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ACTIVITATS
[E

PROMOCIÓ
COL·LEGI

FORMACIÓ

CONVENIS

NOVETATS A L’INFO@GRICOLES

2.0

En quant a la primera novetat i seguint la línia d’incorporació de noves
tecnologies, en aquest darrer Info@gricoles s’incorporen els botons
“Comparteix la noticia” tant per a Facebook com per a Twitter.

ACTUALITAT

És a dir, des d’ara tindreu la opció de compartir de forma immediata amb els
vostres contactes d’aquestes dues xarxes, les notícies que siguin del vostre
interès o dels vostres coneguts, alhora que esteu llegint l’Info@gricoles.
Esperem que us sigui de gran utilitat aquesta eina.
La segona novetat són les enquestes.
Al final de l’Info@gricoles hem introduït un enllaç per a poder realitzar
enquestes entre tots els col·legiats i d’aquesta manera poder valorar la vostra
opinió respecte els temes que proposem i que creiem que poden ser d’interès
pel nostre col·lectiu.
A cada edició de l’Info@agricoles, l’enquesta tractarà un tema diferent.
La primera enquesta que us fem arribar és en relació a la satisfacció dels
col·legiats/usuaris respecte la nova web del Col·legi.
No deixeu d’omplir-la per poder millorar amb els vostres comentaris.

JUNTES DE GOVERN DEL COETAPAC
En aquest últim període s’han celebrat dues Juntes de Govern, el 28 d’abril i el
22 de setembre d’enguany.
Entre d’altres es van tractar temes com les actuacions futures en el marc del
conveni amb ENAC, els nous drets de visat i normes de visat, les gestions
efectuades per tal de reduir despeses corrents en relació a l’assessoria fiscal,
laboral i comptable, subministraments i manteniment del local; també es van
tractar les propostes de convenis amb diferents entitats, i els serveis als
col·legiats en el marc del conveni amb Pimec, l’edició de la Revista núm. 15, el
funcionament de la nova web i els temes de tresoreria.
També es va dur a terme a la demarcació de Lleida una Junta de Govern
monogràfica amb totes les Juntes de Govern de les diferents demarcacions, on
es va tractar la situació i estructura actual del Col·legi i possibles propostes de
modificació.

2.0
Sala de juntes a la seu del COETAPAC
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. 21 DE JULIOL DE 2011

2.0

El passat 21 de juliol es va dur a terme a la seu de la demarcació de Tortosa del
Col·legi, l’Assemblea General Ordinària.
Es va aprovar l’acta de l’assemblea general ordinària anterior que s’havia celebrat
el 29 de juny de 2010 a Reus.

ACTUALITAT
Abans de l’inici de la reunió el secretari va efectuar el recompte i comprovació de
vots delegats que portaven els assistents. El total de volts delegats fou de 48.
Informe de presidència:
El president va llegir l’informe de les activitats col·legials, de les principals
novetats que han afectat durant el 2010 el Col·legi i dels acords, convenis i
iniciatives que s’han portat a terme des del Col·legi en la recerca de beneficis pels
col·legiats i el propi Col·legi, tant amb entitats privades com amb institucions. El
resum de presidència el podeu trobar en aquesta mateixa web.
Memòria del Col·legi corresponent a 2010:
El secretari va fer un resum de la memòria del Col·legi i de les demarcacions, que
teniu a la vostra disposició també a la web. La memòria, que havia de ser objecte
d’aprovació, va quedar aprovada per assentiment.
Balanç i comptes de resultats de l’exercici 2010:
El tresorer va fer la presentació dels comptes i se’n va encetar un debat i anàlisi al
respecte, després del qual es va procedir a la votació per a la seva aprovació.
El balanç i els comptes varen resultar aprovats al recollir-se 34 vots a favor, 30
vots en contra i 4 abstencions.
Pressupostos del Col·legi pel 2011:

Continua a la
pàgina següent

Aquests pressupostos havien estat prèviament aprovats per majoria en Junta de
Govern de 28 d’abril de 2011. Aquests pressupostos tenen establerta una
aportació de les demarcacions al Col·legi d’un 32% de les quotes col·legials,
percentatge menor al que s’aplicava fins el moment (40%).
La votació va donar un total de 35 vots en contra dels pressupostos, 31 vots a
favor i dues abstencions.
Per tant, els pressupostos del Col·legi pel 2011 no varen ser aprovats i en
conseqüència, per enguany, es prorroguen els pressupostos de 2010.
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Aportació econòmica de les demarcacions al Col·legi:

2.0
ACTUALITAT

Tal i com s’havia sol·licitat prèviament a l’assemblea per part del president de la
demarcació de Barcelona i quatre membres més de la Junta de Govern d’aquesta
demarcació, es va procedir a encetar el debat sobre aquesta qüestió, en la que
els representants d’aquesta demarcació argumentaren que l’aportació de les
demarcacions al Col·legi, per motius econòmics, no podia ser superior al 20% de
les quotes col·legials.
El President de l’Assemblea va considerar que el decidir el percentatge
d’aportació obligatòria de les demarcacions al Col·legi, no hauria de ser tema de
discussió de l’Assemblea i sí de la Junta de Govern del Col·legi, tal i com s’ha
vingut fent sempre. Per tant, no era procedent efectuar cap votació sobre
aquesta petició, tenint en compte també que per a fer-ho cal prèviament
disposar d’uns pressupostos tancats i clars i de l’anàlisi econòmic pertinent que
reflecteixi la situació econòmica de cada demarcació i del Col·legi. En aquest
sentit cal recordar que era prevista una reunió de totes les Juntes per a avaluar
aquest futur d’organització i econòmic del Col·legi, tal com es va acordar en la
reunió de Juntes de demarcacions del passat mes de juny a Lleida.
Relacions del Col·legi amb el Consejo:
Es va exposar per part del president les relacions que al llarg de tot el 2010 i
aquest mesos de 2011 s’han estat portant a terme amb el Consejo General de
Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España per tal de millorar els serveis
que aquest presta al Col·legi i establir un acord econòmic en qüestions com els
serveis d’advocat o la integració del Consejo a la nova Fundació de la Jardineria i
el Paisatge, de la que el propi Col·legi n’és patró.
El debat entre els assistents també va versar sobre la possibilitat que el Col·legi
es desvinculi del Consejo.
Es va acordar crear un grup de treball encarregat d’estudiar a fons les
conseqüències jurídiques i econòmiques d’una eventual desvinculació del
Col·legi envers el Consejo, i establir possibles propostes alternatives.
Fffffffffffffff tttttttttttttttt

