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Perquè som la companyia de la teva vida.

Al teu costat en tot moment amb la millor atenció i els mitjans més 
avançats per protegir la salut.

  
 És el que sempre hem fet en la vida de moltes 

persones i, també ho farem en la teva.    

Gran Passeig de Ronda, 170   Lleida Telèfon: 973 727 043
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No fa pas tant de temps, l’època del batre marcava la 
culminació dels treballs de tot l’any, s’havia acabat la 
sega, el traginar les garbes i feinejar de sol a sol. Era tota 
una demostració de festa, es preparaven menjars i es be-
vien els millors vins i licors.

El sopar de Sant Isidre ben podria ser la nostra “Festa del 
Batre” particular, on celebrar la feina feta durant tot l’any, 
retrobant-nos amb els col·legues, parlant de tot i força – si 
l’any ha estat bo perfecte, si no, l’any vinent serà millor--. 
Això si, com a bons mediterranis ho festegem davant la 
taula, amb bones viandes regades amb vi i cava.

Com ja vaig dir la nit del sopar és molt agraït tenir una 
bona resposta a qualsevol acte que s’organitza, sobretot 
per la gent que hi ha dedicat treball i esforç per a que tot 
surti bé i plegats puguem gaudir d’una bona vetllada. És 
en aquest sentit, en el que estem notant una millor respos-
ta del col·legiat cap els esdeveniments que fa el Col·legi: 
aquest sopar del Patró, el viatge d’octubre (que per cert 
enguany es fa a Berlín i al qual us encoratjo a apuntar-vos-
hi), la jornada del mes de novembre, amb un èxit que ha 
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superat les expectatives més optimistes, i un llarg etcètera 
de cursos, xerrades...

Vull també felicitar els guanyadors del Concurs de Foto-
grafia i a tots els que han presentat les seves obres. Cada 
any son més i es fa més difícil escollir els tres guanyadors. El 
proper any volem que el jurat ho tingui encara més com-
plicat, ànims!

Més que mai ens ha fet il·lusió col·laborar  en una cau-
sa o entitat solidària. Enguany, l’aportació que fa el Col-
legi del 0,7% del seu pressupost vàrem decidir donar-la a 
ONG Banc dels Aliments, que és una fundació benèfica 
que lluita contra la fam de la gent més propera. Malau-
radament, aquest últims temps han comportat un creixe-
ment  excepcional de les bosses de pobresa i  fer arribar 
aliments a aquesta gent més necessitada ens va semblar 
una causa prou justa, per destinar-hi el premi.

Agrair-vos el vostre suport i a tots desitjar-vos bon treball, 
bona feina i que l’any vinent puguem tornar a celebrar 
Sant Isidre amb efusió, la nostra particular Festa del Batre. 

Foto portada: Joan Manel Puig
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Seguretat i salut en la construcció
per Joan Manel Berenguer · Enginyer Tècnic Agrícola · Director tècnic de Prevencontrol SA · Col·legiat n. 2.432

Com a Enginyers Tècnics Agrícoles que elaborem projec-
tes d’obres relacionades amb el món agrícola i en portem 
a terme la direcció d’obra, cada cop més se’ns planteja 
la necessitat d’assumir la coordinació de seguretat i salut 
d’aquestes obres. Aquesta tasca no ha estat mai simple 
de desenvolupar en correctes condicions, però amb la 
publicació d’un temps ençà de nova normativa cal tenir 
en compte algunes característiques, dades i criteris que 
poden afectar sensiblement en el seu correcte desenvo-
lupament.

D’una banda cal tenir clares quines són les figures o perso-
nes que actuen en una obra i sobretot quines són les seves 
funcions i responsabilitats. Així doncs, les figures implicades 
en la seguretat d’una obra són: el promotor; els contrac-
tistes, subcontractistes i treballadors autònoms; la direcció 
facultativa i el coordinador de seguretat i salut de l’obra. I 
cadascun d’ells te unes funcions i responsabilitats.

