del Col·legi es vol recollir
la problemàtica del nostre sector per poder traslladar-ho als departaments corresponents.

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL
El proper 8 de maig de 2014 a les 16 hores, tindrà lloc a la seu de Barcelona del Col·legi, la primera
reunió de la Comissió de Relacions Institucionals i Protocol, amb l’objectiu de potenciar la
presència del nostre Col·legi en els diferents mitjans de comunicació, i ampliar les relacions amb les
diferents institucions catalanes relacionades, directa o indirectament, amb el Col·legi.

2.0
Torna a l’inici

L’encarregat de dinamitzar aquesta Comissió és el company Isidre Gavín. En aquest sentit us
convoquem a tots aquells que estigueu interessats en formar part d’aquesta Comissió.
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El president del Col·legi ha redactat un escrit en nom de la Junta de Govern, que resumeix l’estat de
situació actual de les relacions del nostre Col·legi amb el Consejo General.
L’esmentat escrit ha estat enviat a tots els col·legiats per al seu coneixement via correu electrònic.
També ho teniu disponible a la web del Col·legi.
Per accedir a l’escrit cliqueu el següent enllaç:

ACTUALITAT

http://bit.ly/1fM99lo
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ELECCIONS AL CÀRREC DE PRESIDENT DEL C.G.C.O.I.T.A.E.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, ha obert un
període de 30 dies naturals (a comptar des del divendres 4 d'abril de 2014) per a la recepció de
candidatures al càrrec de President del Consejo General.
En el següent enllaç podeu trobar més informació sobre el procés electoral:
http://bit.ly/1mDuN0c
Ffffffffffffff
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ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA
El passat 11 de març de 2014, el president del Col·legi es va reunir, a la nostra seu, amb el Sr.
Xavier Latorre, president de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (ACAA) per tal de conèixer
les seves activitats i veure com el Col·legi podem participar en el 1r Congrés de l’Aigua que es
farà el proper any 2015 .

Tal i com es defineixen ells, l’ACAA és una associació formada per un grup de persones que
volen impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del país, incrementar la sensibilització
envers els problemes de l’'aigua a Catalunya, impulsar hàbits de consum responsable de
l'’aigua, fomentar el debat sobre les problemàtiques relacionades amb l’'aigua, i col·laborar a
impulsar la investigació sobre temes relacionats amb l’aigua.
El Col·legi s’ha adherit a l’ACCA sense que aquesta acció hagi repercutit cap tipus de cost
econòmic.

Torna a l’inici
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GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES COMUNITATS DE
REGANTS DE CATALUNYA

2.0

Us presentem la Guia de Bones Pràctiques per l'Eficiència Energètica a les Comunitats de
Regants de Catalunya, elaborada pel nostre Col·legi juntament amb l'ICAEN, i extreta de les
ponències presentades durant la Jornada Tècnica "Estalvi i eficiència energètica i hídrica en els
regadius de Tarragona i Terres de l'Ebre", celebrada a Amposta el 29 de novembre de 2012.

ACTUALITAT

La Guia de Bones Pràctiques per a l’Eficiència Energètica a les Comunitats de Regants de
Catalunya tracta sobre les característiques que defineixen les comunitats de regants de
Catalunya, es descriuen llurs principals infraestructures, s’identifiquen els punts crítics pel que
fa al consum energètic existent, es descriuen les mesures proposades i s’analitza la seva
viabilitat des d’un punt de vista d’estalvi energètic i econòmic.
Per accedir a la Guia de Bones Pràctiques cliqueu aquí.
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DECRET D’ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES
Us fem arribar el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes,
que va sortir publicat al DOGC el passat 27 de març de 2014.
Aquesta nova regulació està orientada a millorar la producció ramadera i la qualitat dels
processos productius, aplicant normes zootècniques, i d’higiene, per tal d’aconseguir un nivell
elevat de seguretat dels aliments que es produeixen, així com l’aplicació de normes de benestar
animal i de protecció i millora del medi ambient.
En aquest Decret es clarifica el procediment d’autorització per a
l’inici de l’activitat ramadera, eliminant els requeriments
documentals innecessaris, establint un procediment clar i pautat i
practicant d’ofici la inscripció en el Registre d’explotacions
ramaderes. De la mateixa manera, en la mateixa línia de
simplificació, per a aquelles explotacions ramaderes de petita
capacitat, autoconsum, centres d’emmagatzematge de material
genètic i les pastures, es preveu un règim de comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat, i
l’Administració efectuarà igualment la inscripció d’ofici en el Registre d’explotacions ramaderes.
Per a consultar el Decret cliqueu aquí.
Ffffffffffffff

