
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. Demarcació de Lleida 

Passeig de Ronda, 170, altell  25008  Lleida 
Tel. -  Fax: 973 24 32 39    c/e: lleida@agricoles.org  www.agricoles.org 

1-7 

 
 

 

 
 
 
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS 
AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 
DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
 

 

 

 
NOTA INFORMATIVA 

 

Octubre 2014 
 

 

 
 

JORNADA : ASSESORS O PRESCRIPTORS ? QUINA ÈS LA FUNCIÓ DELS TÈCNICS 
 EN LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS ? 

 

El 27 de novembre és la data escollida per portar a terme una nova jornada tècnica monogràfica organitzada per la 
demarcació de Lleida i que es farà novament  a la Sala d’Actes de l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. 

Aquest any, volem dedicar la JORNADA, que ja és un referent en el sector, al tema de l’ ASSESSORAMENT agrari.  

 
Un decret de l'any 2012 regula el "Sistema d'assessorament agrari de Catalunya" i com a conseqüència de la 

Directiva europea sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris, s'ha publicat un Decret de l'estat espanyol (el 
1311, de setembre del 2012) pel qual es crea la figura de l’ ASSESSOR EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES. 

Aquests assessors especialistes en sanitat vegetal veuen que, quan la demanda del sector productor i del comerç 
d'aliments va per un costat, les administracions regulen segons uns criteris que no sempre són compatibles amb la 

demanda d'aquells. Què hem de fer?. Orientar sobre la millora de la gestió o prescriure sistemes o productes 

segons la reglamentació administrativa? Assessorem integralment o només prescrivim mètodes i fórmules? 
Aquest és el debat que ha inspirat l’organització d’aquesta Jornada, per la qual cosa comptarem amb tots els 

sectors implicats, dels tècnics als comercials, passant pels productors i per l'administració. 

Properament rebreu informació del programa de la jornada. 

 
FIRA DE SANT MIQUEL 

 

Del 25 al 28 de setembre, va tenir lloc la 60a Edició de la Fira agrària de Sant Miquel. La nostra demarcació 

continua compromesa amb la seva intervenció com a patrocinador i jurat del Premi del Llibre Agrari. El Certamen 
anual que arriba enguany a la seva 43a edició, premia la millor obra publicada en l’àmbit estatal sobre temàtica del 

món agràri i  ramader en les seves diferents vessats. El premi està dotat amb 6.000 euros i té com a patrocinadors 
diferents col·legis professionals de les terres de Lleida com el Col·legi de Veterinaris de Lleida, el Col·legi 

d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Forests de Catalunya.  
 

Proyecto y diseño de Áreas Verdes, obra escrita per l’enginyer agrònom Manuel Muncharaz i publicat per Mundi 

Prensa, ha estat el treball guanyador de l’edició d’enguany. El Jurat qualificador ha valorat especialment que el 
llibre guanyador “és una obra molt innovadora, pràctica i completa, ja que abasta tot el procés de la implantació 

d’una zona verda, des del seu disseny al manteniment posterior. També ha remarcat que aquesta és la primera 
edició del premi en la que guanya un llibre centrat específicament en els espais verds. 
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El Jurat ha atorgat també 

tres mencions especials als 
llibres Pastoreo y desbroce 

de matorrales en Cameros 
Viejos, de Teodoro 

Lasanta, María Paz Errea, 

Mohammed Rida i Luis 
Miguel Medrano, editat per 

l’Instituto de Estudios 
Riojanos; Chequeos y 

árboles de decisiones en 

reproductores y lechones, 
de Pascual Belenguer, 

Manuel Toledo i Albert 
Finestra, publicat per 

Temis Medical, i Virosis 
relevantes en el cultivo del 

tomate, de diversos 

autors, editat per Phytoma 
España.   

 

 

Un total de 29 obres han concorregut al premi, plantejat com a reconeixement a les obres publicades recentment, 
en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable al món agrari espanyol, i alhora vol promoure 

l’elaboració de treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que incrementin la bibliografia sobre el sector agrari. 
El lliurament del guardó tindrà lloc el 28 de setembre durant la cloenda de la Fira de Sant Miquel. 

