MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL COLLEGI
OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES A
LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Durant l’any 2010 la demarcació del Collegi a Lleida ha organitzat i dut a terme un
seguit d’activitats a fi de fomentar la participació i promoció del nostre collectiu.

● Estructura collegial
JUNTA DE GOVERN
La junta de Govern del collegi té com a missió la direcció i administració del Collegi. Entre les
facultats de la Junta de Govern hi ha
• Defendre els interessos i prestigi del Collegi i els seus collegiats
• Vetllar per la bona conducta professional
• Exercir les facultats disciplinaries que li corresponguin
• Organitzar entre els collegiats de la demarcació els torns de treball
• Recaudar i administrar els fons
• Nomenar el personal administratiu...

Juntes de Govern ordinàries i extraordinàries en 2010 :
11/01/2010
01/02/2010
01/03/2010
12/04/2010

03/05/2010
07/06/2010
12/07/2010
06/09/2010

04/10/2010
08/11/2010
13/12/2010

Composició de la Junta de Govern durant 2010

● President
● Vicepresident
● Secretari
● Tresorera
● Vocal
● Vocal
● Vocal
● Vocal
● Vocal
● Vocal
● Assessor
● Assessor

Francesc Clarisó i Guasch
Antoni Tudel i Gardenyes
Gabriel Perés i Vilalta
Isabel Perea i Jou
Ricard Dalmau i Barbarroja
Pere Porta i Montserrat
Laura Torguet i Pomar
Salomé Llances i Goixart
Enric Remacha i Duart
Xavier Sans i Roig
Jaume Torres i Guasch
Joan Salvador Minguet i Pla
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SECRETARIA TÈCNICA I ADMINISTRACIÓ
● Carmen Perallón i Solans
● Silvia Subira i Esteve
● Dolors Molina i Gracia ( fins 30/8/2010 )

