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Juny 2012 
 
 

FESTIVITAT DE SANT ISIDRE 

 

   
 
Així mateix, altres autoritats assistents van ser la Sra. Sara Mestres, en representació de l’Ajuntament de Lleida i el 
Sr. Antoni Villas, en representació de la Diputació. També hi va assistir el president del Col·legi de Catalunya, el Sr. 
Ramon Lletjós, tots ells acompanyant al president del la nostra demarcació, Francesc Clarisó i Guasch. 
 
L’homenatge tingué lloc amb la imposició de les insígnies d’or i argent i l’entrega de diplomes commemoratius als 
col·legiats i col·legiades amb 40 i 25 anys de col·legiació, així com l’entrega de diplomes i una edició especial i 
limitada de gravats realitzats per l’artista Joba Casen als col·legiats més veterans que han assolit els 50 anys de 
col·legiació.  Com a novetat, aquest any també s’ha fet entrega del pin del col·legi als col·legiats de més recent 
incorporació que ens van acompanyar durant la vetllada. 
 
En el decurs de la nit també va tenir lloc l’entrega del premi als guanyadors del premi de fotografia: Marià Vilajeliu 
com a guanyador del primer premi per l’obra “Biodiversitat en Panís”, valorat en 300 euros,  que no va poder 
recollir el premi. El segon premi va estar concedit a Hèctor Carrió per la fotografia “L’essència de l’antropologia 
camperola”, valorat en 200 euros. 
 
Un any més la nostra demarcació va donar mostra del seu compromís social amb l’aportació del 0.7% del nostre 
pressupost i que suposa un import de 1.000 euros a una entitat solidària del territori. Aquest any, l’entitat escollida 
va ser la Fundació Arrels Sant Ignasi, que treballa ajudant a persones sense sostre. Va recollir l’aportació la 
directora d’Arrels, la Sra. Natàlia Méndez. 
 
Per cloure la vetllada es va sortejar un lot de Plan B amb la temàtica “Escapades amb encant”, també es va 
obsequiar amb una ampolla d’oli de la D.O.P. Garrigues a tots els assistents. 
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El passat 18 de maig va tenir lloc el sopar anual de 
germanor per celebrar la festivitat de Sant Isidre. 
Aquest any, l’escenari de la vetllada va ser el Castell 
d’Albatàrrec, que serví de marc per a rendir el 
merescut acte d’homenatge als companys i 
companyes col·legiats que venen exercint amb  
especial dedicació la professió des de  25, 40 i 50 
anys. 
 
A l’acte hi va assistir el Sr. Josep Pelegrí Aixut, 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, fent palès el reconeixement i el suport 
institucional de què gaudeix la nostra professió. 
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VIATGE A SICÍLIA 

 
Novament, la demarcació de Lleida del Col·legi està organitzant un viatge per als nostres col·legiats i els seus 
familiars, aquest any la destinació escollida és la illa de Sicília. El viatge tindrà lloc del dia 11 al 14 d’octubre i 
confiem que serà una proposta força atractiva. 
 

 
 

 
GENERAL ORDINA 

CURSOS I JORNADES 
 

 
Jornada sobre biomassa “ L’aprofitament energètic de la biomassa: una nova oportunitat pel territori “  
es desenvoluparà el pròxim 15 de juny a la Sala d’actes d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
(abans REGSEGA) a Tàrrega. 
Per més informació podeu consultar l’enllaç: 
http://ptbrgcpr/intranet/Serveis/Tauler/Agenda2/Activitats/JornadaLaprofitamentenergeticdelabiomassa.asp 
Les inscripcions les podeu enviar a l’adreça de correu amtoyal@gencat.cat facilitant el vostre nom i cognoms, 
empresa/organisme i DNI. 
 
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 

 

Sicília és la illa més gran del Mediterrani, banyada també per les aigües del Mar 
Tirré i l Jònic, el seu enclavament estratègic ha fet d’aquesta illa testimoni del 
devenir de diverses civilitzacions: grecs, fenicis, cartaginesos, romans, 
normands, àrabs…han deixat la seva empremta en la cultura, paisatge i caràcter 
especial i diferent  de la seva gent. Sicília ofereix al visitant un divers ventall de 
possibilitats culturals, museus, tresors arqueològics, paisatges encisadors,  una 
rica gastronomia i folklore, platges i oci, i racons plens d’història a vesar. 
 
