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JORNADA ESTRATÈGIES NO CONVENCIONALS EN SANITAT VEGETAL  

 
Per quart any consecutiu, la demarcació de Lleida organitza una nova jornada tècnica monogràfica que  seguint la 
línea de continuïtat amb les jornades precedents, desenvoluparà el tema dels diferents mètodes alternatius 
existents per al control de plagues i malalties en fruiters, coneguts com a estratègies no convencionals i que 
s’agrupen en cinc grups: feromones i atraients, fauna útil, extractes vegetals i inductors de resistències. Confiem 
que la nova jornada suscitarà l’interès del nostre col·lectiu professional com en passades edicions.  La jornada 
tindrà lloc el dia 22 de novembre a la Sala d’Actes de l’ETSEA. 
 
Com en passades edicions la jornada comptarà amb la col·laboració d’especialistes del món acadèmic i professional 
especialitzats en aquesta àrea. Tot plegat, es pretén crear un estudi acurat dels diferents mitjans alternatius als 
fitosanitaris convencionals i dels seus resultats, en la línea actual de recerca d’una agricultura més sostenible, 
moderna i competitiva amb a l’aplicació dels avenços tècnics i científics i la seva difusió a tots els professionals 
implicats. En propers comunicats rebreu més informació. 
 

REIAL DECRET SOBRE L'ÚS SOSTENIBLE DE PRODUCTES FITOSANITARIS 
 

 
Aquest passat dissabte, dia 15 de setembre de 2012, va sortir publicat al BOE el Reial Decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, pel qual s’estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 
 
El passat 13 de juny de 2012 es va constituir la ''Mesa per a l'Ús Sostenible de Fitosanitaris'' , de la qual el nostre 
Col·legi en forma part amb la representació d'en Francesc Clarisó, president de la demarcació de Lleida, i de na Bet 
Gimeno, secretària tècnica de Catalunya, juntament amb els membres de tots els sectors implicats, com són 
l’Administració (Departament d’Agricultura, Departament de Sanitat, Servei de Sanitat Vegetal, IRTA,...), les 
Agrupacions de Defensa Vegetal, Unió de Pagesos, Federació de Cooperatives de Catalunya, els Sindicats Agraris, 
els Gremis de Jardineria, de Viveristes, i els Col·legis Professionals. La Mesa va proposar un programa de treball 
per tal de tractar tots els temes que es veuran modificats amb la nova normativa. I elaborar propostes, des de 
Catalunya, al Pla d'Acció Nacional que s’està confeccionant al Ministerio d’Agricultura. 
 
Destacar per últim la importància de l'ANNEX II, referent a la titulació habilitant. Als primers esborranys del Reial 
Decret, només s'incloïa alguna especialitat de la nostra professió. La nostra organització col·legial va presentar les 
pertinents al·legacions, que han ajudat a que finalment al redactat final hi hagi inclosa la titulació d'Enginyer 
Tècnic Agrícola en totes les seves especialitats. 
 
Per tant els Enginyers Tècnics Agrícoles podreu exercir com a assessors fitosanitaris, en qualsevol de les seves 
especialitats. Properament, un cop estiguin establertes les bases, us informarem de com accedir al carnet 
d'assessor fitosanitari. 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 

La demarcació de Lleida convoca la setena edició del  concurs de fotografia, que com ja coneixeu es basa en 
temes relacionats amb les activitats pròpies del nostre sector professional.  Les imatges fotogràfiques poden ser 
tant en format analògic com digital. D’acord les bases de la convocatòria, que us adjuntem, el concurs està adreçat 
únicament a col·legiats. El termini de presentació de treballs per participar en el Concurs de Fotografia que 
organitza el col·legi  finalitza el dia 30 de novembre de 2012.  

Tots els interessats en participar-hi podeu fer arribar el vostre treball, adjuntant-hi la butlleta d’inscripció en què 
juntament a les dades sol·licitades s’ha de fer constar el títol assignat a la fotografia. 
 
