INFO@GRÍCOLES
EL BUTLLETÍ DIGITAL
NÚM. 3 . Febrer-Octubre 2010
EDITORIAL

ACTUALITAT

NOTÍCIES

ACTIVITATS

PROMOCIÓ
COL∙LEGI

CONVENIS

VIDA SOCIAL

[E

Benvolgudes/ Benvolguts,

EDITORIAL

M’adreço a tots vosaltres amb motiu de l’edició d’un nou número del
butlletí digital del Col.legi, després d’un període de no fer‐ho per raons
diverses que en el contingut d’aquest butlletí es recullen. La intenció és
que, a partir d’ara, el puguem rebre de forma bimensual, i d’aquesta
manera ens assabentem de tot el que sigui d’interès per vosaltres i per
l’institució col∙legial.
Com a fets més destacats que trobarem en el contingut del present
butlletí, voldria assenyalar el balanç de les jornades de reflexió que el
nostre col∙lectiu va posar en marxa el 25 de març d’enguany i que van
finalitzar l’11 de Juny; l’Assemblea General del Col.legi, celebrada el
passat dia 29 de Juny a la demarcació de Tarragona; la publicació de la
Revista anual del Col.legi; la celebració de Sant Galderic el passat dia 16
d’ Octubre, organitzada pels companys de la demarcació de Girona i
l’assistència dels actes institucionals amb motiu de la diada de l’11 de
setembre, a més de les activitats pròpies desenvolupades pel Col.legi i
d’entre la que en destaca que s’està treballant per a poder enllestir el
més aviat possible la nova web del Col.legi, més dinàmica, moderna,
operativa i funcional.
Per acabar, dir‐vos que en aquests moments el Col.legi esta immers en
uns profunds canvis en raó de l’ entrada en vigor del Reial Decret
1000/2010, sobre el visat col∙legial obligatori, que indubtablement haurà
de comportar una reorganització en la nostra manera d’actuar i
funcionar i dels quals en tindrem informació puntual properament.
Desitjo que el present butlletí sigui del vostre interès i aprofito
l’avinentesa per saludar‐vos ben cordialment.
Ramon Lluís Lletjos i Castells
President del COETAPAC
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@WEB@

2.0
ACTUALITAT

Ens trobem a la fase final de la construcció de la nova web del Col∙legi i
donant una ullada enrere veiem l’esforç d’un equip de treball pel qual
han passat diverses persones i és en part gràcies a tots ells que la nova
web està a punt de néixer.
Com a novetat a destacar principalment trobem una web totalment
renovada en aspecte i molt més moderna i diferent de la que teníem,
però sempre mantenint els serveis que fins ara estaven disponibles com
el webmail, visat telemàtic, directori professional... que són alguns dels
conceptes que amb l’obligatorietat de disposar de la “Finestreta única”
haurem de tenir presents a la web.
En l’aspecte de navegació és tot més intuïtiu, amb accessos més visibles
i amb informació resumida que dona accés a la informació més
detallada, disposarem a la plana principal d’una agenda amb els actes
(xerrades, cursos...) més destacats per tenir‐los sempre presents.
Un altre novetat és que les demarcacions podran gestionar la seva
informació a través d’una “subweb” exclusiva per a cadascuna d’elles i
així no es trepitjaran la informació, per tant si un
col∙legiat de Lleida per exemple, només vol veure la
formació que hi hagi a la seva demarcació o les
notícies destacades del seu territori pot accedir
directament.
També està previst que aquesta web sigui una web
moderna basada en les tecnologies 2.0, això vol dir
que tindrem un perfil a les xarxes socials que estarà
connectat a la web i que s’anirà actualitzant
habitualment. En principi a la mateixa web
disposarem d’un apartat per accedir al perfil de les
xarxes socials directament i així facilitarem que ens
pugueu afegir com a contacte.
Es previst integrar la finestreta única tal i com ens
obliga l’entrada en vigor de la llei 1000/2010, a
través de la qual es podran realitzar tots el tràmits
col∙legials de forma telemàtica.