 

 
DIADA DE SANT GALDERIC 

 
El Col·legi de Catalunya celebra com cada any la festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana. Enguany 

la Demarcacióde Barcelona ha estat escollida per organitzar aquesta diada de celebració i de reunió dels companys 

i companyes d’arreu de Catalunya. 
Aquest any la celebració tindrà lloc el proper Diumenge 19 d’octubre a Barcelona amb el següent programa: 

-A les 10,30 h:Visita a l’Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant Jaume, 1 
-A les 12 h:Visita al Palau de la Generalitat de Catalunya, Plaça Sant Jaume, 4  

-A les 14 h:Dinar al Restaurant El Gran Cafè situat al c/ Avinyó, 9 de Barcelona. 

 

               
 

El cost del dinar pels col·legiats i acompanyants, serà de 25,50 € per persona els adults i 16,50 € els infants. 
El pagament es farà directament a la demarcació d’adscripció. 

Per més aclariments i reserves, pots dirigir-te a la teva Demarcació del Col·legi abans del 13 d’octubre d’enguany. 
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VIATGE A BUDAPEST 

 

 

 

 

Per sisé any consecutiu, la demarcació de Lleida 
ha portat als seus col·legiats a conèixer món. 

Després de viatges com Turquia, Cracòvia, 
Berlín, Sicília o Lituània, aquest any Budapest ha 

estat la destinació escollida pels col·legiats i els 

seus familiars per passar un dies gaudint, tot 
descobrint aquesta meravellosa i històrica ciutat 

tant rica culturalment i on la història ha deixat 
les seves petjades per incomptables palaus, 

catedrals, la seva monumental sinagoga, 

museus, carrers i altres racons  de gran bellesa. 
 

 
 

 

REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 

 

El passat 2 de juliol, va tenir lloc la reunió del president 
del Col·legi, Francesc Clarisó amb el president de la 

Diputació de Lleida, Joan Reñé. L’entrevista va ser molt 
útil per exposar les inquietuds i situació del nostre 

col·lectiu i els reptes i projectes del nostre col·legi.  En 

aquest sentit, el president de la Diputació va mostrar-se 
molt obert i receptiu amb les explicacions sobre la 

situació actual de sector a les nostres comarques i 
especialment interessat davant de projectes del col·legi 

com les jornades tècniques monogràfiques que 

preparem cada tardor. El Sr. Joan Reñé es va mostrar 
propici a donar suport a aquesta activitat que promou i 

impulsa els interessos d’un sector vital del nostre 
territori. 

 

FORMACIÓ PRÒPIA 

 
CURS DE MANTENIMENT I PERFECCIONAMENT CONVERSACIÓ EN ANGLÈS  

Amb el precedent de l’èxit de les passades edicions, un any més la demarcació de Lleida ofereix el curs de 

perfeccionament de conversa en llengua anglesa pensat per facilitar als alumnes assolir i millorar la seva fluïdesa 
en la parla de l’anglès. Adjuntem tríptic informatiu amb butlleta d’inscripció.  

Objectiu: Assolir un domini de l’ idioma que permeti comunicar-se eficaçment a l’entorn empresarial i social.  
Destinataris : Professionals que vulguin millorar i mantenir el nivell d’anglès oral.  

Continguts : Conversa, debats, tertúlies / Temes d’actualitat a través de la premsa internacional / Anglès per 

viatjar / Activitats per ampliar vocabulari .  
Dates : Dimecres, de gener a juny de 2015 .  

Horari : De 20 a 21.30 h ( 20 h ).  
Preus: 225 euros col·legiats, familiars de primer grau i estudiants ETSEA / 250 euros general. 

