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NOTA INFORMATIVA  

 

Novembre 2012 
 

 

 

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 actualment 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 i que com en passades edicions es 

reflexi amb el gran nombre d’assistents. 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. Adjuntem el tríptic amb butlleta d’inscripció. 
 

ELS COL·LEGIATS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA VIATGEN A SICÍLIA 

 

 
 
Han estat uns agradables dies per compartir experiències i per estrènyer lligams entre el nostre col·lectiu i les 

seves famílies en un marc distés i entranyable.  

COL·LEGI OFICIAL 

D’ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES. 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

 

Sortida:…323……….. 

Data:……06/11/2012……

…………………….. 

De l’11 al 14 d’octubre un grup de 35 companys 
i companyes de la demarcació de Lleida, 

juntament amb familiars,  van viatjar a l’illa de 

Sicília per gaudir d’uns dies immersos en els 
paisatges, la història, la gent i la cultura 

d’aquest “petit continent” del Mediterrani, crisol 
de cultures i civilitzacions. 

El centre històric de Palerm, la catedral de 
Monreale, la Vall dels temples d’ Agrigento, 

Erice, van ser algunes de les destinacions que 

va visitar els nostre grup, assaborint la riquesa 
cultural fruit de la imprompta de la història i del 

devenir dels diferents pobles i cultures que han 
anat alhora conformant el caràcter i tarannà de 

la seva gent. 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 

 

 

Us recordem que un any més la demarcació 

de Lleida ha convocat el  concurs de 

fotografia, que aquest any arriba a la setena 
edició i 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. Tal i com estableixen les bases de la convocatòria el 
termini de presentació de treballs 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 

 
Els passats dies 27 al 30 de setembre, Fira de Lleida va celebrar la 58a Edició de la Fira Agrària de Sant Miquel que 

acollí la 58 edició del Saló Nacional de Maquinària Agrícola i la 27è Saló Internacional de la Fruita Eurofruit. Tal i 
com us vam comunicar la nostra demarcació va continuar el seu compromís amb la fira de referència del nostre 

territori, amb la participació amb un estand per on van passar  companyes i companys, professionals del sector i 
un gran nombre de públic visitant. 

 
 
 

 

 

LOTERIA DE NADAL DEL COL·LEGI 

 

La seu de la demarcació de Lleida del Col·legi te a la vostra 
disposició fins el dia 10 de desembre, o fins que s’acabin, 

participacions del número 46.149 de la loteria de Nadal. Les 
participacions són de 3 euros (loteria jugada 2,5 euros i 0,5 euros de 

donatiu pel Col·legi). No es guardaran números si prèviament no se 

n’ha fet el pagament. 
  

 

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. 
 

També volem recordar la participació de la demarcació de Lleida com 
a promotors de diverses jornades tècniques que es porten a terme en 
el marc de la fira. 
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AGENDES 2013 

 

Us recordem que com cada any, la demarcació de Lleida farà la tramesa a tots els seus col·legiats de l’agenda per 

al nou any que rebreu a partir del mes de novembre als vostres domicilis. Si algun col·legiat té problemes per la 
seva recepció a la bústia o pensa que es pot extraviar,  ho pot comunicar i li reservarem a les oficines de la 

demarcació, on podrà passar a buscar-la. 

SANT GALDERICH  

 

 

 

El passat dia 21 d’octubre va tenir lloc la celebració de 

la Festivitat de Sant Galderich en un diada d’aplec  de 
col·legiats d’arreu de Catalunya. Aquest any la 

demarcació de Tarragona va ser la amfitriona de la 
festa. La jornada tal i com us vam informar va consistir 

en una sortida per visitar el Castell-Monestir 
d’Escornalbou (Riudecanyes) ubicat en turó on domina 

el paisatge de la comarca del Baix Camp i que al llarg 

dels segles ha estat convent de l’ordre dels Agustins i 
dels Franciscans,  Baronia, fortificació, palau i mansió 

senyorial. Tot seguit els companys i companyes van 
celebrar la festivitat amb  un dinar al restaurant 

l’Argentera 

at/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_eL ORDINA 

CURSOS I JORNADES 
 

 

 
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. 
 