Web en fase de proves
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MODIFICACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN

2.0
ACTUALITAT

La nostra companya Isabel Perea i Jou, membre de la Junta de Govern
electa el passat 22 de maig de 2009, ha deixat el càrrec de tresorera del
Col∙legi per motius personals i professionals, essent substituïda en el seu
càrrec pel company Joan Salvador Minguet i Pla, que va ser president de la
demarcació de Lleida des de juny de l’any 2002 fins a finals de novembre de
l’any 2007.
I així com en l’editorial del nostre president a la publicació de la revista
d’enguany, volem agrair a la Isabel tota la tasca desenvolupada com a
tresorera durant aquest període i desitjar‐li molta sort en el futur, i alhora
donar una cordial benvinguda al Joan Salvador i desitjar‐li també molta sort
en aquesta nova etapa que comença, on des d’aquestes línies ens posem a
la seva disposició per allò que consideri oportú.

ASSEMBLEA COETAPAC
El passat 29 de juny de 2010 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del
Col∙legi, enguany va ser la demarcació de Tarragona qui va organitzar l’acte a
l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus.
En el transcurs de l’Assemblea es va presentar i aprovar la Memòria Anual del
Col∙legi, es van aprovar els comptes i es va ratificar el pressupost per aquest
any 2010 que prèviament havien sigut aprovats per la Junta de Govern.

JUNTES DE GOVERN DEL COETAPAC
A dia d’avui, durant el que portem de 2010, la Junta de Govern del Col∙legi s’ha
reunit un total de 6 vegades, els dies 19 de març, 18 de maig, 13 de juliol, 14 de
setembre i 26 d’octubre, incloent la reunió del 14 d’octubre que va tractar
monogràficament el tema de l’entrada en vigor de la llei 1000/2010 l’1
d’octubre d’enguany sobre els visats obligatoris.
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ENTRADA EN VIGOR REIAL DECRET 1000/2010 SOBRE VISATS OBLIGATORIS

NOTÍCIES

El Consell de Ministres del 30 de juliol va aprovar el Reial Decret 1000/2010, de
5 d’agost, sobre el visat col∙legial obligatori, el qual es va publicar el 6 d’agost al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquest Reial Decret ha entrat en vigor l’1
d’octubre passat i d’ell en destaca la “no obligatorietat” de visar una gran part
dels treballs d’enginyeria.
Aquesta és una conseqüència, en molt bona part, del desplegament de la Llei
Òmnibus, la qual estableix un nou règim jurídic en el qual els visats dels treballs
professionals passen, com a regla general, a tenir caràcter voluntari, a petició
expressa del client o promotor, i els visats obligatoris són exclusivament els
que determini el Govern estatal mitjançant Reial Decret.
El nou Reial Decret estableix, al seu article 2, que el nombre de visats de treballs
professionals obligatoris és tancat en les àrees següents:
A.‐ edificació (lletres a, b, c i d)
B.‐ voladures (lletra e)
C.‐ ús d’explosius (lletres f i h)
D.‐ aprofitament de recursos miners (lletra i)
Des del COETAPAC ens hem mostrat des d’un inici contraris a que el Govern de
l’Estat hagi adoptat una interpretació tan restrictiva de la norma comunitària i
amb el Reial Decret 1000/2010 opti per la desaparició d’un instrument com el
visat obligatori que fins ara ha estat garantia de professionalitat i seguretat en
els treballs professionals d’enginyeria.
Per aquest motiu des del COETAPAC ens vam adherir, juntament amb una
vintena d’altres Col∙legis Professionals, al manifest “projectes amb garantia”, des
d’on es reclama el manteniment del visat com una funció social de control i
seguretat dels treballs tècnics i la col∙legiació obligatòria dels professionals que
desenvolupin treballs o projectes que han de ser visats.
Aquest manifest es va publicar el 24 de març d’enguany als diaris La Vanguardia,
Avui i El Punt i es pot consultar al web www.projectesambgarantia.com.