Entrada de la seu de la
Demarcació de Tortosa
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 21 DE JULIOL DE 2011

2.0
ACTUALITAT

Amb posterioritat a l’assembla general ordinària, es va portar a terme
l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi, que s’havia convocat,
bàsicament, per tal d’aprovar els Estatuts del Col·legi, segons modificacions
introduïdes en la darrera assemblea general extraordinària, i escollir
tresorer/a per tal de complir amb el que preveuen els mateixos Estatuts.
No obstant això, a petició del president del Col·legi, feta amb anterioritat a
l’Assemblea, es varen introduir dos nous punts en l’ordre del dia.
A l’igual que s’havia fet amb l’assemblea ordinària, abans de l’inici de la
reunió el secretari va efectuar el recompte i comprovació de vots delegats
que portaven els assistents, als efectes de l’aprovació d’aquells punts que així
ho requerien. El total de volts delegats fou de 26.
Va quedar aprovada per assentiment, l’acta de la sessió de l’assemblea
general extraordinària anterior, del 10 de febrer d’enguany.
Aprovació dels Estatuts:
El secretari va explicar que un cop l’assemblea general extraordinària del
passat 10 de febrer havia donat per aprovada la modificació dels Estatuts del
Col·legi per tal d’adaptar-los a la Directiva de Serveis i al Decret legislatiu
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la
Directiva de Serveis, es va procedir a donar tràmit a l’expedient enviant-lo per
a la seva ratificació al Departament de Justícia.
Aquest Departament els va retornar sol·licitant esmenar dues qüestions
merament formals i una qüestió legal, relativa al sotmetiment del visat
col·legial de forma obligatòria en els termes establerts per la normativa vigent
(Reial Decret 1000/2010, de visat col·legial obligatori).
Aquesta nova adaptació es va aprovar per assentiment. No obstant això, i
donat que una de les peticions de temes a tractar guardava relació amb els
Estatuts, es va procedir a encetar-ne el debat, que es detalla en el següent
apartat.

Continua a la
pàgina següent
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Inclusió en els Estatuts de la figura del “col·legiat no exercent”:

2.0
ACTUALITAT

Com s’ha dit, aquesta petició va ser formulada pel president, qui en va raonar
la mateixa i en va argumentar la necessitat per raons diverses, tant col·legials
pròpiament dites, és a dir, des d’un punt de vista col·lectiu, com fiscals i per
tant des d’un punt de vista més individual.
Al respecte es va encetar un debat en el que alguns dels assistents van
expressar el seu parer i es va procedir a la votació, essent aquesta favorable a
la inclusió d’aquesta figura per 16 vots a favor, 8 en contra i 20 abstencions.
El president, recollint el parer d’algun dels assistents, es va comprometre a
sol·licitar un informe jurídic en el que es faci la proposta per a que sigui la Junta
de Govern qui en doni el vist i plau definitiu.
Creació de l’Associació d’Enginyers Agrícoles de Catalunya:
Abans de procedir al punt de l’elecció al càrrec de tresorer/a del Col·legi, es va
passar a tractar aquet punt que també havia estat sol·licitat incloure en
l’assemblea.
El president va raonar els beneficis de la creació d’una associació, especialment
en el marc d’un futur incert per al Col·legis, i en va sol·licitar, tal i com havia
demanar prèviament, procedir-ne a la seva eventual aprovació.
Es va desestimar la proposta amb 16 vots en contra, 13 a favor i 21
abstencions.
Elecció al càrrec de tresorer/a del Col·legi:
El secretari va fer un repàs cronològic del procés electoral i de els raons que
han portat a obrir el procés a la candidatura de tresorer/a.
Les dues candidatures presentades i ratificades per la Junta eren les que
concorregueren a l’elecció en l’assemblea.
Es varen estimar tots els vots per correu i es varen comptabilitzar els vots
delegats, amb la corresponent signatura, fotocòpia acreditativa de la identitat i
sobre tancat.
La comprovació dels vots va ser llarga i el resultat final va donar l’elecció al
càrrec de tresorer d’en Joan Salvador Minguet Pla, que fins ara venia exercint
de tresorer en funcions. El resultat fou el següent:
Vots a favor de Joan S. Minguet: 83
Vots a favor de Cristina Colobrans: 29
Vots en blanc: 2
Vots nuls: 24
El president i la resta de membres de la Junta van agrair a les dues
candidatures l’esforç i la participació i van felicitar el guanyador
Ffffffffffffffff tttttttttttttttt
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REUNIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2.0
ACTUALITAT