Torna a l’inici
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INITE LLANÇA LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A OBTINDRE EL CERTIFICAT DE
TÈCNIC EXPERT EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

2.0
ACTUALITAT

Des de l’any 2013, l’INITE forma part de la Comissió Assessora per a la certificació d’eficiència
energètica d’edificis, segons el Reial Decret 235/2013, i, per tant, està especialment implicat
en tots els assumptes relatius a la eficiència energètica. Per això, el primer certificat
desenvolupat per INITE és el de Tècnic Expert en Eficiència Energètica.
Els primers exàmens per a obtindre el certificat de Tècnic Expert en Eficiència Energètica es
realitzaran el 29 d’abril i el 25 de juny i haurà un 50% sobre la tarifa per a aquesta primera
convocatòria.

S’ha diferenciat dos nivells de certificació:
Nivell 1. Gestor: Certifica que la persona certificada té les competències necessàries per a
avaluar l’impacte de l’ús i consum de la energia, certificar l’eficiència de sistemes d’energia,
l’eficiència energètica en edificis i l’exercici energètic.
Nivell 2. Auditor: Certifica que la persona certificada té les mateixes competències i
habilitats exigides al nivell 1 (gestor) i competència per a establir un programa de treball
d’auditoria energètica i elaborar l’informe pertinent.
Per a més informació sobre aquesta convocatòria, consulteu la pàgina de l’INITE clicant al
següent enllaç:
http://agricolas.org/sala-de-prensa/noticias-del-consejo/1032-primera-convocatoria-paraobtener-el-certificado-de-tecnico-experto-en-eficiencia-energetica

Torna a l’inici

4

INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
DEL COETAPAC

NÚM. 16 . Maig 2014

CONVENCIÓ DE ROSES A BARCELONA “ROSES IN THE SUN”
La Convenció "Roses in the sun", que tindrà lloc a Barcelona durant els dies 11, 12, 13 i 14 de
maig, va adreçada als membres de la World Federation of Rose Societies, als professionals i
aficionats, i als amics de les roses en general.

ACTIVITATS

Els objectius de la Convenció són l'intercanvi i l'actualització de coneixements sobre el món
de la rosa, la divulgació d'estudis sobre hibridadors locals i l'aplicació de la Rosa en els espais
públics i privats, tot centrat principalment en l'àmbit de l'arc mediterrani.

La celebració d'aquesta Convenció es farà coincidir en el temps amb la 14a edició del Concurs
Internacional de Roses Noves de Barcelona (9, 10 i 11 de maig).
Entre altres activitats, durant la Convenció tindran lloc els esdeveniments següents:
conferències i comunicacions referents als temes esmentats; visites a roserars de Barcelona i
rodalia; una visita als Vivers Pere Dot, l'hibridador català més conegut a escala internacional;
visites a exposicions, i manifestacions de caràcter popular, en el marc de les quals destaca la
gran participació ciutadana en els actes relatius al món de la rosa.
Per a més informació: http://www.roseconventionbarcelona.cat/CA/programa.php

Formulari Inscripció

Torna a l’inici

Formulari Allotjament
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AGROFORUM
El passat 10 d’abril de 2014, va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans l’AGROFORUM, una
plataforma de reflexió i debat sobre el sector agrari, agroalimentari i del medi rural de
Catalunya, amb l’objectiu principal de valorar les tendències socioeconòmiques i ambientals
actuals arreu del mon.
L’acte va reunir més de 130 experts, professionals, tècnics i acadèmic, que van debatre sobre
el futur de l’agricultura.