Alguns dels destins del nostre viatge seran ciutats com Marsala amb el seu port 
mariner, lligada a la indústria del vi i al nom de Garibaldi;  Monreale amb la seva 
bonica i única catedral normanda; Palerm que es la capital i metròpoli de la illa i 
una de les ciutats culturalment més rica del Mediterrani i Agrigent amb el 
conjunt de temples grecs més ben conservats del món. 
 

Com en altres ocasions el col·legi vol animar a tots els companys i 
companyes que ho desitgin a unir-se a aquest viatge lúdic i cultural, per 
aquest motiu i com en anteriors edicions, subvencionarà amb 100 euros a 
cada col·legiat i familiar directe de 1r grau, quedant el preu per 670 euros. 
 
Els interessats cal que us fiqueu en contacte amb la secretaria de la 
demarcació al més aviat possible ja que les places són limitades i el preu 
està subjecte a variacions depenent de la carestia dels vols. 
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23 TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU 
la Trobada tindrà lloc els dies 7 i 8 de juny al Convent de Sant Domènec de la Seu d’Urgell. 

Aquesta edició pretén donar resposta a través de conferències i debats a aquest nou escenari 
econòmic i financer, i tractarà de mostrar noves estratègies, tenint la internacionalització, la 
innovació, l’entorn digital i les persones com a elements claus d’aquesta estratègia. 

Amb aquesta 23a edició es vol assolir l’èxit de la passada Trobada, que es va convertir en la 
trobada econòmica més important de Catalunya pel que fa al nombre de participants, on 550 
persones van assistir i van participar en les taules rodones i debats organitzats a La Seu 
d’Urgell 

 
 

HORARI D’ESTIU 
 

 
Us informem que la demarcació de Lleida ha modificat el seu horari d’atenció al públic a l’horari d’estiu. El nou 
horari d’estiu és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. 
                                                    

SERVEIS COL·LEGIALS 

 
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 

El Col·legi de Catalunya ha creat un nou servei de consultes presencials per oferir assessorament jurídic 
especialitzat en diferents àrees als col·legiats que ho puguin necessitar. 

El servei s’oferirà a les instal·lacions del Col·legi de Barcelona, on un advocat es desplaçarà per atendre les 
consultes concertades prèviament. El col·legiat interessat en utilitzar el servei ho comunicarà al Col·legi, omplint la 
corresponent sol·licitud i indicant la temàtica de la seva consulta. Els canals de comunicació del Col·legi per a que 
pugueu fer-nos arribar la vostra sol·licitud amb la temàtica de la consulta són: 

Telèfon: 93 217 97 53 

E-mail: collegi@agricoles.org 

Web: “Servei presencial de consultes jurídiques”. Situat a l’apartat serveis de la web.EA 
 
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 
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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 gratuita 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/ 
 

ALTRES 
 

 
• Us fem saber que el DAAM estrena un nou apartat en el seu web amb continguts renovats i que 

facilita l’accés a la informació relacionada amb els fertilitzants i la fertilització. D’una banda s’hi 
pot trobar informació sobre adobs, esmenes i substrats, sobre el Registre de fertilitzants, etc i d’altra un 
altre apartat sobre informació més vinculada l’aplicació agrícola dels fertilitzants, destacant l’espai dedicat 
als Plans de millora de la fertilització agrària. També trobareu notícies sobre actualitat i jornades tècniques 
i enllaços a publicacions del DAAM.  
S’hi pot accedir a través de www.gencat.cat/agricultura/fertilització i te associada una bústia de correu 
electrònic fertilització.daam@gencat.cat a través de la qual es pot contactar amb el personal del 
Departament per qüestions relacionades amb aquesta temàtica. 
 

• Ordre IET/1043/2012 de 10 de maig per la que s’actualitzen els annex I i II  del Real Decreto 2028/1986 
de Homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles 
agrícoles, així com de parts i peces d’aquests vehicles.  
 

• Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. El Departament de Presidència de la 
Generalitat publica la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades 
en el DOGC núm. 6127 de data 14/05/2012 DOGC núm. 6087 de data 14/03/2012 
 

 
 

Lleida, juny de 2012 