 

XERRADA INFORMATIVA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC 
El proper dia 7 d’octubre de 2014 tindrà lloc a la seu del Col·legi a Barcelona, una xerrada informativa sobre 

l’avantprojecte de la Llei Catalana del Canvi Climàtic ( LC3) , a càrrec del Sr. Salvador Samitier, Cap de l’Oficina 
Catalana de4l Canvi Climàtic 
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NOVES OPORTUNITATS : PRODUCCIÓ PEL MERCAT EXTERIOR 

Com cada any la demarcació de Girona del Col·legi, per Fires a Girona organitza una jornada tècnica sobre algun 
tema agrari o alimentari, normalment d'actualitat, que sol ser d'interès pels nostres col·legiats. Enguany, es 

dedicarà la jornada a l’exportació de productes agroalimentaris “Noves oportunitats: producció pel mercat 
exterior”. A la complicada tasca de vendre a l’estranger s’hi suma aquest any el veto rus als productes europeus. 

És per això que hem convidat a reconeguts experts en exportació de diferents sectors (lactis, indústria de 

l’embotit, fruita, vi, porcs i vedells) a fer-nos cinc cèntims de la problemàtica i possibles solucions per a fer viable 
l’economia de moltes empreses. La Jornada la celebrarem el 30 d’octubre a la Sala d’Actes de Fira de Girona 

 
 

ALTRA FORMACIÓ 

 
2a. Edició POSTGRAU EN GESTIÓ ESTRATÈGICA DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA. 

Del 17 d’octubre de 2014 al 25 d’abril de 2015 
 

 

La Universitat de Lleida (Campus d’Excel·lència Internacional) i 

Forum Empresa ofereixen conjuntament la segona edició del curs 
de Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària 

(PGEA).  
Tindrà lloc del 17 d’octubre de 2014 al 25 d’abril de 2015. Els 

col·legiats gaudiran d’un preu de colectiu amb conveni de la 
butlleta online 

Podeu consultar el programa a l’enllaç : 

http://www.forum2001.es/ca/noticies/detallNoticia.aspx?IdNoticia
=5252 

 
 

MASTER INTERUNIVERSITARI EN SANITAT VEGETAL 

 
Organitzat per la Universitat Politècnica de València, la Universitat Poltècnica de Cartagena, Universitas Miguel 

Hernández i la Universitat d’Almeria. Màster de 60 crèdits, semipresencial i que s’imparteix en un curs acadèmic. 
Adreçat a postgraduats que volen especialitzar-se en materies de Sanitat Vegetal. L’objectiu del curs es proporcionar 

als alumnes unaformació rigorosa, amb una sòlida base científica i al mateix temps pràctica i aplicada, que els permeti 

desenvolupar-se en el futur en els àmbits tant professionals com científics de la Sanitat Vegetal. El curs permetrà als 
alumnes aplicar solucions de gestió de plagues, malalties i males herbes atenent a requeriments productius 

comerciales, socials i ambientals. 
La inscripció i matrícula es formalitzarà per mitjà de la pàgina web de la Universitat Politècnica de València. Preu total 

del Màster: 2.800 euros que es podran abonar en quatre terminis. 
Pàgina web: mastersanidadvegetal.blogs.upv.es 

 

Màster on-line. PROFESSIONAL UNIGIS EN GESTIÓ DE SISTEMES DE INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 
Organitza: SIGTE (Serveis de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la UdG) 

Dates: del 20 d’octubre 2014 a l’1 de febrer de 2016 
Inscripció i informació:  Tel: 972 21 02 99 

  www.unigis.es 

   
 

 

AGENDA COL·LEGIAL 

 

L’any passat la Junta de Govern va decidir encomanar agendes per a tots els col·legiats de la demarcació i a 
efectes de no augmentar els costos d’aquesta despesa es va acordar que els companys i companyes amb 

residència a Lleida ciutat passessin a recollir el seu exemplar a les oficines, la resta van ser enviades. 
 

http://www.forum2001.es/ca/NoticiesInici/detallNoticiaInici.aspx?IdNoticia=5253
http://www.unigis.es/
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Amb aquest fet s’ha pogut constatar que molts col·legiats no han passat 

a recollir la seva agenda perquè que no la utilitzen, tal i com ens ho ha 

demostrat el gran nombre d’agendes sobrants. Això ens ha fet pensar 
en evitar despeses innecessàries i el cost ambiental associat ( 

malbaratament de  paper, transport, etc...) i encomanar solament les 
agendes necessàries  per tots aquells que en facin ús i la demanin. 