ACTIVITATS

Algunes conclusions de les jornada van ser les següents:
- Invertir en el factor humà, és estratègia de futur bàsica per al sector
agrari català de cara als reptes del segle XXI.
- Innovació, internacionalització, integració i implicació, quatre elements
de futur pel sector agrari català.
- Són necessàries noves tecnologies per afavorir l’optimització dels
recursos, principalment sòl i agua, i l’adaptació als efectes del canvi
climàtic.
AGROFORUM vol acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i
les solucions que des d’arreu del món s’estan dissenyant, desenvolupant i
i
implantant cara al futur; vol esdevenir un marc de debat plural, estable i
de referència sobre els temes claus que impliquen al sector agrari,
agroalimentari i del medi rural de Catalunya, front als reptes del segle XXI
i
i amb la mirada posada en l’horitzó del 2050; i vol despertar inquietuds,
evidenciar febleses i fortaleses, prevenir les amenaces, aflorar
oportunitats i aportar propostes de solucions.

Cartell de la Jornada

Per a més informació i per a consultar les ponències de la jornada, cliqueu el següent enllaç:
http://www.agricoles.org/ca/actualitat/noticies/agroforum
Ffffffffffffff
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JORNADA SOBRE EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE
El proper 13 de maig de 2014 a les 18,30 hores, tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (Sala
Nicolau d’Olwer) una jornada sobre el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre.

m

L’entrada és lliure i oberta a tothom, però cal confirmar
l’assistència enviant correu electrònic, del 22 d’abril i fins el 12 de
maig, a l’adreça icea@iec.cat (indiqueu al tema «Pla Hidrològic»).
Per a més informació consulteu el programa de la jornada clicant
el següent enllaç:

Riu Ebre al seu pas per Miravet (Tarragona)

http://bit.ly/1hHHZ3l
Ffffffffffffff

Torna a l’inici
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JORNADA DE BENVINGUDA A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER ALS NOUS
COL·LEGIATS
El passat dimecres 2 d’abril 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.

ACTIVITATS

Nous col·legiats amb membres de la Junta de Govern

Els nous col·legiats van poder conèixer a la Junta de Govern i visitar les instal·lacions. El Sr.
Novellas i el Sr. Esteban, president i tresorer de la demarcació van 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.
Dins d’aquest acte va tenir lloc la xerrada “Com desenvolupar el propi potencial? A càrrec del
Sr. Tomàs Juste.
Abans d’acabar l’acte, el Sr. Novellas els hi va fer entrega del diploma de col·legiació i d’un
maletí amb productes del Col·legi.

CURS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA
La demarcació de Barcelona del Col·legi organitza la 5a edició del curs de certificació energètica
dels edificis amb CE3 i CE³X, degut al gran interès que ha generat aquest curs en les seves
anteriors edicions i les peticions que ens han fet alguns col·legiats.
En aquest curs es pretén assolir una formació de tipus pràctic que permeti obtenir els
coneixements sobre el procediment de certificació energètica així com l’ús i aplicació
dels programes informàtics CE3 i CE³X necessaris per a l’emissió certificats de qualificació
d’eficiència energètica d’edificis existents d’acord el RD235/2013.
Per a més informació consulteu el següent enllaç:
http://www.agricoles.org/ca/formacio/certificacio-energetica-d-edificis-amb-ce3-i-ce3x-barcelona-5a-edicio

Torna a l’inici
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JORNADES TÈCNIQUES

ACTIVITATS



09/05/2014. II Jornada del cultiu del safrà a Les Garrigues



10/05/2014. IV Jornades de menjadors escolars ecològics



14/05/2014. Producció de bolets i tòfones



15/05/2014. Equips d’aplicació de fitosanitaris en vinya



16/05/2014. 16è Fòrum Nacional del Prèssec i la Nectarina d’Alacarràs



17/05/2014. Producció de plantes aromàtiques i medicinals: Del cultiu a la venda



20/05/2014. L’APPCC per als elaboradors de formatges



20/05/2014. La tecnologia de les micorizes en sistemes agrícoles i forestals



Vàries dates. XXXI Jornades tècniques silvícoles Emili Garolera

FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Biocultura

Barcelona

08/05/14

11/05/14

Muntanyum

Duesaigües

09/05/14

11/05/14

Fira gastronòmica

La Sènia

10/05/14

11/05/14

Firacóc

Tàrrega

10/05/14

11/05/14

Fira de primavera

Tremp

10/05/14

11/05/14

Fira de Sant Isidre

Solsona

16/05/14

18/05/14

Fira de Sant Isidre

Cardedeu

16/05/14

19/05/14

Festa de la cirera

Sta. Coloma de Cervelló 30/05/14

01/06/14

Eco-sí. Fira de la cultura ecològica

Girona

15/06/14

13/06/14

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.

