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VINE A CONÈIXER EL PARLAMENT DE CATALUNYA

El proper dissabte, dia 18 de març la demarcació de Lleida organitza per als col·legiats una sortida a
Barcelona per visitar de la mà d'una guia acreditada les instal·lacions del Born i Ciutat Vella, finalitzant el
matí amb una visita al Parlament de Catalunya.
Ens endinsarem al Born, el cor de la ciutat medieval, i us desvelarem com funcionava el principal eix de
la Corona d'Aragó.
Descubrirem la joia més preuada del gòtic català i reseguirem l'escenari de batalles i fets històrics claus.
Tot marinat amb anècdotes i llegendes que formen part de la ciutat de Barcelona.
Al final, arribarem a les portes del Parlamemt de Catalunya on es espera un altra aventura.

PROGRAMA
- La sortida es farà des de l'aparcament del Camp d'Esports de Lleida (C. Doctor Fleming) a les 8 hores,
en autobús
- Visita guiada al Born i Ciutat Vella.
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- Visita al Parlament de Catalunya.
- Dinar
- Temps Lliure.

Interessats feu la vostra inscripció com a molt tard el dia 15 de març, les
places són limitades.
El preu de la sortida és de 35 EUROS. ( El preu inclou : autobús, visites,
dinar )

LLEI 1/2017 FUSIÓ COETAPAC-COETFC EN COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS
AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA, PUBLICADA EN EL DOGC
Us informem que ja ha sortit publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei
1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
El nou Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (CETAFC) agrupa enginyers tècnics
agrícoles i enginyers tècnics forestals, amb igualtat de drets i obligacions, cadascú en l'àmbit de la seva
professió.
Durant els propers mesos s'inicia un procés transitori, el qual finalitzarà amb la convocatòria de
l'Assemblea Constituent del nou CETAFC, l'aprovació dels Estatuts definitius i la posterior convocatòria
d'eleccions a la Junta de Govern del nou Col·legi.
En l'apartat ''Legislació i Normes" de la nostra web, podeu trobar la publicació al DOGC de la Llei i els
Estatuts provisionals del nou CETAFC.

FIRA SANT JOSEP DE MOLLERUSSA
Fira de Mollerussa organitza la 145a edició de la Fira de
Sant Josep. Fira Catalana de la Maquinària Agrícola i el
Saló de l’Automòbil. Es durà a terme els dies 17, 18, 19 de
març de 2017. L’esdeveniment és una cita obligada per al
sector agrícola i ramader i una de les més antigues de
Catalunya i comptarà aquest any amb 280 expositor
participants que ocuparan un total de més de 70.000 m2
d’exposició.
El nostre col·legi participa com a patrocinador i membre
del jurat del Premi d’Innovació en Maquinària o
Instal·lacions Agroindustrials, amb una dotació de 1100
euros.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
El passat 15 de febrer va tenir lloc a la
demarcació de Lleida l'Assemblea
General Ordinària, amb un ordre del dia
en què a més dels habituals punts com
són l'aprovació de l'acta de l'Assemblea
Ordinària anterior, els informes de
presidència i secretaria i l'aprovació dels
comptes del 2016 i del pressupost per
al 2017, es va procedir a la comunicació
als assistents de l'estat del procés fusió
del nostre col·legi amb el Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya.
L'explicació de tot el procediment de
fusió per assoleixir un col·legi únic
plenament efectiu, va anar a càrrec del
president del Col·legi de Catalunya,
Ramón Lletjós.
En la seva exposició ens va informar que un cop ja aprovada la llei de fusió al Parlament de
Catalunya, Llei 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'EnginyersTècnics Agrícoles i
Perit Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en
el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, publicada el passat 13 de
febrer i que va entrar en vigor el dia següent, per tal que la fusió sigui efectiva de ple dret caldrà
l'aprovació dels nous Estatuts amb la celebració de l'Assemblea Extraordinària Constituent. Es farà el
dia 13 de maig de 2017 a les instal·lacions del Món Sant Benet i us en informarem juntament amb el
desenvolupament de tot el procés en propers comunicats.

CURSOS I JORNADES
JORNADA “CAP A L’ECONOMIA CIRCULAR EUROPEA”. MÉS ENLLÀ DEL RECICLATGE, UN
NOU MODEL ECONÒMIC
Organitzen: Consell Català Moviment Europeu, UdL, Europe Direct Lleida i Ajuntament de Lleida.
Lloc: Auditori Joan Oró, Parc Científic de Lleida (Edifici CEDICO)
Inscripcions: Entrada lliure. Inscripcions a Europe Direct Lleida: europedirectlleida@paeria.es
Dates: Divendres, 3 de març de 2017
Horari : De les 10h. a les 14h.
CURS GESTOR ENERGÈTIC ESPECIALISTA EN FACTURACIÓ ELÈCTRICA
L'objectiu del curs és formar a "gestors energètics" en l'especialitat de la contractació elèctrica. El curs
pretén aprofundir en les diferents modalitats de factures elèctriques, tant domèstiques com comercials o
industrials (tarifes 2.0, 2.1 i 3.0).
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Els alumnes adquiriran tots els coneixements necessaris per tal d'entendre i desgranar matemàticament
qualsevol factura elèctrica, podent determinar i optimitzar l'adequació o no de nous conceptes de
facturació per tal d'obtenir un estalvi en la factura elèctrica. Podran assessorar i optimitzar la factura
elèctrica de qualsevol client amb estalvis coneguts.
Organitza : Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrial. ( Aquest curs entra dintre del conveni de formació
conjunta que vam signar el Col·legi d'Aparelladors de Lleida, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Lleida i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya a la demarcació de Lleida ).
Al fer l'inscripció cal comunicar a quin col·legi pertany i el seu número de col·legiat.
http://www.cetill.cat/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=ad9a2ada-aead-417a-a8b51eacf30f4626&Cod=bd29aebb-f58f-4852-9ae1-2e560cc2b1f9&Idioma=ca-ES