 

58 EDICIÓ DE LA FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL 

 
Tindrà lloc dels dies 27 al 30 de setembre, tindrà lloc la Fira Agrària de Sant Miquel que acull la 58 edició del Saló 
Nacional de Maquinària Agrícola i la 27è Saló Internacional de la Fruita Eurofruit. La Fira, amb més de mig segle 
d’existència, es situa com a un esdeveniment de referència per a les primeres marques del sector agrari català i 
espanyol, amb més de 300 expositors i un punt de trobada indispensable per a professionals, fabricants i 
productors, així com un esdeveniment econòmic i social dinamitzador  de la nostra ciutat durant aquestes dates. 
Com és l’habitual la nostra demarcació hi estarà present al l pavelló 3 estand 3.004, on com sempre restem a la 
vostra disposició per atendre els vostres suggeriments i les consultes del públic interessat en aquest sector, així  
com per promocionar la nostra professió.  

 
D’altra banda, un any més hem fet palesa la nostra participació com a patrocinadors i membres del Jurat del 
Premi del Llibre Agrari en la seva 41a convocatòria que aplega un total de 31 obres presentades i que amb el seu 
veredicte va proclamar  guanyadora  l’obra Tractores agrícolas: tecnologia y utilización, exhaustiu treball de 
l’enginyer agrícola Luis Márquez, editat per B&H Editores; cal remarcar el llibre Canviar els gens per millorar el 
món, una reflexió sobre la investigació a càrrec de 14 científics de la UdL, ha rebut una menció especial del Jurat.  
No oblidem, així mateix la nostra intervenció com a promotors de diverses jornades tècniques agràries que es 
desenvolupen en el marc de la fira. 
 

 
 

VISITA FRUIT ATTRACTION 2012 

 

La demarcació de Lleida organitza una sortida el dia 25 d’octubre per oferir als col·legiats i col·legiades de la 
demarcació la possibilitat de visitar la fira Fruit Attraction, Fira Professional del sector de les Fruites i Hortalisses, 
que es farà a la Institució Firal de Madrid (IFEMA) dels dies 24 a 26 d’octubre, que estem segurs interessarà a una 
bona part del nostre col·lectiu professional atès el relleu i protagonisme que ha guanyat aquest esdeveniment. 

La Fira que arriba a la seva 4a edició ja s’ha consolidat com una eficaç plataforma de promoció de tot el sector 
hortofructícola espanyol. A les seves instal·lacions  s’hi troben empreses de tot l’engranatge productiu, empreses 
dedicades a producció, importació i exportació, cadenes de distribució, comercialització, transport,  restauració etc, 
així com les principals novetats del sector. L’esdeveniment ha  anat creixent en representació, qualitat, projecció i 
suscita l’ interès de tot el sector involucrat. 

La sortida d’un dia, es farà amb desplaçament mitjançant tren d’alta velocitat, tots aquells col·legiats i col·legiades, 
professionals del sector, que vulguin visitar les instal·lacions de Fruit Attraction podeu contactar amb la secretaria 
de la demarcació i demanar més informació o fer la vostra reserva. 
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SANT GALDERICH  

 

Us avancem, que aquest any és la demarcació de Tarragona l’encarregada 
d’organitzar la diada de celebració de la festivitat de Sant Galderich, que tindrà lloc 
el diumenge 21 d’octubre  amb una sortida per visitar el Castell Monestir 
d’Escornalbou (Riudecanyes) i un dinar al restaurant l’Argentera. 
 
