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SANT ISIDRE 2014 

 
El 16 de maig la demarcació de Lleida va celebrar la festivitat de Sant Isidre,  patró de la nostra professió. Com ho 

venim fent per tradició, la nostra demarcació ho va celebrar amb un sopar de germanor, que aquesta edició va 
tenir lloc al restaurant de l’Hotel Pirineos de Lleida. 

 
La vetllada va ser el marc idoni per tal de retre el merescut homenatge que la demarcació ofereix als col·legiats 

amb més de 40 i 25 anys de col·legiació, als que es va fer la imposició de les insígnies d’or i argent, 
respectivament, i també es va fer una menció especial per als companys amb més de 50 anys de trajectòria 

col·legial. Així mateix,  a tots se’ls va entregar un diploma commemoratiu pels anys de vinculació amb el col·legi i 
la professió. 

 
Va ser una nit entranyable on més de 100 persones, entre companys i familiars, ens vam poder reunir i fer un 

brindis comú pel nostre col·lectiu i la nostra professió. Vam comptar amb la presència de diverses autoritats en 

representació de diferents institucions de la nostra ciutat (Ajuntament, Departament d’Agricultura,  Universitat, 
l’Associació de Col·legis Professionals...) i del president del Col·legi de Catalunya, Sr. Ramon Lletjòs, que novament 

va voler compartir amb tots nosaltres  una nit tan especial. 
 

 
Col·legiats amb més de 50 anys de col·legiació 

 
El Sr. Francesc Clarisó i la Sra. Natalia Mendez ( Arrels ) 

 
Durant la vetllada es va fer entrega de l’aportació econòmica consistent en el 0.7% del pressupost de la 

demarcació, que anualment destina el col·legi a fins d’ajut social i que, aquest any, la Junta de Govern va decidir 
atorgar a l’entitat Fundació Arrels de Sant Ignasi de Loiola. La  directora, la Sra. Natàlia Méndez,  va rebre 

l’aportació valorada en 1.000 euros de mà del president de la demarcació de Lleida, el Sr. Francesc Clarisó. Amb 
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aquest gest, un any més la demarcació de Lleida  ha fet palès  el seu compromís amb els temes socials i la 

solidaritat, com un valor més que demostra la nostra implicació amb la societat i el nostre territori. 

 

 
 

Col·legiats amb més de 40 anys de col·legiació 
 

 
 

Col·legiats amb més de 25 anys de col·legiació 
 
 

 
LLOGUER DESPATXOS 

 

 

 
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.  

 
 

 
 

 



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 

3-4 

 

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 com l’any passat al Palau de Congressos de la Llotja 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. 

 

 
REVISTA @GROENGINY 

 

La demarcació de Lleida ha començat a preparar el proper número de la revista Agroenginy que veurà la llum el mes 
d’abril. 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 
 

 

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. 
 

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 
1 de setembre. 
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INFORMACIÓ DEL COL·LEGI 

 

El nostre col·legi assisteix a la presentació de l’avanç del POUM del municipi de Lleida als col·legis professionals 
 

 
Fotografia : Ajuntament Lleida 
 

El Sr. Antoni Tudel , tresorer de la nostra demarcació, va assistir 

per part del col·legi a la presentació per part de l’Alcalde Àngel 
Ros, de l’avanç del POUM als representants dels col·legis 

professionals. 
A la reunió s’han detallats els punts més importants que 

defineixen aquest avanç, que preveu més sòl industrial, un nou 
impuls al centre històric i la creació d’una Ronda Verda. 

Podeu consultar la notícia :  

 
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=2034
3&Dia=-1&Mes=-1&Any=2014&IdDepartament=-
1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp
&Pagina=4 
 
 

 

 
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 

 
 

HORARI D’ESTIU 

 
A partir del dilluns 16 de juny les oficines de la demarcació de Lleida adopten l’horari d’estiu, essent l’horari 

d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 h a 15 h. 
 

 

 
 

Lleida, juny   de 2014 
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