
Benvolgut  company/a, 

Aquest butlletí que heu obert és el primer butlletí electrònic del 
Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles 
de Catalunya que posem a disposició de tots els col•legiats/des per 
tal de mantenir-vos informats, en tot moment, de les activitats del 
Col•legi en l’àmbit territorial de Catalunya.
Aquest és el primer  info@gricoles, convençuts que et pugui ser 
del tot útil. A ben segur que és millorable, i aquest és un dels reptes 
que ens hem proposat per tan de fer el butlletí el més amè i útil 
possible. I per això ens posem a la teva disposició per a rebre 
qualsevol suggeriment de millora.
Amb tota la il•lusió de posar a la teva disposició aquest nou servei 
aprofito l’avinentesa per a saludar-te ben cordialment i desitjar-te 
una bona diada de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana.

Ben cordialment,

Ramon Lluís Lletjós i Castells
president@agricoles.org

INFO@GRICOLES
 

  octubre '09  

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ ACTUALITAT ACTIVITATS PER 
AQUEST MES CONVENIS FORMACIÓ

ACTUALITAT

RELLEU EN EL PERSONAL 
ADMINISTRATIU DEL COL·LEGI

La Maria Rosa Josa després de 26 anys de servei al Col.legi, 
s’ha jubilat. Les tasques d’administració i dia a dia les porta 
des del 1er d’agost el Jesús Garcia, per contactar amb ell 
adreceu-vos a collegi@agricoles.org. També ha deixat el 
Col.legi per motius de promoció professional la 
Coordinadora Tècnica, l’ Anna de León, lloc que cobreix en 
funcions, com a secretari tècnic el president de la 
Demarcació de Tarragona, en Santi Llurba, per contactar 
amb ell adreceu-vos a secretaria_tecnica@agricoles.org.
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LA VANGUARDIA

El Col.legi, com ha fet d’altres anys, ha sortit a les pàgines de 
La Vanguardia en un especial sobre Col.legis Professionals.
Per a més informació cliqueu aquí.

BOLONYA

Dintre dels canvis que suposaran l’adequació dels estudis a 
Bolonya, i vist que la Llei estatal d ela Funció Pública ja 
estableix com serà l’escalafó amb les nves titulacions, el 
Col.legi ha pres la iniciativa de convocar a la resta 
d’enginyeries tècniques per que l’Administració local i 
catalana reconegui l’accés a les places A1 dels funcionaris 
enginyers tècnics del grup B, redactant un manifest a 
consensuar amb la resta i per portar-lo a l’Administració.

11 DE SETEMBRE

Com cada any s’ha participat en l’ofrena floral al monument 
de Rafael de Casanova organitzada pels Enginyers Industrials. 
També es va assistir a la recepció organitzada pel Parlament 
de Catalunya.
Per a més informació cliqueu aquí.

LLEI OMNIBÚS

A banda de donar suport a través del Consejo de Col.legis 
d’agrícoles d’Espanya a les al.legacions presentades per 
aquest, el Col.legi també ha participat en manifest de tots els 
col.legis de Catalunya i en especial en el manifest el.laborat 
pels Enginyers Industrials i els Enginyers Tècnics Industrials. 
Així mateix, s’han mantingut contactes amb representants 
polítics dels partits catalans per exposar-los-hi la casuística 
dels col.legis professionals.
Per a més informació cliqueu aquí.

IIIer CONGRÈS DE L’ENGINYERIA 
AGRÍCOLA, a València

El nostre president ha presentat la ponència sobre el sector 
porcí i la innovació feta pel nostre expresident i gerent de 
UPB, en David Coll.

2

http://www.agricoles.org/DATA/COLLEGI/vanguardia2.pdf
http://www.agricoles.org/index.php?separadorActiu=1&itemActiu=23&IDTipos=8&ID=1283
http://www.agricoles.org/index.php?separadorActiu=1&itemActiu=23&IDTipos=8&ID=1284


REVISTA

El Col.legi ha presentat la Revista 2009 en el marc de la 
Fira de St Miquel de Lleida, fent-se’n un ampli ressó als 
medis de la Demarcació.
Per a més informació cliqueu aquí.

ACTIVITATS PER AQUEST MES

DIADA DE SANT GALDERIC

Enguany organitzada per la Demarcació de Barcelona al 
monestir de Sant Fruitós del Bages, on també es retrà 
homenatge al que ha estat president del Col.legi durant 13 
anys, en David Coll
Per a més informació cliqueu aquí.

III CONGRESO DE CALIDAD ALIMENTARIA, 
a Santander.

El Col.legi hi participa fent possible la presència de productes 
de qualitat catalans i  moderant el nostre president una Taula 
Rodona.
Per a més informació cliqueu aquí.

CONVENIS

El col.legi ha subscrit recentment convenis amb ARTYPLAN, 
Casas Rurales Amigas, Mundiprensa, Mútua General de 
Catalunya. Recordeu que hi convenis comercials a la web de 
PIMEC, a la que com a socis ens hi podem acollir.
Per a més informació cliqueu aquí.
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FORMACIÓ

FORMACIÓ PRÒPIA

Les diferents Demarcacions estan ofertant cursos i jornades. A destacar les jornades 
que es celebraran en les diferents Demarcacions per explicar els continguts del nou 
decret sobre Nitrats i Zones Vulnerables.
Per a més informació cliqueu aquí.

FORMACIÓ POST-GRAUS, MÀSTERS...

Podeu trobar un recull a 
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/informacio.agenda.ruralcat
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