També cal saber quina és la documentació necessària 
que està relacionada amb la seguretat de l’obra i les se-

ves característiques, com l’Estudi de seguretat i salut (o 
EBSS), el pla de seguretat i salut, l’acta de designació de 
CSS, l’acta o actes d’aprovació del PSS, el llibre d’incidèn-
cies, la comunicació d’obertura de centre de treball, el 
llibre de subcontractació i tota la documentació a reque-
rir a les empreses contractistes, subcontractistes i treballa-
dors autònoms. Tot un seguit de documentació que pot 
arribar a fer perdre el control a qui l’ha de gestionar.

Anant per parts, farem un repàs a les figures implicades i 
les funcions que tenen.

 El promotor:  és aquell per compte de la qual es realitza 
l’obra, i les seves obligacions són l’elaboració de l’Estudi de 
seguretat i salut (o estudi bàsic de seguretat i salut) a tra-
vés d’un tècnic competent, i la coordinació de les empre-
ses que actuen a l’obra mitjançant la designació de la DF 
i del CSS. Fins a l’entrada en vigor de l’Ordre TIN/1071/2010 
de 27 d’abril, era obligació del promotor la presentació 
de l’avís previ amb antelació a l’inici de l’obra, però la 
citada ordre va eliminar aquesta obligació.

Les figures, les responsabilitats i la documentació

Foto: Prevencontrol SA
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 El contractista: és aquell que assumeix contractualment 
davant del promotor l’execució de la totalitat o de part 
de l’obra. Les seves obligacions són l’elaboració del Pla 
de seguretat i salut, presentar-lo al CSS per la seva apro-
vació i l’execució del mateix durant l’obra. Amb l’entrada 
en vigor de la citada anteriorment Ordre TIN 1027/2010 la 
presentació de la comunicació d’obertura de centre de 
treball que ha de fer el contractista a l’Administració ha 
de ser prèvia a l’inici de l’obra, i no dins els 30 primers dies 
de l’obra com es feia abans. En cas de donar-se subcon-
tractació, cada contractista haurà de disposar en obra 
del seu llibre de subcontractació.

 El subcontractista: és aquell que assumeix contractual-
ment davant del contractista l’execució de determina-
des parts de l’obra. Es responsable de la part d’obra que 
executen els seus treballadors, ha de lliurar al contractista 
l’avaluació de riscos i/o informació dels llocs de treball 
que intervenen per tal de poder elaborar el PSS, respon 
solidàriament amb el contractista dels incompliments. 

 El treballador autònom: aquell distint del contractista o 
subcontractista que realitza de forma personal una acti-
vitat professional i que assumeix contractualment davant 
el promotor, el contractista o subcontractista, la realitza-
ció de determinades parts de l’obra. Ha de complir que 
els s’estableix en el PSS i se li apliquen les mateixes consi-
deracions de seguretat i salut que a un treballador d’un 
subcontractista.

 La Direcció Facultativa (DF): tècnic o tècnics compe-
tents designats pel promotor, encarregats de la direcció 
i control de l’execució de l’obra. La seva funció relacio-
nada amb la seguretat i salut de l’obra és assumir les fun-
cions del CSS en projectes en els que no sigui necessària 
la designació del CSS. D’altra banda, com que el CSS es 
part formant de la DF, es determina que hi ha d’haver 
cooperació per part dels tècnics de la DF en les tasques 
del CSS.

 El Coordinador de Seguretat i Salut (CSS): en fase de pro-
jecte i/o en fase d’execució. El tècnic competent amb 
formació específica en Prevenció de riscos laborals de-
signat pel promotor. Te les funcions determinades en l’art 
9 del RD 1627/97, com vetllar per la seguretat i salut de 
l’obra i per que els contractistes, subcontractistes i treba-
lladors autònoms apliquin els principis d’acció preventiva. 
El CSS aprovarà el PSS del/s contractista/es i les seves mo-
dificacions, proposant les esmenes que calguin per que 
compleixin els requisits necessaris. Ha d’organitzar la co-
ordinació d’activitats empresarials i coordinar les accions 
per a la correcta aplicació els mètodes segurs de treball. 
Haurà de determinar i adoptar les mesures necessàries per 