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 03/03/2014
Tècnic Assessor en GIP
Es requereix: -Formació requerida: llicenciat
de grau mitjà en enginyeria técnica agrícola,
enginyer agrònom. Formació específica en
gestió integrada de plagues i malalties en
conreus d´hora i fruita, lluita biológica, gestió
del reg i la fertilització. Coneixements
d´informàtica avançats a nivel d´usuari.
Formació complementaria: -Pràctiques
culturals sostenibles -Maneig de conreus amb
bio fitosanitaris, extractes vegetals i minerals
i fitofortificants. -Maneig de fauna útil. -Plans
de sembra i plantació en finca i rotació de
cultius. -Maneig del Sig-PAC i d´eines
informàtiques especifiques de traçabilitat en
camp i gestió del quadren de camp.
Experiència: Imprescindible experiència
professional demostrable almenys 3 anys en
maneig integral de conreus (horta, furita de
pinyol, vinya) i gestió de collita. Més info en
l’oferta.
S’ofereix: - -Incorporació en una empresa en
expansió. - Possiblitats de desenvolupament
dins l´empresa. - Retribució segons vàlua.

Data oferta: 06/03/2014
Tècnic comercial
Es requereix: - Empresa del sector agrari
consolidada en territori espanyol i en plena
expansió, busca cobrir 4 vacants de TÈCNIC
COMERCIAL BILINGÜE EN FRANCÈS per a
diverses zones de França. Reportant a la direcció
general, les seves funcions seran:-Prospecció de
nous mercats i detecció d'oportunitats de negoci. Captació i seguiment de clients. -Gestió i
coordinació d'equips de treball
S’ofereix: - Incorporació immediata · Pla de
formació en la companyia · Possibilitat de
desenvolupament i creixement professional a
l'empresa. Requisits:-Imprescindible domini de
l'idioma francès (oral i escrit),-Dots comercials o
experiència en el sector agrari, (enginyer agrícola,
agrònoms, formació en el sector agrícola en general
...) · Persona dinàmica, responsable, resolutiva, amb
do de gents i dots de lideratge capaç de gestionar
equips. · Fort motivació cap al creixement
professional. Remuneració: contracte laboral. Salari
fix + dietes + comissions. Allotjament, vehicle
d'empresa i totes les eines necessàries per
aconseguir alts resultats, així com: ordinador
portàtil i telèfon mòbil.

Data oferta: 12/03/2014
Es requereix: - Enginyer Tècnic Agrícola amb
experiència prèvia en oficina tècnica (redacció
de projectes, informes, estudis d'impacte
ambiental ...) • Coneixement de normativa del
sector ramader i agroalimentari d'Aragó •
Usuari avançat d'Office, autocad, presto, ... •
Persona organitzada i resolutiva. • Carnet de
conduir i vehicle propi.
S’ofereix: - Salari segons conveni.
Jornada: De 9:00 a 15:00 hores

Torna a l’inici

Data oferta: 12/03/2014
Es requereix: - Enginyer Tècnic Agrícola per a
impartició de cursos de manipulació de
productes fitosanitaris a Aragó • Experiència
prèvia en impartició de cursos • Coneixements
específics en gestió integrada de plagues •
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals
• Carnet de conduir i vehicle propi. • Flexibilitat
horària i disponibilitat per viatjar.
S’ofereix: - Salari segons conveni.
Jornada: Parcial, segons necessitats formatives
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Data oferta: 22/04/2014
Data oferta: 27/03/2014
Tècnic del departament d’obres (Projecte
Marroc)
Es requereix: - Les seves funcions seran
principalment Tècnic en la redacció de

BORSA DE
TREBALL

projectes de naus industrials i direcció d’obra
en les diferents activitats del sector.
Experiència de com a mínim 5 anys en el sector

Tècnic serveis de manteniment
Es requereix: - Persona amb experiència amb
manteniments integrals de ciutats, Gestió de
personal, comparatius de comandes i situació dels
serveis. així com tracte amb els tècnics municipals
S’ofereix: - Contracte per un període de 8 mesos
amb possibilitats de continuïtat. Sou a negociar.
Horari complert

de l’enginyeria, en l’execució de projectes
constructius de naus industrials. Es valorarà
especialment l’experiència en Direcció d’Obra,
coneixements dels programes (PRESTO ó TCQ,
CYPE o TRICALC ó ROBOT, Domini del CAD,