Continua a la
pàgina següent

Des del COETAPAC, considerem que la desaparició o reducció de l’àmbit del visat
pot arribar a provocar un cert descontrol, desprotecció o inseguretat en els
treballs, ja que persones sense les atribucions legalment reconegudes podrien
exercir la professió amb el corresponent risc per a la seguretat que això
comporta.
...
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...

NOTÍCIES

Per tot plegat, la Junta de Govern del COETAPAC es va reunir en sessió
extraordinària el passat 14 de setembre per tal de discutir i analitzar l’adaptació del
Col∙legi al que estableix el nou Reial Decret 1000/2010, creant‐se un grup de treball
que hores d’ara ja ha perfilat una proposta en relació a l’adaptació de les normes
internes de visat, els drets de visat o la responsabilitat civil, qüestió sobre la que
considerem d’especial importància recordar que esdevé primordial per tal de
garantir que el visat es presenta amb les cobertures necessàries. De tot plegat se’n
donarà oportú coneixement en els corresponents apartats de la web del Col∙legi.
En l’àmbit informatiu us recordem, tal i com es va informar a la web, que des del
Col∙legi es van fer les gestions pertinents per tal de que el passat dia 23 de
setembre de 2010 el senyor Xavier Campà, Subdirector general d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, dugués a
terme a la seu del Col∙legi de Catalunya, a Barcelona, una sessió informativa de la
qual us detallem el seu contingut en un article dedicat íntegrament a la mateixa en
aquesta edició de l’Info@grícoles.

Els projectes de construcció o modificació de granges i les indústries agroalimentàries
són algunes de les activitats afectades per la normativa de visat.

VISAT PROFESSIONAL “ Por una Sociedad mas segura”
El “Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agricolas de
España”, representant al nostre col∙lectiu i al nostre Col∙legi, s’ ha adherit a la
“Plataforma Visado Profesional. Por una sociedad mas segura”.
Podeu accedir a la seva web clicant aquí, on trobareu les accions que fins ara
han dut a terme.
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SESSIÓ INFORMATIVA AMB EL SR. XAVIER CAMPÀ:
“EL FUTUR DELS COL∙LEGIS PROFESSIONALS”

ACTIVITATS

Foto de la Sessió informativa

El passat 23 de setembre de 2010, va tenir lloc a la seu del Col∙legi de
Catalunya, a Barcelona, la sessió informativa sobre les darreres novetats i
la situació actual en relació a la transposició de la Directiva de Serveis del
Mercat Interior (coneguda com a Directiva SIM), especialment la Llei
Òmnibus i el Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre el visat col∙legial
obligatori.
La sessió va córrer a càrrec del Sr. Xavier Campà,
Subdirector general d'Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, que va comentar que el procés de
transposició i la situació actual configuren un marc
jurídic complex que sens dubte està tenint greus
repercussions per als Col∙legis professionals, la qual
cosa s'ha vist darrerament encara més enrevessat
per la Sentència del Tribunal Constitucional a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com per
l'abast excessiu que les modificacions legals derivades d'aquest procés de
transposició han donat a la normativa bàsica estatal en l' àmbit col∙legial.
Des del COETAPAC es va aprofitar per a reclamar al Sr. Campà que
l'Administració tingui especial cura i sensibilitat en escoltar els Col∙legis
professionals i ens varem posar a disposició de col∙laborar en el projecte
de cercar una fórmula alternativa al que a partir del proper 1 d'octubre
imposarà el Reial Decret de visats col∙legials obligatoris.
Mirarem de mantenir‐vos informats de totes aquelles
novetats que es puguin anar produint, això com de tota
aquella informació que pugui ampliar l'actual i creguem
que pot ser del vostre interès.
Mirarem que en la nova web del Col∙legi que en aquests
moments s'està acabant de perfilar i que esperem
estigui a punt per aquesta tardor, s'hi inclogui un apartat
dedicat a les novetats derivades de la Directiva SIM i del
visat obligatori.
Per a més informació i/o per accedir al PowerPoint de
presentació del Sr. Xavier Campà pots clicar aquí.