El passat 6 d’octubre de 2011, el president i el secretari del Col·legi varen fer una visita
a responsables de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. Concretament
es van entrevistar amb la Gerent dels Serveis d’Assistència al Govern Local, Sra. M.
Mercedes Arranz, i amb la Cap del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal, Sra.
Mònica Pagès, qui estigueren acompanyades d’un tècnic d’aquest darrer servei.
La reunió va ser a instàncies de la Diputació de Barcelona, però com a resposta a un
escrit que des del Col·legi havíem adreçat a aquesta institució, així com a la resta de
Diputacions catalanes i la Federació i l’Associació de Municipis, per tal de reclamar-los
una major atenció envers els processos selectius de personal tècnic que efectuen els
ajuntaments.
El fet és que des del Col·legi hem pogut constatar que en algunes convocatòries
d’oferta de llocs de treball d’alguns ajuntaments, destinades a cobrir places de tècnics
en matèries sobre les que els enginyers tècnics agrícoles tenim competències, la
titulació que es requereix no fa referència de forma expressa a la d’enginyer/a tècnic
agrícola i si a altres titulacions. Aquest és un greuge que es crea envers la nostra
professió i sobre el que no és la primera vegada que hem mirat de posar-hi remei,
sovint adreçant-nos directament a l’ajuntament que publica l’oferta en qüestió.
La reunió va discórrer en un ambient molt cordial i l’atenció que se’ns va prestar des
de la Diputació va ser molt correcta, explicant-nos les competències que en matèria
de contractació de personal tenen els ajuntaments. Des de la Diputació se’ns va
informar que la nostra exposició ha estat també expressada per altres col·lectius
similars al nostre, especialment els que representen a professionals amb
competències en matèria d’enginyeria industrial i de construcció, i que la gestió de
recursos humans és un tema molt complex sobre el que els ajuntaments tenen plenes
competències. No obstant això, se’ns va comentar que els serveis que aquesta
institució té en matèria jurídica, econòmica i de recursos humans envers els ens locals,
se circumscriuen únicament en l’àmbit de l’assessorament, i que en aquest sentit es
posen a la nostra disposició per a que quan detectem alguna irregularitat els ho fem
saber de forma immediata per tal de poder adreçar-se directament als ajuntaments
de la seva demarcació per assessorar-los i informar-los adequadament de la forma
amb la que han d’efectuar correctament una convocatòria d’oferta pública.
Igualment els representants de la Diputació es varen oferir a que en qualsevol altra
qüestió que pugui afectar el nostre col·lectiu, i sobre el que aquesta institució en
tingui alguna competència, els ho traslladem per tal de mirar d’analitzar i solucionar la
qüestió.
Ffffffffffffffff ttttttttttttttttt
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ELECCIONS A LES DEMARCACIONS

2.0
ACTUALITAT

De conformitat amb el que disposa l'article 13.5.3 i 13.5.4 dels Estatuts del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya,
durant el quart trimestre d’aquest any es celebraran eleccions a les diferents
demarcacions, als càrrecs de president, secretari i part dels vocals.
Les candidatures podran ser individuals per a cadascuna de les vacants o en
equip pel total dels càrrecs, i amb designació dels candidats a cadascun dels
càrrecs objecte d'elecció.
A la web del Col·legi podeu trobar tota la informació relacionada amb les
eleccions, consulteu l’apartat de la vostra demarcació.
A la part privada trobareu tota la documentació necessària. Per accedir, primer
de tot us heu d’identificar com a col·legiats logineant-vos. Posteriorment
apareixerà el subapartat “Assemblees” dins de l’apartat “Actualitat”.
Si no us heu identificat, no us apareixerà l’apartat “Assemblees”.

NOVA WEB DEL COL·LEGI
El 6 de juny de 2011 finalment va engegar la nova web del Col·legi. El projecte
final ha canviat substancialment del que hi havia previst en un inici, i els
principals canvis han vingut motivats, principalment, per la incorporació de
l’apartat de la “finestreta única” a la que obliga la Directiva de Serveis del Mercat
Interior i la seva transposició a nivell estatal (Llei Òmnibus).
A la complexitat tècnica a l’hora d’engegar una nova web col·legial, s’hi ha sumat
la variabilitat d’opinions que en el procés de construcció de la web provenien del
propi client. Pensem que el Col·legi s’estructura en 5 demarcacions i un òrgan
central, la qual cosa suposa un afegit a l’hora de concretar petits detalls. Això, si
bé és cert que és enriquidor en molts aspectes, també pot suposar un petit
entrebanc en altres, simplement a nivell temporal.
Continua a la
pàgina següent

Cal reconèixer i agrair l’esforç de les demarcacions, dels col·legiats i de totes
aquelles altres persones que han participat activament en aquest projecte.
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2.0
ACTUALITAT

A nivell informatiu al col·legiat, s’ha procurat en tot moment anar informant de
l’estat de construcció de la nova web, procés que es va iniciar en la revista anual
del Col·legi de l’any passat i que ha seguit en successius Info@gricoles que s’han
enviat enguany. Finalment, es va efectuar un mailing a tots els col·legiats uns
dies abans de la posada en marxa de la nova web per tal que tots els col·legiats
estiguessin al corrent de l’esdeveniment.
Si bé és cert que en temes estètics l’opinió sempre és subjectiva, l’important és
que en termes generals l’opinió majoritaria ha sigut la de felicitar al Col·legi per
la imatge de la nova web i, el que és més important, per l’estructura i millora
general en l’eficiència per a l’usuari i facilitat de navegació i pantallatge intuïtiu i
senzill.
Tal i com es va acordar amb PIMEC, la web serà implantada en dues fases.
La primera va tenir lloc el passat 6 de juny de 2011 i inclou gairebé tots els
serveis de la part oberta al públic en general.
La segona fase està en construcció i es centrarà
basicament en l’àrea restringida i en la
finestreta única, juntament amb la millora
d’alguns apartats que ja estan en funcionament.
Cal destacar que la nova web permet una major a
autonomia a les demarcacions a l’hora de penjar
les
seves
pròpies
noticies,
cursos,
esdeveniments... tot i que en la segona fase és
previst que es puguin augmentar els continguts
que poden modificar actualment les pròpies
demarcacions.
Finalment comentar que respecte l’espai
disponible a la web per a poder incorporar
publicitat, els banners, està ocupat per dos
empreses que l’han contractat, el de Banc de
Sabadell i el Consell Català de la Producció
Integrada. Aquest últim es va poder fer des del
Col·legi amb un programa de retoc d’imatges,
estalviant-nos així la mà d’obra dels informàtics.
Els col·legiats que estigueu interessats en
incorporar un banner de la vostra empresa
podeu posar-vos en contacte amb el Col·legi.