                                                   

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 

http://www.agricoles.org/ca/serveis/acords-convenis
http://www.agricoles.org/ca/serveis/acords-convenis
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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 

VISAT 

Us recordem que no es pot visar cap treball al Col·legi si no es te l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent. Per 

això, en el moment de visar, secretaria sempre pot demanar-vos el rebut de pagament del RC. La majoria de les 
pòlisses dels col·legiats, expiraven el 30 de setembre i en aquest cas caldria que restéssiu al corrent del pagament 
de l’assegurança per al 2013. 

 

 NOTÍCIES 

 

El DAAM i quatre Col·legis d'Enginyers relacionats amb el sector agrari i forestal signen un conveni de 

col·laboració 

 
Per part del DAAM, actuant en exercici de la seva competència, va firmar el conveni el director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila. 

XXXVIenes Jornades Tècnicques Agrícoles a Girona 

 

El proppassat 30 d’octubre es van celebrar a Girona les Jornades, que tradicionalment organitza el Col·legi per 

Fires a Girona, amb una gran afluència de públic degut a l’interés que ha generat la publicació del RD 1311/2012, 
de 14 de setembre, sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris. El Reial Decret transposa a la normativa 

nacional la Directiva 2009/128/CE, que estableix un marc jurídic comú per aconseguir l’ús sostenible dels 
fitosanitaris, mitjançant la reducció dels riscos i els efectes en la salut humana i el medi ambient. 

Els ponents van estar explicant les novetats que introdueix el RD, entre d’altres la necessitat d’aplicar la Gestió 

Integrada de Plagues, en tots els cultius, o la introducció de la figura de l’assessor com a element bàsic per a l’ús 
sostenible dels productes fitosanitaris. Aquests assessors hauran de complir determinats requisits en quant a la 

seva titulació i hauran d’estar inscrits en el Registre corresponent. 

El dia 30 d’octubre es va signar un conveni de col·laboració per 

dotar de contingut, revisar i actualitzar l’apartat anomenat “ Suport 

a la Indústria Agroalimentària “ a la web Rural.cat. 
Van signar el conveni Ramón Lletjós, president del Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya; Josep 
Maria Rofes, degà dels Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 

Catalunya;  Jordi Romà, degà-president del Col·legi i Associació 
d’Enginyers de Forests de Catalunya i josep Famadas, degà del 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya. 

mailto:lleida@agricoles.org


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 

5-6 

 

Igualment es va explicar que la normativa regula les necessitats de formació per a usuaris professionals i venedors 

de productes fitosanitaris i a més, altres aspectes que preveu el Reial decret són mesures per a la protecció del 
medi ambient i l’aigua potable i mesures per a la reducció de riscos en zones específiques com a zones de 

protecció d’hàbitats i espècies i zones de protecció d’espècies aquàtiques, així com mesures dedicades a l’ús de 
productes fitosanitaris fora de l’àmbit agrari. 

 
Les ponències les trobareu penjades a la web del Col·legi, durant els propers dies, quan les hàgim aplegades totes. 

 

12º Symposium de Sanitat Vegetal. 

Tindrà lloc del 23 al 25 de gener de 2013 a la ciutat de Sevilla organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de d’Andalusia occidental. 
Per a més informació podeu consultar el programa a la web http://www.fitosymposium.com 

 

Seminario de innovación varietal en melocotón y nectarina 

 

 

Tindrà lloc el proper dia 20 de novembre de 2012 .  
Organitza : IRTA Estació Experimental de Lleida. 

Lloc de celebració: Campus d’Agronoms.  
A càrrec de Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau, Dr. Joan Girona Gomis, Sra. Gemma Reig Córdoba. 