Data oferta: 09/04/2014

2D-3D), Titulació de Coordinador de Seguritat i

Director de producció

Salut en Obres (300 h) o Titulo intermedi de

Es requereix: - Persona major de 30 anys amb

Prevencions de Riscos de per tal de poder

disponibilitat i capacitat per dirigir i coordinar

portar la Coordinació de Seguretat i Salut.

recursos humans i materials. Funcions: Planificació i

Imprescindible domini del i francès. Edat: 30-

gestió equip de persones. Execució tasques.

35 anys. Disponibilitat per viatjar. Carnet de

Elaboració informes. Planificació serveis. Atenció i

conduir. Es desitja incorporar persona

gestió de clients. Es requereix: Enginyeria forestal

metòdica, organitzativa

o agrícola. Carnet de conduir i vehicle propi.

S’ofereix: - 21.000 a 25.000 € sou brut.

Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
Imprescindible: Capacitat directiva i visió
empresarial. Incorporació immediata. Abstenir-se
persones que no compleixin els requisits.
S’ofereix: - Jornada Completa -Possibilitat de
contracte indefinit

Data oferta: 21/04/2014
Product Manager
Lloc: Málaga
Es requereix: - Preferentment professional
amb alguna activitat en exercici lliure de la
seva professió, relacionada amb sistemes de
reg.

Data oferta: 24/04/2014
Tècnic en comprimits
Es requereix: - Enginyer Tècnic AgrícolaBranca alimentària per desenvolupar tasques
com a tècnic en comprimits. Amb o sense
experiència.

Torna a l’inici
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Data oferta: 29/04/2014
Es requereix: - Empresa líder en la província

BORSA DE
TREBALL

Data oferta: 22/04/2014

de Tarragona en el seu sector precisa una

Tècnic comercial agroalimentari (ramader)

persona per a gestionar el CIA. Les seves

Funcions i tasques: - La persona s'incorporarà

tasques serien:

a l'Àrea Agroalimentària d'una empresa

- Cura del benestar dels animals.

cooperativa que abarca els 360º de la cadena

- Alimentació i cures en general.

alimentària: productora i arriba al consumidor

- Gestió i desenvolupament de la granja i

final.

instal·lacions.

Més específicament, ha de comercialitzar:

- Elaboració de dosis seminals.

- Pinso (de porcs, de vedells, barreges de

- Coordinació de treballs amb personal a càrrec.

vaques, adaptats a les necessitats de cada

- Dependència directa del responsable de

estadi de vida de l'animal i personalitzat a cada

divisió.

granja).

Estudis:

- Serveis: serveis tècnics, serveis veterinaris,

- Llicenciat en Veterinària (mínim 6 mesos),

serveis de costos, secció de crèdit i per tant

Tècnic de veterinari o Enginyer Tècnic Agrícola

finançament a les inversions, serveis

S’ofereix:. - Jornada completa.

nutricionals i tot el que es necessiti per fer més

- Rang salarial: 15.000 - 18.000€/bruts any

viable una explotació ramadera.

(possibilitat de pis)

Ha de ser proactiu amb la comercialització
d'animals i llet i per tant, buscar qui vulgui
comercialitzar porcs o llet a través de
l'empresa. - Recerca de naus on poder integrar
bestiar ja sigui per la pròpia cooperativa o per
socis interessats.
Mercat: El seu mercat serà bàsicament

Data oferta: 29/04/2014

ramader: granges i explotacions que ha han

Tècnic comercial

assumit certa dimensió.

Es requereix: - Comercial amb coneixements

Zona: Catalunya, amb especial intensificació en

tècnics i experiència al camp.

la comarca d'Osona i limítrofes.