que només les persones autoritzades accedeixin a l’obra.  
Per a tot plegat la presència periòdica del CSS a l’obra 
resulta imprescindible i no pot delegar responsabilitats en 
altes. Les incidències d’aquest seguiment s’anotaran al 
llibre d’incidències. Haurà de portar un control documen-
tal de la documentació requerida a cada empresa que 
actua a l’obra. En cas d’accident a l’obra el CSS haurà 
de participar en la investigació i portar a terme un seguit 
d’actuacions específiques (investigació, anotació al llibre 
d’incidències, comunicació a la ITSS, etc.... segons el cas). 
Pel correcte funcionament de les actuacions del CSS i per 
tal de justificar-les, es recomanable documentar totes les 
accions del CSS mitjançant anotacions al llibre d’incidèn-
cies, a través d’actes de reunions, etc... Cal recordar que 
d’una incorrecta actuació del CSS en poden derivar res-
ponsabilitats tant civils com penals, i en algun cas concret 
també administratives.

Pel que fa a la documentació de seguretat relacionada 
amb l’obra, a part de l’Estudi de Seguretat i Salut (o EBSS) 
que es redacta en fase de projecte, cal tenir en compte 
un seguit de documentació i les seves característiques.

 El Pla de Seguretat i Salut: cada contractista elaborarà 
un PSS en el que s’analitzaran, estudiaran i desenvolupa-
ran les previsions establertes en el ESS per al desenvolu-
pament de les seves activitats en obra i les de les seves 
subcontractes, en funció del propi sistema d’execució. La 
valoració econòmica del PSS no podrà suposar disminu-
ció de l’import establert en l’ESS. 

El PSS ha de ser aprovat abans de l’inici de l’obra o les 
activitats que descriu, i podrà ser modificat pel contractis-
ta en funció de l’execució, incidències, etc, però sempre 

Foto: J. Vidal
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amb l’aprovació del CSS. El subcontractista s’adherirà al 
PSS elaborat pel contractista i aprovat pel CSS, o en cas 
que no s’adeqüi a la seva feina presentarà la informa-
ció suficient per la seva modificació i aprovació pel CSS, 
però no han de presentar un pla de seguretat propi i inde-
pendent, ja que depèn del PSS del contractista que l’ha 
contractat. El contingut, estructura i requeriments dels PSS 
necessaris per a la seva aprovació, així com molts altres 
temes relacionats amb la CSS s’exposen en diverses guies 
entre les que es pot destacar la publicada pel Col·legi 
d’Aparelladors de Madrid i la publicada per Osalan (Ins-
tituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales). Totes dues 
que es poden descarregar des d’internet.

 La designació del CSS:  el promotor designarà un CSS 
durant l’execució de l’obra, quan es reuneixin les condi-
cions de més d’una empresa i/o treballadors autònoms 
treballant a l’obra. La designació del CSS no eximeix al 
promotor de les seves responsabilitats.

Aprovació del PSS: el PSS de cada contractista haurà 
de ser aprovat pel CSS abans de l’inici de l’obra. En cas 
d’obres d’Administracions públiques l’aprovació la realit-
zarà l’Administració amb el corresponent informe del CSS. 
El CSS podrà requerir al contractista totes aquelles  esme-
nes consideri necessàries al PSS per que aquest es pugui 
aprovar. El CSS documentarà l’aprovació del PSS amb 
una acta d’aprovació.

 El Llibre d’Incidències: en cada obra i per al control i se-
guiment del PSS, de les mesures i mètodes de treball segur 
en ell descrits. Serà facilitat pel Col·legi Oficial, s’haurà de 
mantenir sempre a l’obra i en poder o custodia del CSS 
o DF (en el seu defecte). Tindran accés al llibre i podran 
fer-hi anotacions tant el CSS com la DF, contractistes, sub-
contractistes, autònoms, responsables de PRL, represen-
tants dels treballadors, tècnics de l’Administració. Efectu-
ada una anotació, el CSS l’ha de notificar al contractista 
o subcontractista afectat. Des de la última modificació 
del RD 1627/97 no es necessari remetre copia a la ITSS de 
qualsevol anotació feta al llibre d’incidències, sinó que 
només quan es refereixi a l’incompliment d’advertències 
i requeriments per reiteració (ja anotats prèviament al lli-
bre) o paralització de treballs.