Correspondència Lleida

Revistes i full informatiu

•

Entrada de documents : 351

•

4 números @groenginy

•

Sortida de documents : 893

•

11 butlletins informatius

● Comunicacions , serveis i aprofitament de les noves tecnologies
Tramesa de l’Agenda 2011 a tots els collegiats de la demarcació.
Durant aquest any ha crescut significativament el nombre de collegiats que han sollicitat una
adreça de correu electrònic pròpia amb el domini agricoles.org.
El collegi fa un recull de premsa de les notícies que fan referència a informació del sector
agropecuari i agroalimentari que tramet per correu electrònic a tots els collegiats interessats
en rebre informació actualitzada del nostre àmbit professional.
Continuem incidint en la importància i la comoditat que significa pels collegiats el rebre totes
les comunicacions i notes informatives per internet, guanyant així amb agilitat i rapidesa.
També fomentem l’ús de la pàgina web on el nostre collectiu pot accedir de forma immediata a
la diversitat d’informacions d’interès.
La demarcació de Lleida ja té activat un nou espai a la web, es
tracta del DIRECTORI PROFESSIONAL, un nou mitjà de
promoció dels nostres collegiats, accessible a tothom i en què els
collegiats que vulguin podran publicar les seves dades
professionals, directament a la pàgina web amb un accés
restringit.
L’objectiu d’aquest nou espai és que l’empresa o el particular que
necessiti un Enginyer Tècnic Agrícola el pugui trobar ràpidament
adreçant-se a la nostra web.
A la nostra pàgina web es pot consultar a l’apartat de jornades COETAC tota la documentació
de les jornades .
La demarcació ha publicat quatre números de la revista agroenginy, on hem fet difusió de les
notícies més importants del collegi i del sector, així com articles tècnics interessants. Durant
aquest any 2010 els collegiats entrevistats han estat Antoni Pujol ( col. 646 ), Jaume Torres
Guasch ( col. 651 ), Salvador Sanou ( col. 667 ), Alfons Herrero Alvaro ( col. 685 )
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● Exercici lliure de professió, torn de treball i borsa de treball
El visat que presenta un enginyer és l’acte administratiu delegat al Collegi per l’Administració,
que té com objecte el registre i validació dels treballs dels collegiats en l’exercici de les seves
atribucions professionals.
Aquest visat té per objecte , acreditar la identitat del professional, controlar la titulació i
collegiació i la seva habilitació per al treball. També comprovar la suficiència i integritat formals
de la documentació integrant del treball, en especial pel que fa a les normes i els requisists
legals de presentació.
Cal esmentar que el servei de visat electrònic, que permet visar els treballs professionals sense
necessitat de presència física a la demarcació, fent-se tot via internet, a través de la pàgina
web del Collegi, ja ha suposat un 52 % del total de visats de la nostra demarcació.
Revisant els percentatges de visats durant els últims anys hem vist que desprès de un fort
increment el 2006, tot i una petita disminució, ha continuat la tònica d’una important activitat
en els treballs professionals en l’àmbit de l’exercici lliure durant l’any 2010 disminuint només
un 3%
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Així mateix, el servei de torn lliure de
treball que ofereix el collegi a fi de ficar en
contacte els collegiats dedicats al exercici de
la professió amb promotors que plantegen
diferents treballs professionals, es va
mantenint el decurs dels darrers anys.
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L’any 2010 s’ha actualitzat la borsa de treball i es continua millorant el procediment de
gestió aprofitant la nostra web on es poden consultar totes les ofertes de les diferents
demarcacions.
Així mateix, continuem fent un enviament per correu electrònic o correu ordinari a tots els
collegiats interessats en el servei, informant de les diverses ofertes que ens arriben al Collegi
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● Fires i promoció del Collegi
Continuem treballant en la qualitat del contingut de la nostra revista @groenginy, tant pel que
fa a la temàtica dels seus articles tècnics, informacions d’interès, com en el format de la nostra
publicació.
Assistència a la 138a Fira de Sant Josep de Mollerussa .
Del dia 19 al 21 de març de 2010, va tenir lloc a Mollerussa la 138a Fira de Sant Josep, Fira
Catalana de la Maquinària Agrícola. Com en passades edicions vàrem estar presents com
expositors, a l’estand 12 del Pavelló A
Aquest any també hem fet palesa la nostra
collaboració com a patrocinadors de les Jornades
Tècniques i del Premi de la Maquinària Agrícola.
Aquesta edició, el nostre collegi ha atorgat el
premi Premi d’Innovació en Installacions de
Ramaderia Intensiva, dotat amb 1.100 euros i
Placa d’Honor, a l’empresa SETPAR HIGH-TECH,
SL, de Roda de Ter, per un robot munyidor de
vaques. També vam collaborar en les jornades
tècniques que s’imparteixen en el marc de la fira.
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D’altra banda, en el marc de la fira es va fer el dia 19 de març a les 17 hores, en sessió
tancada, la Junta de Govern del Collegi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya l’oficina de
Fira de Mollerussa
Dels dies 30 de setembre a 3 d’octubre va tindre lloc la 56a Edició de la Fira Agrària de
Sant Miquel que aplega la 56a edició del Salo Nacional de Maquinària Agrícola i la
25a edició del Saló Internacional de la Fruita Eurofruit.
Com és l’habitual vam estar presents, a l’estand 3.004 del pavelló 3, 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.
Així mateix, també us recordem la nostra participació
com a patrocinadors i membres del Jurat del Premi del
Llibre Agrari en la seva 39a convocatòria. Aquest any
l’obra guanyadora ha estat “La economia del agua de
riego en España”, editat per Fundación Cajamar, dels
autors José A. Gómez Limón, Javier Calatrava, Alberto
Garrido, Francisco Javier Sáez i Àngels Xabadia. També
volem fer palesa la nostra intervenció com a promotors
de diverses jornades tècniques agràries que es
desenvolupen en el marc de la fira.

Foto : Fira de Lleida

El passat dia 23 de setembre va tenir lloc el lliurament dels premis de la 23a Edició del Concurs
del Premi al Millor Treball Final de Carrera d’Enginyeria Tècnica Agrícola que organitza el nostre
collegi. l’Acte va fer-se en el marc de l’acte inaugural del curs 2010-2011 de l’ETSEA. Aquest
any el jurat va considerar atorgar dos primers premis, amb dotació per a cadascú dels premiats
de 700 euros.