Captura de la pantalla principal de la web
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CANVIS D’EMPRESES EXTERNES DE SERVEIS

2.0
ACTUALITAT

Dins de les gestions efectuades per tal de reduir despeses en els diferents serveis
que rebem al Col·legi a través d’empreses externes de serveis, hem canviat
d’assessoria fiscal, laboral i comptable, i d’empresa de manteniment del local. Per
a cadascun dels casos es van demanar diferents pressupostos i la opció escollida
va ser decisió de la Junta de Govern.
Bufet Escura. Assessoria fiscal, laboral i comptable
Aquest Bufet va ser la opció que millor s’adequa al Col·legi, tant per motius
econòmics, ja que ens van presentar una bona oferta, com per referències que
teníem dels seus serveis.
També es va signar un conveni amb aquest Bufet a través del qual es poden
beneficiar els col·legiats i les seves empreses.
ADM Manteniments. Manteniment local
Al igual que en l’anterior cas, es van demanar diferents pressupostos, entre els
quals ADM Manteniments era l’oferta més econòmica i que més s’adequa a la
situació actual del Col·legi.
Comentar que en aquest apartat hem aconseguit reduir en un 65%
aproximadament la despesa
BORSA DE TREBALL
Primer de tot cal destacar la importància d’aquest apartat, ja que un 45 % dels clics
que es realitzen a la web, són per accedir a la Borsa de treball.
Amb la nova web el funcionament ha canviat lleugerament, ja que ara, quan
rebem una oferta de feina i segons l’àmbit de treball que l’usuari hagi seleccionat,
el Col·legi o la demarcació corresponent rebran un mail notificant-los que hi ha
una oferta de feina pendent d’aprovar. Posteriorment, i un cop l’oferta estigui
validada i aprovada es publicarà a la web.
És un apartat relativament actiu, tenint en compte la situació laboral acutal, ja que
actualment hi ha 8 ofertes de feina penjades en aquest apartat, però des de que es
va posar en marxa la nova web, han passat un total de 26 ofertes.
Per a més informació i per visualitzar les ofertes podeu entrar a
http://www.agricoles.org/ca/finestreta-unica/borsa-treball. Recordeu que heu de
loginear-vos prèviament per poder-hi accedir.
Ffffffffffffffff ttttttttttttttttt
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AGENDA COETAPAC
A continuació us detallem la relació d’activitats que properament es duran a
terme al Col·legi o a les quals hi col·laborem:

ACTIVITATS

22 d’octubre de 2011. Sant Galderic
Aquest passat 22 d’octubre de 2011, es va celebrar la festivitat de Sant
Galderic tal i com es fa cada any. Enguany ho ha organitzat la demarcació de
Lleida.
En el proper Info@gricoles us en donarem més detalls i imatges de la
celebració.
26 d’octubre de 2011. Jornada fructícola a Mollerussa
L'IRTA organitza la jornada fructícola per transferir els resultats dels
diferents assajos que s'estan portant a terme i aportar solucions als
problemes que es presenten en el sector de la fruita dolça.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ffffffffffffffff ttttttttttttttttt
26 d’octubre de 2011. Jornada tècnica “El paper dels tècnics agrícoles en la
seguretat alimentària”
El proper dimecres 26 d'octubre a les 18 hores, tindrà lloc a la Sala d'Actes
del COETAPAC, la jornada tècnica ''El paper dels tècnics agrícoles en la
seguretat alimentària''.
La jornada té com a objectiu donar una visió sobre què és la seguretat
alimentària i quin és el paper dels enginyers tècnics agrícoles en aquest
camp.
Va dirigida principalment a enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles
interessats a treballar en aspectes relacionats amb la seguretat alimentària
en tots els seus vessants, així com els que ja hi treballen i tenen interès a
posar al dia els seus coneixements.
Per a més informació cliqueu aquí.
Fffffffffffffffff tttttttttttttttt
28 d’octubre de 2011. Jornades de treball “Com reduir costos en temps de
crisis”
Gràcies a l'acord de col·laboració amb Bufete Escura, el proper 28 d'octubre
el nostre soci i col·laborador organitza una jornada de treball sobre ''Com
reduir costos en tems de crisis?'', aquesta jornada té un cost de 100€, però
per als col·legiats del nostre Col·legi és gratuïta.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ffffffffffffffff ttttttttttttttttt
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AGENDA COETAPAC

ACTIVITATS

31 d’octubre de 2011. XXXVenes Jornades tècniques de Girona
El proper dilluns 31 d'octubre i dins el marc de la 50ena. Fira Industrial,
Agrícola i Comercial de la Fira de Girona, es celebraran, a la Sala d'Actes de la
Fira, les XXXV Jornades Tècniques Agràries organitzades per la demarcació de
GIRONA del Col·legi i aquest any coorganitzades també amb Agroprés i que
enguany porta per títol El benestar animal: Avantatges i inconvenients que
presenta als ramaders
Per a més informació cliqueu aquí.
Fffffffffffffff tttttttttttttttt
2 de novembre de 2011. Jornada tècnica “Estratègies per millorar l’eficiència
de reg a parcel·la”
L’agricultura de regadiu és estratègica per la producció,pel creixement
econòmic i l’equilibri territorial. Des de l’administració es treballa per la
planificació i execució d’infraestructures de reg amb criteris d’eficiència
energètica i gestió eficient en l’ús de l’aigua. El productor, cada vegada més, té
a l’abast més coneixement sobre dissenys de regs per millorar l’eficiència, la
possibilitat d’elecció de nous materials de reg i millorar la formació i informació
sobre estratègies agronòmiques. La present jornada de referència pretén
donar a conèixer les novetats en aquests aspectes com a punts bàsics on el
productor pot actuar per millorar l’eficiència de reg en parcel·la.
Per a més informació cliqueu aquí.