 

Per aquests motius, s’ha decidit que només s’encomanaran agendes 
per aquells col·legiats i col·legiades que la demanin 

expressament. El termini per sol·licitar l’agenda  a la secretaria de la 
demarcació és fins al dia 15 d’octubre. 

 

 
 

 
REVISTA @GROENGINY 

 

La demarcació de Lleida ha començat a preparar el proper número de la revista Agroenginy que sortirà al carrer el mes 
de desembre. Us recordem que la publicació és un espai obert a tots els col·legiats i col·legiades i una plataforma més 

per a la difusió exterior i promoció del nostre col·lectiu professional i que tots els companys i companyes interessats en 
la publicació d’ algun article tècnic o alguna informació d’interès per al col·lectiu ho podeu fer utilitzant les pàgines de 

la revista.  

 
Així mateix, us recordem que la nostra revista també us ofereix la possibilitat de publicar publicitat de les vostres 

empreses a uns preus molt assequibles i amb una interessant difusió entre els professionals del sector. Si esteu 
interessats en alguna d’aquestes propostes podeu contactar amb la Secretaria del Col·legi 

 

 

SERVEIS DEL COL·LEGI 

 
 

 

 

INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC 

Us recordem que, si ho preferiu, podeu rebre el full informatiu mensual al vostre correu electrònic. Només cal que ho 

demaneu a la secretaria del col·legi, facilitant la vostra adreça d’ e-mail, d’aquesta manera entre tots contribuirem a 
l’estalvi de paper i la sostenibilitat del medi ambient i la informació us arribarà d’una manera més ràpida i àgil. 

 

 

 
BORSA DE TREBALL 

 

Us recordem que per mitjà de la pàgina web del col·legi (agricoles.org) podeu accedir a la consulta de les ofertes 

laborals que publiquem des de la demarcació de Lleida i des de  la resta de demarcacions de Catalunya. Així mateix, en 
cas de preferir-ho, podeu rebre les ofertes de treball que publiquem des de la nostra demarcació directament al vostre 

correu electrònic. Si desitgeu aquest servei només teniu que comunicar-ho a la secretaria del col·legi o bé al correu 
electrònic: silviasubira@agricoles.org 
 

 

 

LLOGUER DE SALES I DESPATXOS 

La demarcació de Lleida, posa a disposició tant dels col·legiats, com d’empreses o particulars que ho desitgin, les 
instal·lacions de la seu del nostre  col·legi. Les condicions són les següents: 

Sala Capacitat 1 dia (€) ½ dia (€) 

Sala d’Actes 50 persones 100 € 60 € 

Sala de Formació (2n pis) 25 persones   50 € 30 € 

mailto:silviasubira@agricoles.org
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La disponibilitat horària és de 9 h del matí a 19 h de la tarda, de dilluns a divendres, essent possible altres 

disponibilitats especials. Amb la possibilitat de  negociar-ne les condicions si es lloguen diversos dies. El preu inclou 

l’ús complet de les sales, amb l’equipament audiovisual, neteja, etc. 

Caldrà  consultar la disponibilitat de la sala i fer-ne prèvia reserva contactant amb secretaria telefònicament o a l’e-

mail: lleida@agricoles.org 

Així mateix, també és possible llogar el canó projector a un preu de 30 € per dia, també prèvia reserva i consulta 

de la disponibilitat 

 

 

 

La demarcació de Lleida disposa a la seva seu de dos despatxos ubicats al pis 
superior amb una superfície  de 8 i 13 m2 cadascun que actualment estant en desús. 

Per aquest motiu, la Junta de Govern ha decidit oferir en lloguer aquests despatxos 

als col·legiats que puguin necessitar un local per dur a terme la seva activitat 
professional. El preu del lloguer és de 150 euros mensuals. Inclou accés a internet, 

subministre elèctric i neteja. 
 

Les persones interessades us podeu adreçar al telèfon 973 24 32 39 per demanar 
més informació.  

 
 
 

NORMATIVES 

 

 
Us informem que a l’apartat de seguretat i salut laboral de la web del DEMO gestionat per la Subdirecció 
General de Seguretat i Salut Laboral ja hi podeu trobar la novetat següent: 

 

- Full monogràfic “Equips de protecció individual”, accessible des de l’apartat de “Llocs de treball / locals / 
instal·lacions” del web 

Publicació que informa sobre les pautes a seguir en l’elecció, utilització i manteniment dels equips de 

protecció individual (EPI).. 