El Sr. Xavier Campà durant l’acte
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SUPORT AL VISAT PROFESSIONAL

ACTIVITATS

El Col∙legi ha donat suport a la iniciativa conjunta de les enginyeries catalanes
en suport de la garantia que suposa el visat professional.
S’ ha creat una plataforma web que s’ anomena “ Projectes amb Garantia”,
per accedir pots clicar aquí.
Entre d’ altres documents podreu trobar el “ Manifest en defensa de la
Seguretat i la regulació dels treballs Tècnics” signat pels Col∙legis
professionals de Catalunya, juntament amb entitats i organitzacions
catalanes.

CONFERÈNCIA DEL SR. MIQUEL ROCA
El passat 18 de febrer d’ enguany es va fer una conferència amb la presència
del Sr. Miquel Roca i Junyent com a convidat organitzada pel CETIB i el
Col∙legi d’ Enginyers Industrials de Catalunya, amb el suport de setze Col∙legis
d’ enginyers de Catalunya, entre els que es troba el COETAPAC.
El Sr. Roca va destacar alguns aspectes com: “La Llei Òmnibus es parcialment
inconstitucional”, o “La Llei Òmnibus sorgeix d’ un plantejament injustificat,
ja que no existeix cap legislació comunitària que imposi la supressió de l’
obligació de col∙legiar‐se i que per tant justifiqui la nova llei. De fet la
Directiva de Serveis defensa la col∙legiació obligatòria i/o la regulació de les
professions”.
Per veure un resum de la conferència clica aquí, accediràs al vídeo de l’acte
que va penjar el CETIB
MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESTATUT
El Col∙legi es va adherir al “Manifest de Col∙legis Professionals en defensa de
l’Estatut de Catalunya” junt amb d’altres Col∙legis Professionals en un
document que es va signar el passat 8 de juliol de 2010.
Paralel∙lament a aquesta acció, els col∙legis sotasignants del document es van
adherir a la convocatòria d’Òmnium Cultural a la manifestació del passat 10
de juliol d’enguany.
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JORNADES COETAPAC 2010: “CAMINANT CAP AL 2020”
El passat 11 de juny d’aquest any 2010 es van cloure les Jornades
COETAPAC 2010 “Caminant cap al 2020”, aquestes van donar el tret de
sortida el passat 25 de març, i han comptat amb un total de 9 sessions
arreu de tot el territori de Catalunya on s’ha analitzat la situació sectorial
ACTIVITATS
i transversal de l’agricultura i del territori dins el marc de la PAC.
Al llarg de les 9 sessions varen participar 47 experts en la
matèria amb ponències i taules rodones, els quals van abordar
els temes de manera molt rigurosa i alhora amena, aconseguint
així la màxima atenció i validació per part del públic.
Des del Col∙legi valorem aquestes primeres Jornades
positivament i ens encoratja a continuar treballant en aquesta
línia.
Des d’aquest espai volem aprofitar per agrair a tothom la seva
col∙laboració, com els ponents, els patrocinadors i
col∙laboradors, els membres del Col∙legi i de les demarcacions,
als assistents i a tothom que ha fet possible la realització
d’aquestes primeres Jornades que han tingut tan bona rebuda
per part de tots vosaltres.
En aquests moments és previst que a través del Comité
d’organització de les Jornades s’elabori un informe de valoració
de les Jornades amb propostes de futur
Díptic Jornades COETAPAC
Per accedir a la pàgina de les Jornades cliqueu aquí, podreu trobar les
ponències, fotografies i informació variada.
AMB EL SUPORT DE:

Taula ponents Jornada Inaugural
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REVISTA COETAPAC NÚM. 14. ANY 2010