Fffffffffffffff tttttttttttttttt

18 de novembre de 2011. Jornada Tècnica monogràfica: Fertilització i Reg.
Aplicació en Fructicultura
Pel proper 18 de novembre la demarcació de Lleida ha organitzat una nova
jornada tècnica monogràfica amb el títol “Fertilització i Reg. Aplicació en
Fruiters” que es farà al Saló d’Actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària de Lleida (ETSEA).
Aquesta és la tercera jornada que organitza la demarcació de Lleida que dóna
continuïtat a una línia de treball que demostra el ferm compromís amb la
millora del sector agroalimentari, i que ha vingut promovent en els darrers
anys l’organització d’una sèrie de jornades tècniques, congressos i simposis en
temes agroalimentaris.
Per a més informació cliqueu aquí.
Ffffffffffffffff tttttttttttttttt
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FIRES AGRÍCOLES
Fira

Lloc

Data inici

Data fi

Fira Multisectorial

La Selva del Camp

29/10/11

30/10/11

Fira de la Castanya de Viladrau

Viladrau

29/10/11

30/10/11

Castellterçol

29/10/11

30/10/11

Fira Agropercuària de Vila-Rodona Vila-rodona

05/11/11

06/11/11

Fira de l’oli verd

Maials

19/11/11

20/11/11

Eco- Sí. Fira cultura ecològica

Girona

19/11/11

20/11/11

Fira Grossa de Constantí

Constantí

26/11/11

27/11/11

De Sant Andreu

Torroella de Montgrí

26/11/11

27/11/11

Fira del bosc i la terra

Vallgorguina

26/11/11

27/11/11

Firanadal

Deltebre

27/11/11

Únic dia

Fira del Bolet i de les
herbes remeieres

ACTIVITATS

Fira Agrícola, ramadera i comercial

Per consultar les activitats firals inscrites en el Registre d’activitats firals de
Catalunya d’acord amb la normativa firal vigent cliqueu aquí.

FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE
La Fundació de la Jardineria i el Paisatge estrena nou logo.

Properament, a començaments de novembre, estarà també disponible la nova
web de la Fundació. La podreu consultar a www.fjip-ntj.org.
Us n’informarem amb tot detall a través d’un Coetacmail.
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NTJ 17R: UTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES I D'ALTRES
RECURSOSHÍDRICS NO POTABLE PER AL REG EN JARDINERIA

ACTIVITATS

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge va publicar al juliol de 2011 la Norma
Tecnològica NTJ 17R: UTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES I D'ALTRES
RECURSOS HÍDRICS NO POTABLE PER AL REG EN JARDINERIA, seguint els
criteris establerts pel Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual
s'estableix el règim jurídic de la reutilització d'aigua depurada.
Volem donar les gràcies per haver tornat a comptar en aquesta nova NTJ amb
la col·laboració tècnica de molts experts i pioners en aquest nou camp de
coneixement i alhora essencial per al sector de la jardineria i paisatge.
La OMS considera que l'ús de l'aigua com un recurs estratègic i d’un valor
especial en les zones on hi ha estrès hídric, sempre que es garanteixi la salut
pública i la protecció del medi ambient.
Tots són coneixedors dels conceptes que promou la nova cultura d'aigua, com
estalviar, reciclar i reutilitzar. La utilització de les aigües regenerades, és a dir,
utilitzar una altra vegada l'aigua ja usada, després d'un procés de depuració i
regeneració és avui en dia no només possible, sinó en alguns casos
completament essencial. L'ús d'aigua regenerada dóna la millor resposta als
preceptes del desenvolupament sostenible, al mateix temps que garanteix la
protecció de la salut humana i el medi ambient.
Aquesta Norma Tecnològica recull i exposa els aspectes tècnics i legals més
importants per a la utilització de les aigües regenerades i dels altres recursos
hídrics no potables en el sector de la jardineria i el paisatgisme.
La climatologia a Espanya, i molt especialment en l'àmbit mediterrani sec,
juntament amb l'augment de la demanda obliga a racionalitzar i optimitzar la
gestió de l'aigua. Les aigües residuals depurades i regenerades són recursos
hídrics viables i òptims per al sector. A més, hi ha un conjunt d'altres recursos
hídrics no potables, com són principalment les aigües freàtiques, aigües
pluvials, aigües grises, que són idònies per a segons aprofitaments, com és el
cas del sector de la jardineria i el paisatgisme, tant públic com privat.

Continua a la
pàgina següent

La finalitat de l’NTJ 17R és elaborar una documentació tècnica que ajudi a
conèixer i interpretar correctament el règim jurídic de la reutilització de les
aigües depurades (RD 1620/2007) al sector de la jardineria i el paisatgisme, i
servir de guia o com a referència tècnica a l'hora d'implantar la utilització de les
aigües regenerades i també els altres recursos hídrics no potables (aigües
freàtiques, pluvials i grises).
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La Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE) obliga a assolir l'objectiu
ambiciós de complir amb el bon estat de les aigües abans del 2015.
A partir de l'aprovació del RD 1620/2007 de reutilització d'aigües depurades es
disposa a Espanya del marc legislatiu que permet fomentar amb garanties la
reutilització de les aigües, fixant els criteris de la qualitat de l'aigua regenerada,
de l'entitat responsable d'assumir els costos de regeneració i del títol
administratiu que habilita l'ús de l'aigua regenerada.

ACTIVITATS

Els límits fixats en el RD 1620/2007 es fixen en nom de la protecció de la salut
humana i del medi ambient, sense contemplar, almenys de forma directa, la
protecció del sòl i de les plantacions. Per això, els experts d’aquesta NTJ 17R han
cregut necessari aportar una guia de bones pràctiques que inclogui, no només les
accions a realitzar perquè el maneig d'aquest recurs no sigui un problema sanitari
per al manipulador i usuaris, sinó també les pràctiques de reg més adequades per
evitar problemes agronòmics i jardiners.
Les aigües regenerades i els altres recursos hídrics no potables amb qualitat
també agronòmica són una alternativa que pot garantir el subministrament
d'aigua de reg en regions amb problemes d'abastament al sector de la jardineria i
el paisatgisme en els usos:
• Usos urbans residencials en regs de jardins privats.
• Usos urbans de serveis públics en regs de zones verdes urbanes com
parcs, camps esportius i similars.
• Usos agrícoles en regs de cultius de flors ornamentals, vivers, hivernacles
sense contacte directe de l'aigua amb les produccions.
• Usos recreatius en regs de camps de golf.
En el cas de les aigües regenerades cal prestar una atenció especial a la presència
de nutrients, particularment al nitrogen, i a la salinitat. Els paràmetres de l'aigua
utilitzats per caracteritzar la seva qualitat agronòmica i que són els potencials
causants de molts problemes comuns en el reg són:
•
•
•
•

la salinitat,
la fitotoxicitat de ions específics,
la permeabilitat del sòl i
els nutrients.