  Comunicació d’obertura de centre de treball: en obres 
de construcció la comunicació d’obertura, segons l’Ordre 
TIN/1071/2010, haurà de ser prèvia al començament dels 
treballs. S’haurà d’exposar a l’obra en lloc visible, es man-
tindrà actualitzada i només l’efectuaran els contractistes. 
Els subcontractistes no han de presentar la comunicació 
d’obertura de centre de treball, ja que segons la citada 
Ordre això només és obligació dels contractistes.

 El llibre de subcontractació: segons determina la llei de 
subcontractació i el reglament que la desenvolupa, en 
cada obra i per cada contractista, i en el cas en que es 
doni subcontractació a l’obra, es disposarà d’un llibre de 
subcontractació degudament habilitat per l’autoritat la-
boral. La gestió i control d’aquest llibre es responsabilitat 
del contractista i ha d’estar a l’obra fins al seu acabament. 
En aquest llibre es reflexaran totes i cadascuna de les sub-
contractacions realitzades, per ordre cronològic i des de 
l’inici dels treballs. El coordinador podrà anotar en aquest 
llibre referències de les instruccions de seguretat que hagi 
elaborat o determinat per al correcte desenvolupament 
de l’activitat. Els subcontractistes no han de disposar de 
llibre de subcontractació ja que aquesta es una tasca del 
contractista.

 Documentació a requerir a empreses: per a portar a 
terme una correcta coordinació d’activitats preventives 
el coordinador requerirà a cada empresa contractista, 
subcontractista o treballador autònom un seguit de do-
cumentació que justificarà que cadascun d’ells reuneix 
els requeriments i documentació necessàries per a desen-
volupar de forma segura la seva activitat en l’obra. Una 
relació no exhaustiva de documentació a requerir (ampli-
able segons característiques de l’obra i empreses) podria 
ser la següent:

 Justificant que l’empresa disposa de servei de 
prevenció de riscos laborals
 Certificat d’inscripció al REA (registre d’empreses 

acreditades per a la subcontractació)
 Llistat de treballadors que accediran a l’obra.

Certificat o informe d’aptitud mèdica de cada 
treballador.
 Formació i informació actualitzada en prevenció 

de riscos laborals dels treballadors específica del seu 
lloc de treball. Amb l’entrada en vigor del Conveni 
General de la Construcció, la formació a requerir seria 
l’establerta en aquest conveni.
 Document justificatiu de lliurament d’equips de 

protecció individual
 Certificat d’alta a la SS dels treballadors.
 Acta de nomenament de Recurs Preventiu (només 

per a contractistes)
 Autorització als treballadors per a l’ús de màquines o 

equips perillosos.
 Pla de seguretat i salut de cada contractista i adhesió 

al PSS corresponent per a cada subcontractista.

 Enllaços a guies de coordinació: podeu trobar més infor-
mació sobre aquest tema a les seccions corresponents de 
les webs següents: 

www.aparejadoresmadrid.es i www.osalan.euskadi.net 
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La nostra demarcació 
va convocar la cinque-
na edició del Concurs 
Fotogràfic obert a tot el 
públic amb inquietuds i 
interès pel món de la fo-
tografia.

D’acord amb la con-
vocatòria, les obres as-
pirants s’han inspirat en 
temes basats en el nos-
tre àmbit professional, 
es a dir, l’agricultura, la 
ramaderia, les indústries 
agroalimentàries, la ma-
quinària agrícola....

Les deliberacions del ju-
rat van concloure que 

El Concurs de Fotografia 2011 ja té guanyadors
d’entre les trenta-una 
obres presentades, es 
destacava la qualitat 
de l’obra “Sequera i Ero-
sió” de Joan Manel Puig 
Sentañes , a qui es va 
atorgar el primer premi 
que consta d’una dota-
ció de 300 euros.