NOTÍCIES D’INTERÈS
Noves normatives de qualitat per a farines, cerveses, olives de taula, caseïnes i caseïnats
alimentaris.
El dia 17 de desembre de 2016 s’han publicat al BOE núm. 304 les normes de qualitat següents:


Reial decret 677/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a les
farines, les sèmoles i altres productes de la mòlta dels cereals.



Reial decret 678/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat de la cervesa i
de les begudes de malt.



Reial decret 679/2016, de 16 de desembre, pel qual s’estableix la norma de qualitat de les olives
de taula.

Publicació del dossier tècnic 85 : Fertilització en cereal d'hivern


En aquest Dossier Tècnic, els tècnics de l'Ofina de fertilitzacio i tractament de dejeccions
ramaderes de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DARP ens informen sobre:
la planificació com a eina bàsica per un adobatge eficient i sostenible; els criteris per a escollir
una estratègia de fertilització; les recomanacions de fertilització dels cereals d’hivern o de millora
del maneig del reg i de la fertilització; i, a més, ens faciliten un exemple pràctic sobre el disseny i
avaluació de costos d’un pla d’adobatge.

'aGROSLab assessor GIP'

El Consejo
General
de
Colegios
Oficiales
de
Ingenieros
Técnicos
Agrícolas, Munitec y Agroslab, han creat l'app 'aGROSLab assessor GIP', associada a Quadern
d'Explotació de aGROSLab, que ha estat desenvolupada tenint en compte totes les necessitats que pot
tenir un tècnic en el procés de tractament en camp de plagues o malalties vegetals.
L'app aconsegueix fer més senzilla i, sobretot, més segura, la prescripció fitosanitària.
Per fomentar la seva utilització, el Consejo General ha signatu un acord amb aGROSLab per a que
l'aplicació sigui gratuïta per als col·legiats duran un any. L'únic condicionament per qüestions tècniques
és que l'usuari treballi amb els Quaderns d'Explotació aGROSlab.
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Per completar l'acció, Munitec regalarà una subscripció gratuïta a 10 Quaderns de Camp
aGROSLab durant un any als mutualistes que tinguin contractada l'assegurança de responsabilitat
civil (RC) per prescripcions fitosanitàries.
D'aquesta manera, un Enginyer Tècnic Agrícola col·legiat que tingui l'assegurança de RC contractada
amb Munitec, rep l'accés gratuït als Quaderns de Camp aGROSLab, el que al seu torn permet l'ús gratuït
de l'app 'aGROSLab assessor GIP' durant els següents 12 mesos.
Trobareu tota l’informació a la nostra web : www.agricoles.org

FIRES D’INTERÈS

Font : Ruralcat
Fira Mercat de la Botifarra de la Garriga, del 3 al 5 de març, La
Garriga
Fira Natura, del 3 al 5 de març, Lleida
Bestial, 4 i 5 de març, Reus
Fira Natura i Muntanya, 4 i 5 de març, Sant Bartomeu del Grau
Fira de la Quaresma, 5 de març, Tortellà
Firagri, del 9 al 12 de març, Figueres
Fira del Cànem i Tecnologies Alternatives, Spannabis, del 10 al 12
de març, Cornellà de Llobregat
Fira de l’Oli i l’Espàrrec de Godall, 11 i 12 de març, Godall
Festast, del 12 al 14 de març, Tortosa
Fira del Trumfo i la Tòfona, 11 i 12 de març, Solsona
Mercat Figueter de Capellades, el 12 de març, a Capellades
Tecnotast, del 13 al 14 de març, Girona
El més
A

Fira de Sant Josep del Brunyol de l'Empordà, el 18 de
març, Figueres
Fira de l'Embotit, 18 i 19 de març. Olot
Fira de Sant Josep - Fira del Motor, del 18 i 19 de març,
Gironella
Fira del Cítric de Xerta, 25 i 26 de març, Xerta
Fira Vallirana Turisme Natura i Salut, 25 i 26 de març,
Vallirana
Fira Oli i Pedra, el 26 de març, Vinaixa
Fira de les 40 Hores, del 31 de març al 2 d’abril, Ripoll

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
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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 €

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
HORARI DEMARCACIÓ

Recordeu que l’horari de la demarcació és de dilluns a dijous de 9 a 13 hores i de 15.30 a 19 hores
Divendres de 9 a 15 hores.

Lleida, febrer 2017
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