Aquesta nova NTJ incorpora una nova norma tècnica a la família de normes NTJ
17 REUTILIZACIÓ EN ELS ESPAIS VERDS consolidant la voluntat del respecte del
sector al Medi Ambient.
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FORMACIÓ
A continuació us detallem els 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 ''El sòl agrari: entre la protecció i la gestió''
Data inici

FORMACIÓ

Data final

15/11/2011 15/11/2011

Durada

Lloc Impartició

Cost

7 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

Ffffffffffffff

ttttttttttttttt

Fòrum sobre recerca i innovació agroalimentària a Catalunya
Data inici

Data final

08/11/2011 08/11/2011

Durada

Lloc Impartició

Cost

7 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

ffffffffffffff

ttttttttttttttt

Jornada tècnica PAE: avicultura ecològica
Data inici

Data final

23/11/2011 23/11/2011

Durada

Lloc Impartició

Cost

4 hores

CFEA (Reus)

Gratuït

Per a més informació cliqueu aquí

ffffffffffffff

ttttttttttttttt

Curs manipuladors d’aliments
Data inici

Data final

26/11/2011 26/11/2011

Durada

Lloc Impartició

Cost

4 hores

Seu Barcelona COETAPAC

45 €

Per a més informació cliqueu aquí

ffffffffffffff

ttttttttttttttt

Manteniment i perfeccionament de l’anglès
Data inici

Data final

11/01/2012 13/06/2012

Durada

Lloc Impartició

Cost

30 hores

Seu Lleida COETAPAC

200 €

Per a més informació cliqueu aquí

ffffffffffffff

ttttttttttttttt
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REVISTA COETAPAC NÚM. 15. ANY 2011
Segurament haureu rebut ja l’edició núm. 15 de la Revista del COETAPAC. Per a
l’edició d’aquest any 2011, hem comptat amb la participació de la periodista
Carme Rosell, que col·labora assíduament amb la demarcació de Lleida en l’edició
de la revista d’aquesta demarcació “@groenginy”.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

En aquesta tasca s’ha comptat també amb el suport de l’administratiu del Col·legi,
Jesús Garcia, qui ha estat també permanentment en contacte amb la impremta i
ha gestionat la publicitat.
La cerca dels articles i nous continguts ha comptat amb la participació d’altres
membres de la Junta i de personal de les demarcacions, sobretot en aquest cas,
pel que fa a la preparació del resum de les demarcacions.
Enguany, donada la situació econòmica que afecta el Col·legi, s’ha decidit mirar de
reduir les despeses en base a dos paràmetres. D’una banda, el contingut i llargada
de la pròpia revista, de la que n’han resultat un total de 52 pàgines (sense
comptar les portades), la qual cosa són 16 pàgines menys que l’any 2010. D’altra
banda, se n’ha reduït ostensiblement el tiratge, ja que se n’ha fet una tria
important de les entitats, institucions i col·lectius als que s’adreçava la revista.
Aquesta tria, en tot cas, s’ha procurat fer de manera acurada i mirant d’evitar
deixar fora de la recepció a qualsevol persona o entitat que en pugui estar
verdaderament interessada. Així, per posar un exemple, s’ha eliminat la tramesa a
entitats d’altres CCAA que la rebien i que pel fet que es tracta d’una revista en
català i pel fet que es tractava d’entitats no directament relacionades amb la
professió, s’intuïa que podien tenir poc interès en rebre-la.
D’aquesta manera hem passat de les 3.750 unitats que es van fer l’any passat, a
3.000 unitats enguany.

Continua a la
pàgina següent

Hem de pensar també que amb l’actual web disposem d’un espai renovat dedicat
a la revista, on es pot visualitzar d’una forma molt còmoda pel lector tant la nova
revista com les anteriors. Per aquest motiu és previst que, a aquelles entitats que
enguany no se’ls faci arribar la revista, si que se’ls informarà que la tenen a la seva
disposició per via telemàtica.
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El contingut
Aquesta edició de fet, tot i que amb petits canvis que procuren millorar-ne
l’aspecte i la visualització, manté el format de l’any passat, i s’integra per un
total de 5 seccions principals:
- L’editorial, que signa, com sempre, el president del Col·legi.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

- Els articles tècnics, amb un total de 13 articles de col·legiats o professionals
als que s’ha convidat a participar per considerar d’interès algun d’aquest
articles. Val a dir que tot i que enguany la revista ha reduït la seva llargària,
s’ha aconseguit fer un article més que en la revista del 2010. També és
important destacar l’agraïment que la Junta de Govern ha de fer extensiu a
tots aquells col·legiats que de manera voluntària i totalment gratuïta han
col·laborat en la redacció dels articles tècnics. Molts d’ells ja fa anys que hi
col·laboren i l’agraïment és doble, doncs hom sap de les dificultat que hi ha
per a trobar voluntaris que puguin fer articles de qualitat amb les condicions
que es demanen.
- Les entrevistes. Hem mantingut la iniciativa endegada l’any passat
amb la publicació d’una entrevista a un col·legiat. De fet, aquesta
iniciativa pretén destacar la labor d’algun col·legiat que a nivell
professional pugui tenir algun interès per a la resta de companys.
L’any passat es va iniciar amb una proposta de la demarcació de Lleida
i s’havia quedat que per a fer-ho en una mena d’ordre territorial”
enguany la proposta vindria de la demarcació de Girona. La novetat,
però, és que enguany hem afegit dues entrevistes més, en concret als
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
i als de Territori i Sostenibilitat. La raó és simple: el novembre de l’any
2010 va haver canvi en el Govern de la Generalitat de Catalunya i
entenem que les conselleries que més relació directa tenen en les
seves competències amb la nostra professió, podien informar de les
previsions dels seus respectius Departaments, de les seves polítiques,
de la seva visió de la professió, etc.
- Les activitats de les cinc demarcacions, en les que cadascuna d’elles
incorpora el seu informe resum anual i aquelles activitats que
considera interessants destacar.