ACTIVITATS

Un any més, gràcies a l’esforç de molta gent, hem tret endavant una
edició més de la nostra Revista. Tot i el moment que vivim i la situació
econòmica en la que tothom està immers, s’ha treballat per aconseguir
el màxim de patrocinadors per tal que a dia d’avui podem tenir la revista
entre les nostres mans i és en aquest aspecte on volem agrair a tots els
anunciants que un any més han dipositat la seva confiança en el Col∙legi i
la nostra Revista.
També agrair a tots els articulistes que hi col∙laboren
desinteressadament i que fan possible que aquesta revista tingui, tal i
com ens heu fet arribar alguns de vosaltres, un bon nivell tècnic i
d’interès general.
La publicació d’enguany destaca dos temes que a nivell del Col∙legi
considerem de gran importància en el transcurs d’aquest any, el primer
són les Jornades COETAPAC 2010 “L’Agricultura cap a l’horitzó 2020”,
que van ser les primeres Jornades que ha organitzat el Col∙legi i on els
objectius
principals eren seguir les evolucions de les polítiques
agràries, adquirir criteris per anticipar‐se als canvis, establir
estratègies participatives i reforçar el suport de l’Enginyeria
Tècnica Agrícola als professionals del sector; el segon
tema destacat és la Directiva de Serveis i la Llei Òmnibus
(Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el
lliure accés de les activitats de serveis i el seu
exercici) que ens afecta a tots els Col∙legis professionals,
on els professionals col∙legiats assumeixen nous drets i
obligacions amb la nova regulació, i els visats han estat
objecte de revisió i qüestionament i molts d’ells passen
de ser obligatoris a ser voluntaris. És per això que ho
hem volgut reflectir a la portada amb el títol “Nous reptes i
oportunitats per als Col∙legis Professionals?” i amb el símbol
de les Jornades.
Ja podeu accedir al contingut de la Revista en format digital
a través de la web www.agricoles.org.

Portada Revista núm. 14
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BORSA DE TREBALL

ACTIVITATS

Us comuniquem que la Borsa de Treball serà un espai important a la nova web
del Col∙legi, ja que creiem que en aquests moments li pot ser útil a molts
col∙legiats, allà hi podreu trobar ofertes de treball tant del vostre àmbit com
de la resta del territori de Catalunya i promoure’m aquest espai a les
empreses perquè ho facin servir també penjant les seves demandes.
Mentrestant ja sabeu que teniu disponible l’espai “Borsa de Treball” a la web
del Col∙legi www.agricoles.org.
També podeu trobar ofertes de treball a la pàgina del SOC.
DIADA 11 SETEMBRE
Tal i com vàrem fer l’any passat, el Col∙legi, representat pel president, en
Ramon Lluís Lletjós i Castells, va participar en l’ofrena al monument de Rafel
Casanovas amb motiu de la Diada de Catalunya.
Una tradició a la qual en els darrers anys han participat conjuntament els
Col∙legis d’enginyeries i enginyeries tècniques de Catalunya, on cadascun dels
col∙legis li fa una ofrena al monument d’un coixí de flors amb el seu respectiu
escut la bandera de Catalunya.

Presidents i degans de col∙legis professionals portant l’ofrena.
Entre ells, el nostre president, en Ramon Lluís Lletjós i Castells.

INCORPORACIÓ A L’ITeC
En la darrera reunió del Patronat de L’ITeC que es va celebrar el passat dia 25
de maig es va acordar per unanimitat acceptar la petició d’incorporació del
nostre Col∙legi que a principis d’aquest any els hi vàrem fer arribar.
Així doncs el proper 23 de novembre d’enguany tindrà lloc la reunió del ple del
Patronat a la qual en Ramon Lletjós, en representació del Col∙legi, prendrà
possessió del càrrec com a patró de l’ITeC.
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SANT GALDERIC