Foto : ETSEA

Els treballs guanyadors són d’una
banda “Construcció d’un embassament
de regulació en el terme municipal de
Vilanova de la Barca (Lleida)”, de
Xavier Torren Martí, en que el jurat
valorà especialment l’exhaustivitat, la
qualitat i el rigor tècnic en l’elaboració
del treball presentant; i d’altra, el
treball “Estimación de la superfície
foliar en viña mediante el uso de un
escáner láser”, a Joaquim Company
Messa el jurat ha valorat la seva
originalitat, el caràcter innovador i
punter del projecte, basat en les
aplicacions pràctiques de les noves
tecnologies en l’àmbit agrícola.

Així mateix, el collegi va estar present a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrària amb una sessió
informativa per als estudiants d’últim curs, a fi de fer una presentació del collegi i de les
avantatges de la collegiació per als enginyers tècnics agrícoles de recent titulació i de tots els
interessants serveis que el collegi fica al seu abast
En el marc d’activitats que promou el collegi per fomentar la participació collegial i degut a
l’èxit de la primera edició, la demarcació va convocar el 4n Concurs Fotogràfic amb temàtica
pròpia del nostre sector i obert a tot el públic. Les obres guanyadores han estat les següents:
En primer lloc, ha quedat desert.
El segon lloc, amb un premi de 200 € a Marc Escribà Gelonch per l’obra “Els perills de la bellesa
En tercer lloc, amb un premi de 100 € a Ramon Buira Capdevila per l’obra “Flor
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● Activitats de caràcter festiu i lúdic que fomenten la relació entre
collegiats
La demarcació de Lleida va celebrar el divendres 14 de maig, la festivitat del nostre patró,
Sant Isidre, amb un sopar que va tenir lloc al restaurant de l’Hotel Golf & Spa de la Finca
Prats .

Varen assistir a la vetllada la Sra. Rosa Teira, directora de l’ETSEA; el Sr. Enric Colom, en
representació de la Diputació de Lleida; la Sra. Dolors Arderiu, regidora de comerç de
l’Ajuntament de Lleida; juntament el Sr. Ramon Lletjós com a president de Catalunya del
COETAC, que va fer un parlament sobre les repercussions per als collegis professionals de la
transposició de la directiva SIM a través de la Llei Òmnibus, tots ells acompanyant al president
de la nostra demarcació, el Sr. Francesc Clarisó i Guasch
La celebració d’aquest any va coincidir amb l’acte d’homenatge que el collegi ofereix cada dos
anys, als companys i companyes de la demarcació de Lleida amb més de 25 anys i 40 anys de
collegiació. En reconeixement a la tasca professional desenvolupada durant aquest temps i a la
fidelitat mostrada al collegi durant tots aquests anys, el president de la demarcació, Francesc
Clarisó i Guasch, els va imposar les insígnies d’argent i d’or respectivament, i els hi va fer
entrega d’un diploma commemoratiu.
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Collegiats de més de 40 anys de collegiació, que van rebre la insígnia d’or:
627
685
639
691
643
693
646
647
651
667
672

José Luís Pérez Gonzalez
Alfons Herrero Alvaro
Josep M. Miró i Muixí
Feliu Izard Gabarro
Joan Cercós i Giralt
Ramon Niubo Sanfeliu
Antoni Pujol Pedrol
Miquel Vilamajo i Solsona
Jaume Torres Guasch
Salvador Sanou Catala
Josep Doménec Alentà

Collegiats de més de 25 anys de collegiació, que van rebre la insígnia d’argent:
1470
1562
1474
1569
1490
1597
1507
1508
1509
1526
1533

Victor Pèrdirx Sapiña
Ildefons Mateu Profitós
Josep Llorens Auget
Josep Maria Mesegue
Antoni Moreno Torres
Pere Rivadulla Gràcia
Josep Ribes Prunera
Joaquim Badia Arellano
Antoni Reig Torné
José Escribano Pérez
Miquel Segura Aymerich

Durant la vetllada es va fer entrega dels
premis de fotografia que aquest any van ser
atorgats a Marc Escribà Gelonch per l’obra “Els
perills de la bellesa”, guanyadora del segon
premi consistent en 200 euros i a Ramon Buira
Capdevila per l’obra “Flor”, guanyadora del
tercer premi, valorat en 100 euros. Aquesta
edició el jurat va declarar desert el 1r premi.