El segon premi d’aques-
ta convocatòria, amb 
una dotació de 200 eu-
ros va recaure en l’obra 
“Blat, flora i noves tec-
nologies” de Francesc 
Xavier Miarnau.

I finalment, el jurat del 
certamen va considerar 

mereixedora del tercer 
premi d’aquesta edició i 
amb una dotació de 100 

euros, a l’obra  “Utopia” 
realitzada per Joaquim 
Corderas Pol.

El tercer premi va ser per a l’obra “utopia” de Joaquim Corderas

El primer premi va ser per “Sequera i Erosió” de J. Manel Puig El segon premi “Blat, flora i noves tecnologies” de F. X. Miarnau
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Ramon Niubó i Sanfeliu, col·legiat núm. �9�

“El tractor és la maquinaria que 
més accidents provoca al sector”
Pregunta.- Com ha viscut l’evolució 
de la prevenció de riscos laborals?
Ramon Niubó.- Al començament ens 
dedicàvem a explicar què era això 
de la prevenció de riscos laborals. Va 
ser una època molt interessant que 
em va permetre conèixer pràctica-
ment tots els pobles de Lleida ja que 
era una tasca divulgadora. En reali-
tat era una còpia del que s’estava 
fent als EUA i treballàvem amb els 
seus manuals de teoria i pràctica de 
seguretat i higiene amb l’objectiu de 
contribuir a reduir els accidents i les 
malalties professionals al camp. En 
certa manera era com anar predi-
car al desert, ja que el problema era 
que no s’hi creia en la prevenció de 
riscos laborals. Més endavant les xer-
rades van canviar i es va optar per 
altres sistemes que crec que van ser 
poc encertats però van ser els que 
en aquell moment es van decidir. 
Enlloc d’assessorar varem passar a 
fer una tasca més pròpia de la ins-
pecció i evidentment això no es tan 
agradable de fer. La protecció de 
riscos ha canviat molt. En la primera 
època ningú no en sabia res, després 
els sindicats hi van voler posar culle-
rada i formar els seus associats. Poc 
després les organitzacions professio-
nals també ho van fer... el canvi subs-
tancial va ser amb la Llei 31/1995 i el 
seu Reglament per la qual es creen 
el Serveis de Protecció que han do-
nat feina a molts enginyers tècnics 
agrícoles en les diferents especiali-
tats  mentre que l’administració s’ha 
concentrat en les feines de vigilància 
i control que en realitat és el mateix 
que dir en la inspecció que els dar-
rers anys ha estat força dura.

Pregunta.- Quin és el principal risc en 
l’agricultura i la ramaderia?
Ramon Niubó.- El principal risc està 
vinculat a la maquinària agrícola ja 
que la majoria d’accidents mortals 
i greus es produeixen amb el tractor 
tot i ser obligat el dispositiu antibol-
catge. Quan es va fer la Llei es van 
aprovar tres dispositius : la cabina, el 
pòrtic i l’arc de seguretat, que des 
de Lleida varem aconseguir que po-
gués ser abatible per tal de permetre 
treballar dins de les finques per sota 
dels arbres com les oliveres, els frui-
ters... tot i que després la gent l’ha fet 
anar a la seva manera.

L’experiència diu que un tractor és 
un vehicle molt inestable perquè el 
seu centre de gravetat és molt ele-
vat. No depèn de la velocitat ni del 
lloc, un tractor a 20 per hora en un 
camí amb un sot pot bolcar perfec-
tament. Si els frens no estan units pot 
bolcar i dins d’una finca o en els mar-
ges també ja que quan comença a 
descompensar-se no es pot redreçar. 
Un altre accident és l’aixafament per 
paques de palla. Els tractors que por-
ten pales frontals que treballen amb 
paques de 300-400 quilos si no porten 
un sistema de seguretat reforçat po-
den tenir molts problemes.
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Qui és Ramon Niubó?
Té 68 anys, està casat i té dos fills. 
Nascut a Castellnou de Seana, la 
seva adolescència i primera jo-
ventut la va passar a Barcelona, 
primer intern al col·legi dels Sale-
sians i després estudiant a l’Escola 
d’Agricultura de la Diputació de 
Barcelona perquè “no tenia molt 
clar de què fer i un amic meu em 
va dir que estudiaria per pèrit agrí-
cola i jo el vaig seguir. Després ha 
resultat que jo ho sóc i ell no”.