ACTIVITATS

Un any més el Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya va celebrar la diada del patró de la pagesia
catalana, Sant Galderic. Enguany, ha sigut la demarcació de Girona qui ha
organitzat l’esdeveniment que va tenir lloc el passat dissabte 16 d'octubre.
Els companys col∙legiats d'arreu de Catalunya es van trobar a les 11 del
matí al Punt de Benvinguda de la ciutat de Girona des d'on varen
començar una visita guiada per la Girona Vella, així els nostres companys
que no coneixien la ciutat la van descobrir d'una manera molt amena,
passant per Sant Felix, Sant Pere de Galligans, els banys àrabs, la Catedral i
el Barri jueu. Després del recorregut es va celebrar al Restaurant Fornells
Park, un dinar de germanor juntament amb el President de la Cambra de
Comerç de Girona, el Sr. Domènec Espadalé i la seva senyora, que ens van
fer l'honor d'acompanyar aquest dia tan assenyalat i de dir unes paraules a
favor de la bona feina feta pels enginyers tècnics agrícoles catalans.
En representació de la Junta de Govern del Col∙legi hi varen assistir el
president, en Ramon Lluís Lletjós, el vice‐president i president de la
demarcació de Girona, en Josep Mª Poch, el president de la demarcació de
Barcelona, en Miquel Pujols i el secretari, en Francesc Xavier Vila.

MESA ENGINYERA TÈCNICA CATALANA
El president del Col∙legi, en Ramon Lluís Lletjós, assisteix periòdicament a les
reunions de la Mesa d’Enginyeria Tècnica Catalana junt amb d’altres col∙legis
d’enginyeries tècniques. Les funcions d’aquesta mesa han de ser defensar,
davant de qualsevol instància i en qualsevol procediment, els interessos
comuns de les enginyeries tècniques i impulsar el paper social i econòmic de
les enginyeries tècniques, entre d’altres.
Us anirem informant puntualment dels acords que es prenguin.
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NOVETATS EDITORIALS NTJ
Aquest Estiu hem publicat la quarta NTJ sobre les tècniques de bioenginyeria
aplicables en àmbits fluvials de la col∙lecció de les Normes Tecnològiques de
Jardineria i Paisatgisme, junt amb el cinquè CD‐ROM.
Amb aquesta col∙lecció de CD‐ROM d’NTJ es dóna resposta a la demanda de
disposar‐les en format electrònic, posant a l’abast de tothom la documentació
tècnica de les NTJ prèviament editades, amb la intenció de facilitar el treball a
tots els usuaris.

ACTIVITATS
NTJ 12S PART 5 OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES DE RECOBRIMENT
I D’ESTABILITZACIÓ APLICABLES EN ÀMBITS FLUVIALS
Data d’edició: Juny de 2010
ISBN: 978‐84‐96564‐09‐1
Núm. de pàgines: 117
Edició: Bilingüe, en català i en castellà
Aquesta NTJ 12S PART 5 normalitza les tècniques vegetals de bioenginyeria
en àmbit fluvial compreses dins de les tècniques de recobriment
(cobertura amb terra vegetal, sembres, implantacions de fragments de
plantes i plantació d’espècies herbàcies) i de les tècniques d’estabilització
(plantacions, estacatge de ribera, feixines, trenats vius, estrats de
branques, llits vius de brancatge, palissades, estores, etc.).

CD‐ROM NÚM. 5
Data d’edició: 2010
ISBN: 978‐84‐96564‐11‐4
Edició: En català i en castellà
Conté les NTJ següents:
•
•
•
•

NTJ 03S SOSTENIMENT ARTIFICIAL I PROTECCIÓ DE L’ARBRAT
NTJ 08E TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS
NTJ11E COBERTES ECOLÒGIQUES EXTENSIVES
NTJ 12S Part 1 OBRES DE BIOENGINYERIA: TÈCNIQUES DE RECOBRIMENT
DE TALUSSOS
•
NTJ 14B MANTENIMENT DE PALMERES
Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana – FEAC
Comissió de Jardineria i Paisatgisme – NTJ

www.ntj‐feac.org
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ACTUALITATS I HORITZONS DE L’ENGINYERIA CATALANA

PROMOCIÓ
DEL
COL∙LEGI

El Col∙legi ha participat en l’edició del llibre “Actualitat i Horitzons de
L’ENGINYERIA CATALANA” de Doblerre Editorial al qual han volgut reflectir
“la trajectòria i la labor quotidiana de les entitats on els enginyers i enginyers
tècnics catalans s’apleguen per ampliar coneixements, contribuir a la millora
de la societat i defensar els seus interessos” i “mostrar al públic en general i
al jovent en particular, quines són les activitats habituals de les diferents
branques de l’enginyeria i quins possibles desenvolupaments es poden donar
en cada especialitat en el futur immediat”.
Dins d’aquesta edició podeu trobar vuit pàgines dedicades integrament al
Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
En breu podreu trobar aquest llibre a la vostra corresponent demarcació.