Portada Revista COETAPAC núm. 15
Any 2011

- La informació genèrica, apartat en el que s’ha donat continuïtat a la
iniciativa de destacar novetats editorials que considerem que poden
ser d’interès dels col·legiats i s’ha substituït l’apartat de “visites
recomanades” per un nou apartat dedicat a algunes webs d’interès
amb caràcter lúdic i informatiu, titulat “passejant per la xarxa”.
Cliqueu aquí per veure la Revista en format digital.
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L’AGRICULTURA DE PROXIMITAT, UNA SOLUCIÓ RACIONAL AL CANVI CLIMÀTIC,
PONÈNCIA DE RAMON LLUÍS LLETJÓS I CASTELLS, PRESIDENT DEL COTEAPAC

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

El passat dia 20 d'agost de 2011, el President del COETAPAC, Ramon Lluís Lletjós i
Castells, va participar en la XXVI Jornada d'Agricultura a Prada de Conflent en el
marc de la Universitat Catalana d'Estiu, per impartir la ponència "L'Agricultura de
Proximitat, una solució racional al canvi climàtic".
Per més informació o per accedir a la ponència o al powerpoint de la Jornada,
cliqueu aquí. Fffffffffffffffff tttttttttttttttt

XARXES SOCIALS
A les notícies que apareixen a la web, s’ha incorporat el botó “m’agrada” (és
un botó que només ofereix accés en llengua castellana “me gusta”) per a que
els usuaris de xarxes socials puguin compartir les notícies que creguin
interessants amb d’altres usuaris. D’aquesta manera tots els contactes de
cada usuari que ho comparteix poden veure la noticia. Fins a aquest darrer
setembre, els usuaris han compartit les noticies fins a un total de 44 vegades,
dividides de la forma següent:
- del Facebook:

14 vegades

- del Twitter:

12 vegades

- d’altres xarxes:

19 vegades

També s’han creat perfils del Col·legi a les xarxes socials i professionals al
Facebook, Twitter i LinkedIn. La nova web està connectada amb aquestes
xarxes i hi ha accessos directes a la part superior de la web.
Gran part de les notícies que es publiquen a la web es comparteixen
simultàniament a les xarxes socials des del perfil del Col·legi, de manera que la
difusió augmenta considerablement i la interacció col·legiat/Col·legi és major.
El rendiment d’aquests “canals alternatius” del Col·legi és el següent:
Facebook
-

S’han compartit 19 notícies en aquesta xarxa.
Actualment tenim 59 contactes que ens segueixen.

-

S’ha creat un “esdeveniment” obert al Facebook per corresponent a la
Jornada tècnica “el paper del tècnic agrícola en la seguretat
alimentària”.
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Twitter
-

S’han realitzat 17 tweets (publicacions).
Actualment tenim 29 contactes que ens segueixen.

LinkedIn
-

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

-

Actualment tenim 34 contactes que ens segueixen.
Hem creat el grup COETAPAC-Agricoles.org i actualment hi ha 187
membres.
S’ha encetat un debat sobre “la reintroducció de les farines càrniques en
monogàstrics”.

Youtube (NOU)
Com segurament la majoria sabeu, Youtube és un canal que es centra bàsicament
en la reproducció de vídeos.
Recentment hem creat un perfil del COETAPAC en aquesta canal i hem penjat el
primer vídeo corresponent a l’acte de creació de la nova Fundació de la Jardineria
i el Paisatge.
Si esteu interessats en accedir al canal i subscriure-us per a rebre les notificacions
amb les actualitzacions, cliqueu aquí.

ESTADÍSTIQUES WEB
El passat 14 de setembre vàrem activar un servei d’estadístiques grauit per tal
d’estudiar el tràfic que hi ha a la nostra web. Les primeres estadístiques que
podem extreure són les següents:
Usuaris que han visitat la nostra web: 2.005 usuaris
Visites que ha tingut la web: 4.645 visites
Pàgines vistes: 17.467 pàgines
Promig de pàgines vistes per usuari: 3,76 pàgines
Un altre de les estadístiques a destacar que podem extreure són els percentatges
de navegació en els diferents apartats. Podem veure com el 44% d’usuaris que
entren a la web visiten l’apartat “Borsa de treball” i en segona posició i a molta
diferència l’apartat “El Col·legi” amb un 3,2%:
Borsa de treball: 44%

El Col·legi: 3,2%

Formació: 2,6 %

Demarcacions: 2,5%
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PARTICIPACIONS DEL COETAPAC DE LA LOTERIA DE NADAL
Ja teniu a la vostra disposició al Col·legi i a la vostra demarcació les
participacions de la Loteria de Nadal del COETAPAC.

PROMOCIÓ
DEL
COL·LEGI

Aquest és el segon any que ho organitzem, donada la bona acollida que va
tenir l'any anterior.
Al igual que l'any passat, les participacions tenen un cost de 3 € i s'hauran de
passar a recollir pel Col·legi o per les demarcacions, ja que no es faran
enviaments individualitzats.
Molta sort a tothom!

Ffffffffffffff tttttttttttttt
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SERVEIS ALS COL·LEGIATS EN EL MARC DEL CONVENI AMB PIMEC
A principis del mes de juny d’enguany, una representació del Col·legi es va
reunir amb els diferents departaments de Pimec, per tal d’estudiar els
diferents serveis i avantatges que podien aconseguir els nostres col·legiats a
través del conveni que el Col·legi té signat amb Pimec.

CONVENIS

El resultat d’aquesta reunió va ser satisfactori, ja que algunes d’aquestes
propostes creiem que poden ser d’interès pels nostres col·legiats.
A continuació us detallem les més destacades:
Acords i convenis de Pimec
A través del conveni amb Pimec podem accedir a avantatges i descomptes de
tercers:
-

Solred. Descomptes en dièsel i gasolina

-

Solred ViaT.