Quan va finalitzar la carrera era 
habitual fer oposicions, treballar 
en la venda de productes fitosa-
nitaris o “alguns afortunats podien 
portar finques més grans, però no 

Els estudis demostren que cada dos 
bolcs de tractor un és un accident 
mortal.

Pregunta.- I els fitosanitaris?
Ramon Niubó.- Els fitosanitaris estan 
relacionats amb les malalties profes-
sionals. A Espanya costa molt que 
se’n reconegui una perquè hi ha un 
gran desconeixement sobre la matè-
ria i és un diagnòstic molt difícil ja que 
no es manifesta al moment sinó que 
ho fa mesos o anys després ja que es 
tracta de petites dosis repetides en el 
temps que s’acumulen al cos. Molts 
accidents amb fitosanitaris es produ-
eixen mentre es prepara el brou en 
ampolles i hi ha intoxicacions, cre-
mades... Els problemes poden venir 
per via respiratòria, per la dermis o 
de contacte amb la pell perquè la 
roba no és prou impermeable o per 
via parenteral per ferides obertes

Pregunta.- L’usuari percep aquest 
risc correctament? 
Ramon Niubó.- El problema és que 
normalment no es tracta amb un sol 

n’hi havia massa. Jo vaig estar un 
any portant una finca a Lleida i 
això em va donar molta experi-
ència i contacte amb el sector 
que no teníem quan acabàvem 
d’estudiar, va ser una molt bona 
època”, recorda.

Després va treballar durant un 
any al Canal d’Urgell i això “em 
va servir no només per trami-
tar expedients de petites obres 
d’entubament sinó també per a 
conèixer tots els pobles que rega 
aquest canal”. Va treballar tam-
bé en el revestiment del canal de 
la col·lectivitat de regants núm. 8 
del Canal d’Urgell.

Però la major part de la seva ac-
tivitat professional l’ha passada 
dedicant-se al món de la pre-
venció de riscos laborals al sec-
tor agrari  des de l’Administració, 
on ha treballat durant més de 40 
anys i fins que es va jubilar ara fa 
tres anys.

producte i sabem els efectes nocius 
de cadascun però no de la combi-
nació de diversos i, les seves conse-
qüències no són immediates. Quan 
em faig un tall i sagna tinc clar que 
hi ha un risc però amb el tabac no és 
tan clar. Amb els fitosanitaris és simi-
lar i la desintoxicació quan s’ha estat 
molt de temps exposat és impossible 
i per això hi ha les malalties professio-
nals. Un dels col·lectius més afectats 
és els treballadors d’hivernacles.

Pregunta.- És adequada la normati-
va que s’aplica al sector? 
Ramon Niubó.- Penso que no. No es 
pot demanar el mateix a un pagès 
que contracta personal una setma-
na a l’any que a una gran empre-
sa que té tot un departament de 
prevenció de riscos que li porta els 
papers, la formació... Fa anys que 
demanem una Llei específica per al 
sector agrari, però sembla ser que 
Brussel·les no està per la labor.
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Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya a Lleida ha 
convocat la 24 edició del Premi Final 
de Carrera o Treballs Pràctics Tutorats 
adreçat als alumnes que han aca-
bat la carrera d’Enginyeria Tècnica 
Agrícola el 2010.

Els treballs es poden presentar el dia 
30 d’agost de 2011 a la secretaria 
de la demarcació de Lleida. El premi 
està valorat en 1.000 euros i es pre-
veu un accèssit de 400 euros.

XXIV edició del 
premi Final de 
Carrera del Col·legi

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de la demarcació de Lleida 
ha fet una donació de 1500 euros al 
Banc d’Aliments de Lleida.