Inscripcions : IRTA Estació experimental de Lleida. 973 702579   e/mail : eel.informacio@irta.cat 

 
 

 
Curs Expert/ especialista universitari en gestió estratègica del sector agroalimentari 2012/2013 

Aquest curs, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida, ofereix una formació específica que pretén 

millorar els coneixements i les competències professionals de directius i càrrecs intermedis del sector 
agroalimentari, així com dels joves professionals que vulguin adquirir i perfeccionar coneixements i habilitats 

necessàries per desenvolupar una reeixida carrera professional.  
Lloc: Aula de Formació de Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. 25002 Lleida. 

Durada: 160 hores. 
Per més informació podeu contactar amb Forum Empresa - Av. Blondel, 21, 4t. 25002 Lleida 

T. 973 28 06 71 

 
Curs. RESTAURACIÓ D’ESPAIS DEGRADATS I OBRA CIVIL 

Organitza: DAAM 
Lloc: Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners 

Dates: 14, 21 i 28 de novembre i 5, 12 i 19 de desembre de 2012 

Horari: de 8,30 a 13,30 h. 
Inscripció i informació:  gerard.carrions@gencat.cat 

 Tel: 972 84 17 65 
 Preu curs 32 €. 

Jornada Tècnica. MARQUETING, DISTRIBUCIÓ I VENDA DE PRODUCCIÓ HORTÍCOLA ECOLÒGICA 

Organitza: Fundació Emys 
Lloc: Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners 

Data: 17 de novembre de 2012 
Horari: de 9 a 14 h. 

Inscripció i informació:  info@fundacioemys.com 
 Tel: 972 16 49 57 

Fira. TORBADA MUNDIAL DEL VI A DOJO. 4a. WORLD BULK WINE EXHIBITION 

Organitza: Pomona Keepers 
Lloc: Amsterdam RAI Elicium. Europaplein 22. 1078 GZ Amsterdam 

Dates: 19 i 20 de novembre de 2012 
Horari: de 10 a 18 h. 

Inscripció i informació:  www.worldbulkwine.com 

 
 

 

http://www.fitosymposium.com/
mailto:eel.informacio@irta.cat
mailto:gerard.carrions@gencat.cat
mailto:info@fundacioemys.com
http://www.worldbulkwine.com/
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Curs. ANÀLISI, GESTIÓ I CÀLCUL DEL COST DEL PRODUCTE O SERVEI 

Organitza: IRTA, CENTA i DAAM 

Lloc: Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega. Av. Tarragona, s/n. 
Dates: 20 i 28 de novembre i 4 i 11 de desembre de 2012 

Horari: de 10 a 15 h. 
Inscripció i informació:  ramon.anguera@gencat.cat 

 Tel: 973 31 07 15 

 Preu inscripció 32 €.  
 

Jornada Tècnica. NUEVA GENERACIÓN DE ENVASES PARA USO ALIMENTARIO 
Organitza: IRTA-Monells 

Lloc: Auditori, Edifici B, IRTA, Monells (Girona) 

Data: 21 de novembre de 2012 
Horari: de 9 a 18,30 h. 

Inscripció i informació:  Sofia Gkika 
 sofia.gkika@irta.cat 

  Tel: 972 63 00 52 
 Preu curs 100 € sense IVA. 

Jornada Tècnica. JORNADA TÈCNICA DEL CASTANYER 

Organitza: IRTA 
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural Europeu de la Natura, C/Migdia, 1. Viladrau (Girona) 

Data: 23 de novembre de 2012 
Horari: de 10 a 16 h. 

Inscripció i informació:  asesplugues@gencat.cat 

  Tel: 977 250 441 
 Jornada gratuïta però cal inscriure’s prèviament. 

FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I COMERCIAL DE SANT ANDREU DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
Organitza: Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Dates: 1 i 2 de desembre de 2012 
Informació:   cpalles@torroella-estartit.cat 

 

 
 

Lleida, novembre de 2012 
 

 

 
 

mailto:ramon.anguera@gencat.cat
mailto:sofia.gkika@irta.cat
mailto:asesplugues@gencat.cat
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