-

Movistar. 18% de descompte en les trucades nacionals

-

Assegurança de salut. 41,90 €/mes* per a qualsevol persona de fins a
64 anys d’edat.

Per accedir a tots els acords i convenis cliqueu aquí.
Els interessats heu d’enviar la corresponent sol·licitud omplerta a la vostra
demarcació per a que la puguin validar i fer-la arribar a Pimec. En breu estaran
disponibles amb el nostre logo a l’àrea restringida de la nostra web i les
podreu enviar directament.
Noves tecnologies
-

Webmini. Creació d’una web a cost 0 €. Incorpora un intuïtiu i obert

gestor de continguts adaptable a les necessitats de cada col·legiat o
empresa.
Tots els apartats poden ser modificats pel client sense necessitat de
dependre de tercers.
Mediació d’assegurances
Continua a la
pàgina següent

A través d’aquest departament ens poden oferir descomptes en tot
tipus d’assegurances, com poden ser de la llar, de salut, pels negocis, i
un ampli ventall de diferents possibilitats.
Els col·legiats poden demanar pressupost sense compromís.
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Finances
El principal servei que ens ofereix aquest departament i que pot ser de gran interès pel
col·legiat és l’Assessorament financer al col·legiat.
Pimec posaria a la nostra disposició el dia o dies que prèviament acordéssim, personal
de la seva empresa per a realitzar tutories financeres de forma totalment gratuïta als
col·legiats que estiguin interessats.

CONVENIS

Aquest servei es podria donar a les diferents demarcacions, sempre intentant
comprimir l’agenda al màxim per tal que no s’hagin de fer tants desplaçaments.
Les tutories estarien dividides en dues parts:
-

Auditoria gratuïta i avaluació del projecte per fer una diagnosi prèvia de la
situació actual de l’empresa.
Valoració del personal de Pimec dels resultats de la reunió i de les possibilitats
d’actuació.

-

En el cas que es sol·licités una segona fase per presentar una proposta de
solucions i un pla d’actuacions*:
Elaboració o millora del pla d’empresa.
Millora de l’acció de comercialització del projecte.
Suport en la preparació del projecte per a la seva presentació en actes i
jornades.
Recerca de finançament públic i privat, gestió, control i tramitació de
subvencions.

* En la segona fase es valoraran els honoraris segons els serveis a prestar.
Per a més informació contacteu amb el Col·legi o amb la vostra demarcació.

Medi Ambient
Comissió de Medi Ambient de Pimec
Incorporació d'un membre de la Junta de Govern del nostre Col·legi a la Comissió Medi
Ambient de Pimec. Ens donarien accés a una intranet per a compartir tota la
informació, ordres del dia i actes relacionades.
Direcció General de Qualitat Ambiental
Des de Pimec ens informen que estan a punt de tancar un conveni amb la Direcció
General de Qualitat Ambiental per a que la multisectorial pugui fer una sèrie
d'actuacions adreçades a dinamitzar les certificacions ambientals (Distintius, Sistemes
de gestió ambiental, etc...). Creiem que aquest servei pot ser interessant pels nostres
col·legiats, ja que com a professionals els hi pot donar eines de coneixement que poden
aplicar a la seva feina.
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CONVENI AMB BARCELÓ VIATGES
El Col·legi ha signat recentment un conveni amb Barceló Viatges, a través del qual
s’ha creat una plataforma exclusiva pels nostres col·legiats.
Aquesta plataforma permet cercar vols, hotels i cotxes de lloguer; localitzant sempre
l’oferta més econòmica.

CONVENIS

A continuació us detallem les principals avantatges d’aquest acord:

1. Gestió de les seves reserves de vols, hotels i cotxes de lloguer amb total
independència, les 24 hores del dia, d'una forma senzilla, còmoda i ràpida, a
través de l'accés web privatiu.
2. La reserva serà emesa i facturada des de l'oficina gestora Barceló Viajes,
amb la garantia post-venda i qualitat de servei que li ofereix la nostra
Companyia, líder absolut en el sector.
3. A través d'aquesta única eina l'usuari visualitza la millor tarifa disponible,
incloent companyies low cost, i els acords de Barceló Viatges per al producte
aeri, hotel i cotxes.
4. Càrrec d'emissió exclusiu per al producte aeri: 10€. Sense càrrecs
addicionals per a hotels i rent a car.
5. Sense despeses financeres per pagament amb Targeta de Crèdit
(companyies regulars). S'accepta qualsevol targeta de crèdit vàlida en mercat.
6. Factura individualitzada
7. Descompte fins al 5% en PAQUETS VACACIONALS (consulti condicions
d'aplicació)
8. Descompte fins al 7% en producte CREUERS (consulti condicions
d'aplicació)
Cliqueu aquí per accedir a la plataforma.
Ffffffffffffffff ttttttttttttt
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CONVENI AMB CAIXA D’ENGINYERS
Us informem que estem en converses amb Caixa d’Enginyers per tal de signar un
conveni a través del qual aquesta entitat ens realitzaria a partir de l’any 2012 els
carnets col·legials.

CONVENIS

La presa de contacte d’aquesta negociació va ser a petició d’alguns col·legiats i
arrel de la proposta inicial que ens va presentar Caixa d’Enginyers.
La principal novetat, a banda d’un disseny diferent, és la inclusió a tots el
carnets d’un chip que pot integrar el certificat digital.
Està previst que hi hagi dos tipus de carnet, un que sigui també VISA i es pugui
utilitzar com a targeta de crèdit, i un altre sense aquesta modalitat.
Us anirem informant puntualment a través dels medis habituals del Col·legi.

L’ENQUESTA
Tal i com hem avançat a les novetats, en aquesta edició de l’Info@gricoles
introduïm aquest nou apartat per saber la opinió dels col·legiats al respecte de
temes que puguin ser d’interès pel nostre col·lectiu.
Per accedir a l’enquesta heu de clicar a sobre del tema proposat i posteriorment
marcar l’opció que creieu convenient.
Doncs bé, encetem aquest nou apartat amb el tema:

Satisfacció dels col·legiats/usuaris sobre la nova web del COETAPAC

24