COL∙LABORACIÓ AMB EL LLIBRE “CONSTRUCCIONS AGRÀRIES”
Recentment ha sortit publicat el llibre “Construccions agràries”, el tercer
número de la col∙lecció de guies d’integració paisatgística del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, una col∙lecció de caràcter tècnic i
divulgatiu que promou la integració paisatgística d’activitats amb una
incidència paisatgística rellevant.
Aquest llibre ha estat el∙laborat en col∙laboració del Col∙legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i la Fundació de l’Enginyeria
Agrícola Catalana.
Podeu adquirir el llibre clicant aquí.

PRESÈNCIA ALS MEDIS
Durant aquest any 2010 s’han publicat anuncis periòdicament a l’edició
d’Agroactivitat, la revista de les Federacions Cooperatives Agràries de
Catalunya i al diari “Europa Agraria”. D’altre banda, arrel de la celebració de
les Jornades COETAPAC 2010, vàries edicions es van fer ressò de les mateixes
com el diari “Europa Agraria”, i “El Periódico” on va sortir un article sobre la
Jornada Inaugural, també van fer dues entrevistes al President Ramon Lluís
Lletjós, una al diari “Avui” i un altre a la web de RuralCat. El programa “El
Sector primari” de Catalunya Ràdio també es va fer ressò de les Jornades.
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CONVENIS
Podeu trobar a l’apartat “Convenis” de la web del Col∙legi tots els
convenis actius que tenim signats amb diferents empreses i les avantatges
i descomptes que podeu gaudir pel fet d’estar col∙legiats. A continuació us
detallem els últims convenis que s’han signat:

CONVENIS
Clínica Belodonte
A través del conveni signat amb Mútua General de Catalunya, els
col∙legiats podeu gaudir de descomptes a la Clínica Belodonte, un centre
d’odontologia i cirugia i medicina estètica.
Per a més informació cliqueu aquí.
Caixa d’Enginyers
A l’últim Info@grícoles us vàrem avançar que s’havia signat un conveni
amb Caixa d’Enginyers, doncs bé, ara us fem arribar les condicions
especials de les que podeu gaudir associant‐vos en aquesta entitat i
essent col∙legiats al COETAPAC.
Per accedir a les condicions especials cliqueu aquí.
Òptica Sanabre
El passat mes de juny el Col∙legi va signar un conveni de col∙laboració amb
Òptica Sanabre amb el qual tots els col∙legiats i els vostres familiars podeu
gaudir de condicions especials i de descomptes fins el 60 %.
Per accedir al document on es detallen els descomptes cliqueu aquí.
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LA FOTO DEL MES!
Si t’agrada la fotografia, preferentment aquella relacionada amb el món
agrari o la nostra professió, et proposem de participar a l’apartat de la
nostra web: “La foto del mes!” a partir de la posada en marxa de la nova
web que hem explicat anteriorment.

VIDA SOCIAL

Des del Col∙legi volem exposar les fotografies que ens feu arribar. Per
això ja ens podeu començar a enviar les fotos que més us agradin. A
més, si ho autoritzeu, el Col∙legi es reservarà la possibilitat de usar‐les a
altres publicacions internes.
Les fotografies enviades al Col∙legi durant cada mes, s’inclouran a la
web, en el directori del mes finalitzat i d’entre totes elles sortirà
escollida guanyadora “La foto del mes” que serà publicada de forma
destacada, per tant podeu optar a aquest guardó mensualment.
En el moment d’editar la revista anual del Col∙legi, un jurat escollirà les
tres fotografies més atractives per a que siguin publicades a la mateixa
edició que com sabeu s’envia arreu de Catalunya i a molts punts
d’Espanya.
Properament podreu veure les bases a la nova web del Col∙legi, a
l’apartat “Actualitat: La foto del mes!”.
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PUBLICITAT A L’INFO@GRICOLES