S’ofereix:. – Condicions a convenir amb

Perfil: - Gènere: Indiferent. - Formació

l’empresa.

acadèmica preferiblement relacionada amb el
sector agrari i ramader, tot i que no és
imprescindible. - Experiència professional en
àmbit comercial, en sectors o activitats
relacionades amb el lloc de treball. - Busquem
un/a professional amb veritable aptitut,
tarannà i vocació per la tasca comercial en
aquest sector. - Capacitat per liderar tots els
projectes relacionats amb aquesta àrea.
S’ofereix: - Contracte laboral estable. –
Vehicle d’empresa. – Retribució (fix + variable)
a negociar segons vàlua del candidat

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 “Eficiència energètica dels edificis amb CE3 i CE3X”

FORMACIÓ

Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

02/06/14

04/06/14

10 hores

Demarcació de Barcelona

Consultar
díptic

COETAPAC

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff
Ffffffffffffff

tttttttttttt
tttttttttttt

Curs “Benestar animal en explotacions porcines. Mòdul específic”
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

13/05/14

20/05/14

8 hores

ECA de Vallfogona de
Balaguer

--

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
Inici
inscripció

Final
inscripció

Durada

Lloc Impartició

Cost

16/06/14

25/06/14

60 hores

Online

97 €

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

tttttttttttt

Curs “Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes”
Inici
inscripció

Final
inscripció

Durada

Lloc Impartició

Cost

16/06/14

25/06/14

63 hores

Online

65 €

Per a més informació cliqueu aquí
Curs de benestar animal a l’escorxador
Data inici

Data final

Durada

Lloc Impartició

Cost

01/09/14

10/09/14

20 hores

Online

45 €

Per a més informació cliqueu aquí

Torna a l’inici
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XARXES SOCIALS
A continuació us detallem els trets més importants de cada canal de comunicació.
Facebook (clica aquí per connectar)
Pagina del Col·legi: A dia d’avui en tenim 234 m’agrades.
Perfil del Col·legi: 405 amics/seguidors.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Recordeu que també podeu seguir el perfil de la secretaria tècnica del Col·legi, na Bet
Gimeno i Gelabert: S-Tècnica Coetapac
Twitter (clica aquí per connectar)
Contactes: 349 seguidors
Publicacions: 742 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: 170 contactes.
Grup “COETAPAC-Agricoles.org”: 424 membres
El grup que “Comissió de joves col·legiats” ja està en ple funcionament. Recordeu que tots
els que esteu interessats en formar part d’aquesta comissió o d’estar informats a través
d’aquest grup, ho podeu fer a través del següent enllaç: http://linkd.in/1cenB4h

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

LA FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE A LES XARXES SOCIALS
Com ja us vàrem informar en l’anterior edició de l’Info@gricoles, la Fundació de la Jardineria i el
Paisatge ha creat perfils a Facebook, Twitter i LinkedIn. Animeu-vos a connectar-vos amb ells, per
estar al dia de totes les novetats .
Per a connectar-vos amb la Fundació i les NTJ heu de clicar els següents enllaços:
Facebook: http://on.fb.me/1cs4vad
Twitter: @NTJFundacion
LinkedIn: http://linkd.in/1bIa4kV
Animeu-vos a seguir-los!!!

Torna a l’inici
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CONVENI AMB EL CFEA DE REUS

CONVENIS

Us Informem que recentment des del nostre Col·legi, conjuntament amb el Col·legi
d’Enginyers Agrònoms, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals i el Col·legi d’Enginyers de
Forests, hem signat un conveni en matèria de formació amb el Centre de Formació i Estudis
Agrorurals de Reus, a través del qual tots els col·legiats podreu accedir als cursos que tenen
lloc al mateix CFEA, i els quals en la gran majoria són de forma gratuïta.

El CFEA de Reus, que té per objectiu assegurar la formació permanent i el reciclatge del
personal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural (DAAM), ens
cedirà unes determinades places als cursos que organitzi al seu centre. Per la nostra banda,
quan s’organitzin cursos des del nostre Col·legi també els hi cedirem places al personal del
DAAM.
Segons s’organitzin cursos i ens cedeixin places us ho anirem informant pels canals habituals
(web, mail, xarxes...).
Per a accedir a la pàgina del CFEA de Reus cliqueu el següent enllaç:
http://bit.ly/1itCwJ5

Torna a l’inici
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REVISTA DEL COL·LEGI NÚM 18. ANY 2014
El passat 28 d’abril de 2014 es va dur a terme la reunió de la Comissió Editorial del Col·legi a la
qual hi van assistir també 2 representants de Sàpiens Publicacions, amb l’objectiu de decidir i
tancar els articles que hi tindran cabuda a la edició de La Revista d’aquest any 2014.