El Banc dels Aliments és una funda-
ció benèfica privada, independent i 
sense ànim de lucre, que té com a 
objectiu lluitar contra la fam d’aquí, 
i evitar que els aliments peribles que 
es troben en bones condicions però 
no que no es poden comercialitzar si-
guin destruïts i treballen per fer-los ar-
ribar a les persones més necessitades 
del nostre entorn immediat.

Tota l’acció del Banc dels Aliments es 
basa en la gratuïtat dels productes 
que reben i de la seva distribució jus-

ta a través de les entitats benèfiques 
que atenen els beneficiaris finals.
Aquesta tasca, aporta una contribu-
ció al desenvolupament sostenible 

El col·legi, solidari amb els Banc dels Aliments de Lleida

per a un món més net i preveu la ge-
neració de residus, donant un valor 
social als excedents de productes 
alimentaris de les empreses.

Instantània del lliurament del taló al Banc dels Aliments de Lleida

El dia 31 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària  de la nostra de-
marcació. Es van aprovar els comptes de resultats i balanços del darrer exercici 
i es va donar llum verda als pressupostos d’ingressos i despeses de l’any 2011.

Celebrada l’assemblea general a Lleida

Al juny ha entrat en funcionament la 
nova web del col·legi en la que s’han 
introduït modificacions que pretenen 
fer-la visualment més atractiva, àgil, 
moderna i clara alhora que es pretén 
adaptar els seus continguts a les no-
ves exigències dels col·legiats.

Nova web al col·legi
El 26 de maig, el Col·legi va acollir una altra edició del Tast guiat de Vins de 
la DO Costers del Segre. El tast va anar a càrrec d’Olga Codina, enòloga de 
Costers del Segre que va oferir als assistents vins dels cellers Raïmat, Carviresa 
i Vall de Baldomar. L’acte va introduir als presents en el coneixement del món 
de vi, història, varietats de raïms i vins, reconeixement d’aromes, maridatges i 
consells d’utilitat referents al servei del vi, conservació i temperatures òptimes 
de consum. 

Tast de vins de Costers del Segre
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Com cada any al mes de maig la 
demarcació de Lleida del nostre Col-
legi va celebrar la festivitat del patró 
de la pagesia. Ens referim, com ja sa-
beu, a Sant Isidre.

Aquesta onomàstica és un excel·lent 
motiu per aplegar en una nit de fes-
ta als companys i companyes col-
legiats de la nostra província.

Es tracta de reunir en aquesta cita 
anual als antics companys de pro-
moció i propiciar la incorporació de 
les generacions més joves. Es conju-
guen així, els professionals més vete-
rans amb els nous enginyers tècnics 
agrícoles que s’estan obrint pas pro-
fessional amb empenta I decisió.

Enguany, el dia 20 de maig, la festa 
va fer-se al restaurant del Palau de 
Congressos La Llotja de Lleida on 
vàrem gaudir d’aquesta agradable 
vetllada amb un sopar amenitzat 
amb un espectacle de màgia a càr-
rec del mag i mentalista Jordi Cume-
llas, un sorteig de dos lots “Plan B” 
d’escapades d’un cap de setmana 
per a dues persones que van recau-
re  en els col·legiats Francesc Plana i 
Benito Cristóbal.

Alhora, tots els col·legiats van rebre 
com a  obsequi un lot de dues am-
polles de vi ecològic Onra de l’inno-
vador i recentment premiat celler La 
Gravera d’Alfarràs.

La nit va ser el marc ideal en què el 
nostre col·legi per una part va fer lliu-
rament dels premis de fotografia i per 
altra va fer efectiu el seu compromís 
social pel qual destinem un 0,7% del 
nostre pressupost a projectes solida-
ris. Aquesta edició l’entitat escollida 
per a rebre l’aportació del Col·legi 
va ser el Banc d’Aliments de Lleida. 

El Col·legi celebra la festivitat del patró sectorial 
Sant Isidre al Palau de Congressos de Lleida