VIDA SOCIAL

Us informem que a partir del proper Info@gricoles i ja que la nostra intenció
tal i com us hem comentat a l’Editorial és fer‐ho de forma bimensual, tindreu
disponible la possibilitat de posar publicitat al butlletí digital del Col∙legi.
Si esteu interessat i voleu sol∙licitar més informació al respecte, o simplement
voleu que us fem arribar les tarifes, podeu posar‐vos en contacte amb el
Col∙legi al telèfon 93.217.97.53 i/o al e‐mail collegi@agricoles.org i preguntar
per en Jesús García o na Estefanía Rubio.
Tots els col∙legiats que estigueu interessats amb el comentat anteriorment,
sapigueu que podeu gaudir de descomptes a l’hora d’inserir publicitat de la
vostra empresa.

EL RACÓ DEL COL∙LEGIAT
Si voleu fer‐nos arribar la vostra opinió o suggeriment respecte qualsevol
aspecte del Col∙legi, ho podeu fer a través d’una adreça electrònica que
posem a la vostra disposició des d’ara bustia@agricoles.org.
Allà ens podreu fer arribar també les vostres inquietuds en vers a la nostra
professió o quelcom relacionat amb el nostre col∙lectiu.
En aquesta adreça podreu respondre també a qüestions que es plantegin
des d’aquest apartat per tal de posteriorment fer una recopilació de totes
les respostes i saber l’opinió del col∙legiat en vers a diferents aspectes
relacionats amb el Col∙legi.
Aquest mes proposem la següent pregunta:
Què opines sobre l’entrada en vigor de la nova llei 1000/2010 sobre visats
obligatoris?
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CAMPANYA “GRAN RECAPTE D’ALIMENTS A CATALUNYA (II EDICIÓ)”
Els propers divendres dia 12 i dissabte dia 13 de novembre, a mercats i
supermercats de tota Catalunya, tindrà lloc la II Edició del “Gran Recapte
d’Aliments.

VIDA SOCIAL

Aquesta és una campanya fonamental per ajudar a la gent de casa nostra que
passa gana. Des del any passat, les persones que reben l’ajut del Banc dels
Aliments de Barcelona s’han doblat i ara superen les 100.000 al mes.
Tant si vols col∙laborar com a voluntari a un punt de recollida, com si ajudes a
fer córrer la veu entre els teus familiars i amics, tu pots ajudar a lluitar ARA
contra la fam
COM PARTICIPAR?
` Si vols ésser voluntari, envia un email
o truca al 933 464 404.
` visita’ls a Facebook o segueix‐los a Twitter.
` Si vols saber més, visita el web del Gran Recapte.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
-

Quins són els aliments més adients per la donació?
Necessitem arròs, pasta, llegums seques, oli i llet. Aquests són aliments
d’alt valor nutritiu bàsics en l’alimentació de les persones.

-

A on puc fer una donació d’aliments?
Des de molts punts a tot Catalunya. Pots trobar el llistat de Punts de
Recollida d’Aliments provisionals consultant l’apartat Punts de
Recollida d’Aliments. També podreu fer donacions la mateixa setmana
del recapte per via telefònica trucant al 93 346 4404.

-

Existeixen altres formes de col•laborar?
Ja tenim 3.400 voluntaris! Si creus que la teva família, escola,
associació, agrupament escolta, empresa o entitat pot estar interessada
en col•laborar a la Campanya aportant un grup de voluntariat(mínim 10
persones), tant als punts de recollida com facilitant mitjans de transport
per poder portar tots els aliments recollits cap als magatzems de cada
Banc dels Aliments, escriviu‐nos a: voluntariat@bancdelsaliments.org
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