PUBLICACIONS

També es va aprovar el calendari proposat per tal de que la publicació pugui veure la llum a
mitjans de setembre.
Des d’aquestes línies volem aprofitar per a donar les gràcies a tots i totes els col·legiats i
col·legiades que heu participat en aquest procés a l’hora d’oferir-vos per a escriure algun article
i de proposar-ne d’altres que crèieu que podien ser interessants.
Ja ens hem posat en contacte amb els redactors que col·laboraran finalment en La Revista
d’enguany per a donar-los-hi les pautes necessàries. Malauradament degut a un tema d’espai,
tots els articles que ens heu fet arribar no han tingut cabuda dins de l’edició d’aquest any, però
els tindrem en compte per altres ocasions.

NTJ NOVETATS MAIG 2014. 1/2
Maig 2014

NTJ 14R – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE REG

En preparació

NTJ 17B – BIOFILTRACIÓ, ASPECTES GENERALS

En preparació

NTJ 14P - MANTENIMENT DE PAVIMENTS DE SEGURETAT

Revisió 2014

NTJ 14 G - MANTENIMENT DE GÉSPES NO ESPORTIVES
NTJ 07C - SUBMIISTRAMENT MATERIAL VEGETAL: CONÍFERES I RESINOSES
NTJ 07I - SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL: ENFILADISSES

NTJ 14R –
MANTENIMENT
D’INFRAESTRUCTURES Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per al manteniment i la conservació de les infraestruc
DE REG
de reg dels espais verds.
Té com a finalitats:
Establir els objectius generals dels treballs de manteniment i de conservació de les
infraestructures de reg dels espais verds.
Definir els criteris generals de manteniment i conservació de les infraestructures de
reg.
Fixar la terminologia relativa al manteniment i a la conservació de les
infraestructures de reg.
Assistir i orientar els responsables tècnics del manteniment i la conservació de les
infraestructures de reg.
Servir de base per a programes de manteniment i de conservació així com per a
plans de gestió de les infraestructures de reg..
Fomentar la qualitat de les infraestructures de reg dels espais verds.

Torna a l’inici
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NTJ NOVETATS MAIG 2014. 2/2
Aquesta nova publicació vol marcar els
criteris generals per tal d’utilitzar la
Biofiltració com a sistema de regeneració
d’aigües de diferents orígens.

PUBLICACIONS

Tractarà la Biofiltració en diferents
àmbits:
Restauració de rius, regeneració d’aigües,
aprofitament
d’aigües
pluvials
i
tractament d’aigua ornamental.

NTJ 17B – BIOFILTRACIÓ, ASPECTES GENERALS

Aquesta norma va se publicada l’any 97, amb la revisió
dels seus continguts es vol actualitzar amb les
tècniques i materials més actuals.
NTJ 14 G - MANTENIMENT DE GÉSPES NO
ESPORTIVES

NTJ 07C – SUBMIISTRAMENT MATERIAL VEGETAL:
CONÍFERES I RESINOSES
S’actualitzarà el contingut d’aquestes
dues normatives publicades l’any 95

NTJ 07I – SUBMIISTRAMENT MATERIAL VEGETAL:
ENFILADISSES

Hem fet una revisió de preus de les NTJ, oferim les publicacions en PAPER i en format PDF
visita la nostra web o contacta amb nosaltres ntj@fjip-ntj.org
Ofertes especials si ens segueixes a les xarxes socials

Segueix-nos:
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ENQUESTA
En aquest número de l’Info@gricoles, us fem arribar una enquesta que vàreu rebre
recentment amb motiu de la creació de la Comissió de Formació, ja que de cara a programar
el calendari de cursos per a aquest segon semestre de 2014, necessitaríem conèixer les
vostres necessitats o preferències en aquest àmbit.

ENQUESTES

Per tant els col·legiats que ja hagueu omplert l’esmentada enquesta, no cal que la torneu a
omplir, i els que no ho heu fet encara, us animem a que participeu i l’ompliu, ja que d’aquesta
manera el resultat seran sempre més aproximats.
Si no esteu segurs de si heu omplert l’enquesta a la que fem referència, no passa res per
tornar-la a omplir, ja que en cas de que hi hagi duplicitats en descartaríem una.

Cliqueu aquí per accedir a l’enquesta.
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