Així mateix, en el decurs del sopar va tenir lloc l’acte
d’entrega que el collegi dedica cada any a projectes
solidaris i d’ajut a projectes de desenvolupament. Aquest
any l’aportació econòmica de 1.500 euros va atorgar-se a
l’entitat solidària Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel
Olaran de Mollerussa, que desenvolupa la seva tasca per
a l’obtenció de recursos per a projectes destinats a
Etiòpia. Va recollir la donació econòmica el Sr. Jaume
Pujol, president de l’entitat.

Enguany va ser la demarcació de Girona qui va organitzar la diada de Sant Galderic que es va
celebrar el dissabte 16 d’octubre a la ciutat de Girona. Va constar de una visita guiada per la
ciutat vella de Girona i un dinar de germanor amb els companys de tot Catalunya.
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Cracòvia ha estat el marc on durant
cinc dies un grup de collegiats i les
seves famílies han disfrutat d’uns
dies d’immersió en la cultura, la
gastronomia, el folklore, l’artesania
i la història d’aquesta bonica ciutat
emmarcada en una rica i atractiva
regió polonesa.
L’estada en aquesta ciutat ha
permès fer un recorregut per llocs
de visita indispensable, com el
castell de Wawel, la basílica de
Santa Maria, la plaça major, el
carrer i la porta Florian, sense
oblidar el plaer de pasejar pels
fotogènics racons de la ciutat.
Els collegiats han tingut l’oportunitat d’admirar la bellesa de paisatges com les valls de
Zakopane o el turó de Kosciusko, o llocs curiosos com les mines de sal de Wieliczka, així com
de visitar llocs tant carregats de simbolisme com Wadowice, poble natal de Joan Pau II o el
impressionant i dissortat camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau
Han estat uns agradables dies per compartir experiències i per estrenyer lligams entre el nostre
collectiu i les seves famílies en un marc distés i entranyable.

El passat 1 de desembre va tenir lloc una sortida
organitzada per la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) amb la collaboració del Collegi a fi de
realitzar una visita al temple de la Sagrada Família,
totalment gratuïta i amb dinar inclòs.
La sortida es va fer en autocar que va traslladar a les 38
persones inscrites a Barcelona, on van fer una primera
visita al Palau Robert per contemplar l’exposició “Dones:
la Força del Canvi a l’Índia”, dedicada a la tasca
desenvolupada per la Fundació Vicente Ferrer.

Tot seguit es va realitzar la visita guiada a la nova basílica de Barcelona on tot el grup va poder
admirar la impressionant obra arquitectònica de Gaudí, amb el ric treball escultòric en pedra de
les seves façanes i la visita a la cripta , catalogades per la UNESCO l’any 2005 com a patrimoni
de la humanitat.
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● Formació, comunicació i convenis
El dia 22 d’abril , dintre del marc de les jornades organitzades pel Collegi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles de Catalunya, va tenir lloc a Mollerussa la jornada
“ La fruita dolça. Situació actual i perspectives en l’horitzó 2020 “ .
La jornava va ser inaugurada per la Sra. Teresa
Ginestà, Alcaldessa de l’Ajuntament de Mollerussa.
La primera ponència amb el títol “ La fuita dolça,
situació actual i perspectives de futur “ va anar a
càrrec del Sr. Ignasi Argilés de l’empresa Nufri.
Posteriorment va tindre lloc una taula rodona on
van participar Pere Cabiscol, director tècnic de
fruits de Ponent; Alex Creixell, director gerent de
la Cooperativa Costa Brava; Miquel Pascual,
professor de fructicultura de l’ETSEA; Joan
Bonany, coordinador del programa de fructicultura
de l’IRTA i Francesc X. Miarnau com a moderador.
La jornada va finalitzar amb un dinàmic i participatiu torn de paraules
Així mateix, el dia 11 de juny va tenir lloc tambè a Lleida la jornada de cloenda de les Jornades
COETAPAC 2010 “L’Enginyeria Tècnica Agrícola treballa per al futur. L’Agricultura cap a l’horitzó
2020.” Aquesta jornada de conclusió va tractar el tema “la cadena agroalimentària en l’horitzó
2020: comportament dels esglaons, productius, industrials i comercials”. Va fer-se a la sala
d’actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida.
La cloenda, a la qual van assistir un total de 55
de persones, tanca el cicle de ponències
organitzades per la Fundació de l’Enginyeria
Tècnica Agrícola Catalana, que s’han fet en les
cinc demarcacions del Collegi, tractant cada
ponència d’un tema diferent, comptant amb un
ampli ventall de reconeguts especialistes en
temes de política agrària, mediambientals,
comercials, econòmics i tecnològics.