 
S'ha publicat al DOGC la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 

instal·lacions i els productes.  

FIRES I CONGRESOS 

 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA. ANALITZANT EL FUTUR 

La Societat Espanyola de Seguretat Alimentària ( SESAL ) és una societat científica que neix 

amb el desitg de promocionar i afavorir el desenvolupament d’un all nivell de seguretat 
alimentària. Per aixó preten promocionar el debat i l’opininió consensuada dels 

professionals de la seguretat alimentària. 
Aquest any celebren la desena reunió de SESAL a Lleida amb el lema “ Seguretat 

alimentària : analitzant el futur, en la que el Col·legi és entitat col·laboradora. 

Podeu consultar el programa a la web : www.sesal.org 

 

XVII CONGRÈS NACIONAL. SOCIETAT ESPANYOLA DE FITOPATOLOGIA 
 

 

 
Els dies 7, 8, 9i 10 d’octubre de 2014 tindrà lloc a Lleida el XVII Congrès Nacional de la Societat 

Espanyola de Fitopatologia on el Collegi participa com entitat col·laboradora. 

Tots els interessats podeu consultar el programa a l’enllaç : 
http://www.seflleida2014.es/programa.html 

mailto:lleida@agricoles.org
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XI Simposio Nacional y VIII Ibérico. MADURACIÓN Y POSTCOSECHA 

Organitza: CSIC 

Lloc: Fundación Universidad-Empresa de la Universidad de Valencia. Plaza Virgen de la Paz, 3. València. 
Dates: del 21 al 23 d’octubre 2014 

Horari: de 9 a 19 h. 
Inscripció i informació:  Tel: 34 963 262 600 

  econgres@adeit.uv.es 

  congresos.adeituv.es/postvlc2014/ficha.es.html 
 

XIX JORNADA FRUCTÍCOLA 
 

 
 

Inscripció i informació:  laura.torguet@irta.cat 

http://www.irta.cat/ca-ES/Resultats/ADA/Documents/2013/Programa_jornada_fructicola_Mollerussa_231013.pdf 
 

36enes. JORNADES IQS DE PRODUCTES FITOSANITARIS 
Organitza: IQS de la Universitat Ramón Llull 

Dates: 4 i 5 de novembre de 2014 
Horari: de 8,30 a 18,30 h. 

Inscripció i informació:  Tel: 93 267 20 00 

  barelles@iqs.ed 
  fitos.iqs.es/ 

 
Fira. FRUIT ATTRACTION (Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas) 

 

 

 
Organitza: FEPEX i IFEMA 

Lloc: Aveida del Partenón, 5. Feria de Madrid. 28042 Madrid 
Dates: del 15 al 17 d’octubre 2014 

Horari: de 9,30 a 19 h. 
Inscripció i informació:  Tel: 902 22 15 15 

  fruitattraction@ifema.es 

  www.ifema.es/fruitattraction_01/ 
 

 
 

 

HORARI DE LA DEMARCACIÓ 

 

Un cop finalitzant el període d’estiu les instal·lacions de la demarcació de Lleida tindran a partir del dia 17 de 
setembre el següent horari d’atenció al públic:  

De dilluns a dijous, matins de 9 a 13 hores i tardes de 17 a 19 hores.  

Divendres de 9 a 14 hores.  
 

 
 

Lleida, octubre  de 2014 

Organitza: IRTA-Lleida 

Lloc: Finca de Mollerussa de l’IRTA. Ctra de 
Mollerussa a Torregrossa, km 3. Mollerussa 

Dates: del 22 al 23 d’octubre 2014 
Horari: de 9 a 14 h. 
 

mailto:econgres@adeit.uv.es
http://congresos.adeituv.es/postvlc2014/ficha.es.html
mailto:laura.torguet@irta.cat
mailto:barelles@iqs.edu
http://fitos.iqs.es/
mailto:fruitattraction@ifema.es
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/