Us detallarem la resta d’informació referent al programa i preus en proper 
comunicats. Podeu trucar o enviar un correu a la demarcació per informar-vos o per 
les reserves. Disposeu de més informació sobre el monestir a : 
http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou
//wwmonuments/cashttp://www.mh_miquel_d_escornalbou://www.m.
cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_eL ORDINA 

CURSOS I JORNADES 
 

 
CONGRÉS POSTLLEIDA2012: SIMPOSI DE MADURACIÓ I POSTCOLLITA DE FRUITES I HORTALISSES. 
Organitzat per la UDL i l’IRTA. Tindrà lloc del 1 al 4 d’octubre al Centre de 
Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida, Av. Jaume II, 
67 de Lleida.  
La data màxima d’inscripció on line és el 23 de setembre. Trobareu el programa 
i més informació a l’enllaç: 
 http://www.postlleida2012.com/programa.html 
 
CURS DE MANTENIMENT I PERFECCIONAMENT CONVERSACIÓ EN ANGLÈS 
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 . 
DATA : dimecres, de gener a juny de 2013 . 
HORARI : de 20 a 21.30 h ( 30 h ). 
PREU : 225 col·legiats, familiars de primer grau i estudiants ETSEA / 250 general. 
LLOC: Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles  . Passeig de Ronda 170 – Lleida. 
Adjuntem tríptic amb bulleta d’inscripció. 
 
KAUSAL 2012 

Us informem que des del 17 al 19 d'octubre de 2012, es durà a terme el 5è Congrés Internacional d'Autocontrol i 
Seguretat Alimentària, KAUSAL 2012, amb el lema''Junts, aliments amb garantia''. 

És el principal esdeveniment científic sobre el present i futur de la seguretat alimentària i l'autocontrol a tota la 
cadena alimentària i el punt de trobada dels professionals que treballem en seguretat alimentària. 

Hem arribat a un acord amb els organitzadors, a través del qual si hi ha com a mínim 20 col·legiats inscrits, ens 
faran una reducció al preu d'inscripció, quedant fixat en 250 €. Per tant els col·legiats que esteu interessats en 
inscriure-us, cal que ens envieu un correu electrònic al Col·legi  ( collegi@agricoles.org ) amb el vostre nom i 
cognoms, i l'adreça electrònica de contacte. No cal que ompliu el formulari que hi ha dins de la web KAUSAL 2012. 

Ho podeu fer a la nostra pàgina web www.agricoles.org 

 
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. 
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SERVEIS COL·LEGIALS 

 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ: 
Un cop més us recordem que el nostre col·legi ha subscrit en els darrers anys una sèrie de convenis amb empreses 
de diferents àrees per oferir als nostres col·legiats avantatges en els preus i serveis dels seus productes. Les 
empreses que han subscrit convenis comprenen des d’entitats bancàries com Banc de Sabadell, Banc de 
Santander, etc; a mútues de salut, com ASISA, DKV; la gestoria Gabinet d’empreses Martínez I Jover, SL, la 
Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell, i més recentment amb Bureau Veritas Business School, entre un llarg 
etcétera.  
 
Podeu consultar els diferents convenis a la pàgina web del col·legi:  http://www.agricoles.org/ca/serveis/acords-
convenis 
 
 CONVENI AMB BUREAU VERITAS BUSINESS SCHOOL 

El Col·legi i Bureau Veritas Business School signen un conveni de col·laboració en matèria de Formació 
intersectorial recolzada en la Tecnologia de la Informació i les Comunicacions. Així Bureau Veritas, que compta 
amb una àmplia formació formació eLearning de Màsters, Programes Superiors i cursos especialitzats de caràcter 
tècnic i professional, disposa d'una Aula Virtual on l'alumne podrà accedir als continguts del curs, resoldre casos 
pràctics, realitzar exercicis d'autoavaluació, participar en xats i fòrums de debats amb els professors i els altres 
alumnes. L'alumne compta durant tot el curs amb recolzament de tutories personalitzades.  
 
Bureau Veritas ofereix, a més, una tramitació gratuïta en la gestió de la bonificació (els cursos eLearning són 100% 
bonificables) per la Fundación Tripartita segons el crèdit anual de les empreses per a la Formació dels treballadors. 
Per accedir a la microsite que ha preparat Bureau Veritas pel COETAPAC cliqueu a http://www.bvbusiness-
school.com/agricoles/ 
 
 
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. 
 
LLOGUER DE SALES 

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 € 

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 

 
 
 

Lleida, setembre de 2012 