Dels recursos que tècnics i agricultors tenen a l'abast per a gestionar la sanitat vegetal dels
seus conrreus, tant importants a les nostres comarques, van agafant cada vegada més força els
sistemes alternatius.
Es tracta de mètodes que fan un seguiment de les poblacions i que controlen les plagues sense
utilitzar fitosanitaris químics, l'única referència terapèutica durant molts anys.
El desenvolupament d'aquests sistemes biològics és interessant tant des del punt de vista
agronòmic com econòmic.
El Collegi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles a la demarcació de Lleida, va organitzar una
jornada tècnica monogràfica que amb el títol
“Control de Plagues en Fruiters, Olivera i
Vinya per Mètodes de Control no Químic”, va tindre lloc el dia 26 de novembre de
2010 , a la Sala d’actes de Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.
Amb aquesta jornada vam continuar amb la tasca endegada en els darrers anys de treballar en
iniciatives per la millora del sector agroalimentari, amb l’organització de diferents jornades
tècniques monogràfiques, congressos i simposis que impulsin la modernització i progrés de la
nostra agricultura i indústria agroalimentària i de tots els collectius professionals implicats.
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Amb aquesta jornada continuem el treball per la jornada realitzada al novembre del 2009,
“Alternatives a la reducció dels Fitosanitaris. Preparem el demà”. També organitzada amb la
collaboració econòmica de la Diputació de Lleida, en què es creà un marc per a l’estudi de la
situació generada a partir dels anys 90 amb la creació del Registre Únic Europeu de fitosanitaris
(que amb l’aprovació de la Directiva sobre l’ús sostenible dels fitosanitaris i el Reglament per a
la seva comercialització, comportaren un augment de la dificultat del control de la sanitat
vegetal i l’increment del risc de pèrdues econòmiques que se'n deriva per al sector
agroalimentari.
La jornada va tenir lloc al Saló d’Actes de
l’ETSEA i va comptar amb l’assistència de 210
persones.
Tal com marca el programa que adjuntem
amb aquesta memòria, la jornada tenia que
ser inaugurada pel Sr. Jaume Gilabert i
Torruella, President de la Diputació de Lleida
conjuntament amb el President del nostre
collegi Sr. Francesc Clarisó

D’una banda es va esposar el panorama en l’ús dels mètodes de control no químics
convencionals en el control de plagues de fruiters a càrrec de Jesús Avilla, l’ús
d’infraestructures ecològiques en els agroecosistemes fruiters, a càrrec de Maria
José Sarasúa.

L’ús de feromones i altres semioquímics en el control de plagues en fruiters a càrrec
de Magí Riba, i l’exposició de la pràctica dels sistemes de confusió en fruita dolça,
vinya i olivera a càrrec d’Antonio Dolcet van tancar les ponències del matí.
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D’altra banda , es van exposar diferents mètodes de control, captura massiva en el
control de ceratitis i bactroceta a càrrec de Santiago Martí, atracció i esterilització a
càrrec d’Elias Mas i evolució i innovació del control biològic en cultius a l’aire lliure a
càrrec de Antonio Gimenez.
Per finalitzar la jornada va tindre lloc una taula rodona moderada per Sònia Torguet
i amb la participació de tots els ponents.
A la pàgina web del collegi ( Jornades COETAC ) podeu accedir al contingut de les
diferents ponències de la jornada que va comptar amb la participació d’uns
210 assistents, superant totes les expectatives de l’organització.
L’Àrea de formació del Collegi a través de la Fundació de l’Enginyeria Agrícola
Catalana ha organitzat 4 jornades i 7 cursos de formació.
El dia 27 d’abril va tenir lloc la Conferència sobre la Llei Òmnibus i l’Afectació al Collegi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles a càrrec del sr. José Antonio Casla, assessor jurídic del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Tècnicos Agrícolas de España.

El dia 13 de maig va fer-se la Jornada “Les noves
titulacions de Grau de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrícola de Lleida” a càrrec de la
directora de l’ETSEA de la Universitat de Lleida, la Sra.
Rosa Teira i de la Sra. Iolanda Sòria, cap d’Estudis de
l’ETSEA. La jornada va esdevenir un èxit d’assistència,
la qual cosa plasma l’interès que aquesta qüestió
suscita entre tots els enginyers tècnics agrícoles.
El 24 de maig va tenir lloc la jornada “ La Llei 20/2009, de 4 de febrer, de prevenció i
control ambiental de les activitats “.
La presentació de la jornada va anar a càrrec del
Sr. Francesc Clarisó, president de la demarcació
que va cedir la paraula a la Sra. Maria Comellas i
Doñate, directora general de Qualitat Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya que va fer la
presentació de la Llei 20/2009.
El Sr. Josep Artur Ribes i Prunera, cap de l’Oficina
de Gestió Ambiental de Lleida i la Sra. Anna
Torres i Ciutat, responsable de prevenció
ambiental a l’OGAU de Lleida van explicar els
aspectes més rellevants d’aquesta llei.

El dia 27 de maig va tenir lloc a la seu de la
nostra demarcació la jornada “ Programa
informàtic per als llibres de gestió de
dejeccions ramaderes i fertilitzants
nitrogenats “ organitzat pel Consorci de
Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (
GESFER ) que ha dissenyat una aplicació
informàtica per a fer els llibres de gestió de
dejeccions ramaderes i els llibres de gestió de
fertilitzants nitrogenats.
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En quan als cursos figuren com amés destacats el curs de conversa d’anglès , parlar en públic,
coordinador de seguretat i salut en obres de construcció, ISO 22000 i el curs de valoracions
agraries.
La nostra demarcació ha subscrit un conveni amb SEGURCAT, Corredoria del Collegi
d’Aparelladors i AA. TT. de Lleida que ofereix al nostre collectiu la possibilitat d’accedir als seus
serveis de tot tipus d’assegurances amb primes molt econòmiques.
Destaquen especialment les pòlisses en assegurances com Llar i Auto, i un producte molt
interessant de Pla Pensions Assegurant (PPA), que es presenta com una òptima alternativa als
plans de pensions tradicionals, amb els mateixos avantatges fiscals, el capital sempre garantit i
una rendibilitat mínima també garantida.
El Collegi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya ha signat un acord de
collaboració amb Caixa d’Enginyers que ofereix als nostres collegiats una completa
gamma de solucions financeres i d’assegurances, així com un assessorament personal i
professional, gaudint de les millors condicions financeres.

● Actes Institucionals
El passat 25 de març, a les 19 hores, va tenir lloc
l’Assemblea General Ordinària de la demarcació de
Lleida. D’acord l’ordre del dia, es va procedir a aprovar
l’acta de l’assemblea del 2009; la lectura de l’informe del
president i de la memòria de l’any 2009; es va procedir
l’aprovació dels comptes de resultats i balanços de l’any
passat i del pressupost d’ingressos i despeses per al
present 2010, que van resultar aprovats; finalment hi va
haver el torn obert de paraules.

El Sr. Jaume Torres en representació del collegi va assistir a la Sessió ordinaria del Consell de
direcció de l’IRTA-Estació experimental de Lleida que va tenir lloc el dia 28 de juliol .
El Sr. Joan Salvador Minguet va representar el collegi en el comitè assessor científic organitzat
per l’Ajuntament de Lleida.
El Sr. Ricard Dalmau va assistir en representació de la demarcació al III Congreso de la
Ingenieria Tècnica Agrícola que va tenir lloc a València els dies 24 i 25 de setembre.
El Sr. Francesc Clarisó ha assistit com a representat de la demarcació de Lleida a les reunions
de la junta de Catalunya i de la Junta de la Fuindació de l’Enginyeria Agrícola Catalana.
L’associació de Collegis Professionals de Lleida (CPA ) , de la que forma part la nostra
demarcació, ha mantingut durant els mesos de maig i juny una atapïda agenda per donar a
conèixer l’associació, els seus objectius, membres i accions previstes amb la participació en
representació del Collegi del Sr. Francesc Clarisó, President de la demarcació.
El passat 3 de maig, la CPA va celebrar
l’Assemblea General Extraordinaria, en la
qual van participar els collegis membres i on
en va tractar temes com el nou pla director
de l’associacció, les acción de presentació a
les
diferents
institucions
lleidatanes,
aportacions per quota de cada collegi....
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