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FESTIVITAT DE SANT ISIDRE
El proper 18 de maig la demarcació de Lleida celebrarà la festivitat del patró de la
nostra professió, Sant Isidre. Com ja sabeu ho celebrem amb el tradicional Sopar de
Germanor, que aquesta edició tindrà lloc, a les 21,30 hores, al Restaurant Castell
d’Albatàrrec, situat al c. Joan Miró, 8 d’aquesta població.
Enguany la vetllada serà el marc per retre el merescut homenatge que la
demarcació ofereix als col·legiats amb més de 40 i 25 anys de col·legiació, amb la
imposició de les insígnies d’or i argent, respectivament, i una menció especial per
als companys amb més de 50 anys de vida col·legial, amb l’entrega de diplomes
commemoratius.
Durant la vetllada es farà entrega de l’aportació econòmica consistent en el 0.7%
del pressupost de la demarcació que anualment destina el col·legi a fins socials i
solidaris, i que any és de 1.000 euros. Enguany l’entitat escollida és la Fundació
Arrels, de Sant Ignasi de Loiola.
Així mateix, en el decurs de l’acte també es farà entrega dels premis als guanyadors de la 5a edició del Concurs de
Fotografia.
El col·legiats que rebran l’ homenatge són els següents:
Col·legiats amb més de 50 anys de pertinença al Col·legi:
287 Ignacio Franco Garreta
301 Ramon Molné Domingo
327 Joan Ros i Poc
Col·legiats amb més de 40 anys de col·legiació, que rebran la insígnia d’or:
773 Ramon Domènech Porqueres Olomí
796 Joan Adrià Corbella
778 Ramon Montserrat Sangrà
797 Joan Baldrich Caballé
780 Manel Martí Mallorques
856 Josep Balart Solà
Col·legiats de més de 25 anys de col·legiació, que rebran la insígnia d’argent:
1645 Marc Oliva Pasquet
1719 José Ignacio Muniesa Velilla
1648 Teresa Domingo Piñol
1736 Rufino Toribio Ranz
1665 Antonio Fernandez Martínez
1753 Maria Rosa Llombart Raichs
1676 Francisco Joana Calaf
1755 Bernat Ferrer Fisas
1682 Jordi Isús Fierro
1770 Jaume Eduard Castells Charles
1712 Antoni Esteve Verdés
1914 Benito Cristobal Simón
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Tots els interessats en assistir-hi cal que ho comuniqueu a Secretaria. El preu per cobert és de 35 euros. La data
límit per reservar lloc és el dia 14 de maig.

GUANYADORS 5È CONCURS DE FOTOGRAFIA
El passat 6 de febrer va tenir lloc la reunió del jurat qualificador del Concurs de Fotografia que ha organitzat la
demarcació de Lleida per 5è any consecutiu. Aquesta edició el jurat ha concedit el 1r premi a la fotografia
“Biodiversitat en panís” de Marià Vilajeliu Serra, valorat amb 300 euros; el segon premi ha estat per l’obra
“L’essència de l’antropologia camperola” de Héctor Carrió Castellano, amb una dotació de 200 euros. Pel que fa al
tercer premi ha estat declarat desert pel jurat.

1er premi “Biodiversitat en panís”

2n premi “L’essència de l’antropologia camperola”

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El passat dia 29 de març, a les 19 15 hores en segona convocatòria, va
tenir lloc a la seu de la demarcació l’Assemblea General Ordinària de la
Demarcació de Lleida. D’acord l’ordre del dia de la convocatòria es fer
l’aprovació de l’acta de l’anterior assemblea, la presentació de la memòria
anual corresponent a l’any 2011 i la presentació i aprovació dels comptes
de l’any 2011 i el pressupost per a l’any 2012.
Podeu consultar la memòria d’activitats de la demarcació a la web del
nostre col·legi www.agricoles.org

XERRADA MODIFICACIÓ LLEI 20/2010 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES
ACTIVITATS

El proper 24 d’abril, a les 18,30 hores, tindrà lloc a la seu de la demarcació de Lleida una xerrada a càrrec d’un
dels tècnics de l’OGAU de Lleida. La sessió informarà sobre les modificacions produïdes en la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats, a causa de l’entrada en vigor el passat mes de desembre de les Lleis
Òmnibus, i en especial la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica que en el seu títol primer regula l’àmbit
agroambiental. La sessió presentarà els aspectes més significatius de la llei i servirà per aclarir aspectes més
ambigus i dubtes que pugui plantejar la seva interpretació i aplicació.
Preguem confirmació dels assistents a la secretaria de la demarcació.
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NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT JURIDIC
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

GENERAL ORDINA

CURSOS I JORNADES
JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LA PAC, DESENVOLUPAMENT RURAL
El proper 25 d’abril es durà a terme a la ICEA, una jornada sobre la Reforma de la PAC, impartida pel Sr. Raúl
Compés López, professor de la Universitat Politècnica de València, vicepresident de l’Associació Espanyola
d’Economia Agrària i expert en Política Agrària Comunitària.
Podeu confirmar assistència enviant un e-mail amb les vostres dades a collegi@agricoles.org, indicant a l’assumpte
“jornada ICEA”.
PRIMERES JORNADES TÈCNIQUES DE LA 17A FIRA ECOJARDÍ D’ALPICAT
L’aplicació de la nova normativa europea a l’Estat Espanyol sobre l’ús de fitosanitari en àrees no agrícoles suposarà
limitacions a la utilització de productes plaguicides dins els espais públics urbans, com és el cas de les àrees
verdes. En aquesta jornada es tractaran aquestes restriccions normatives amb les mesures que caldrà que les
empreses facin per adaptar-se, les alternatives amb estratègies de control biològic, els seus condicionants i veure
exemples d’aplicació fets a la ciutat de Lleida.
Tindrà lloc el dia 4 de maig, a la Sala Polivalent pavelló Esportiu Antoni Roure (Passeig del Parc s/n Alpicat)
Programa:
Control biològic en espais verds
9.00 Lliurament de documentació
9.20 Presentació
9.30 Nova normativa que afecta als tractaments plaguicides en àrees verdes. A càrrec de Miquel Fernández. Tècnic
de Sanitat vegetal del DAAM
11.15 Condicionants en l’aplicació del control integrat de plagues (CIP) en espais verds urbans. A càrrec de Belen
Lumbierres. Depat. Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida.
12.00 Pausa-cafè.
12.15 Control biològic de plagues en parcs i jardins públics. A càrrec de Juan Antonio Esclápez. Tècnic de KoppertOpennatur.
Optimització del reg i fertilització en espais verds i àrees agrícoles en general
13.00 Noves tècniques d’optimització del reg i fertilització. A càrrec de l’Àrea Agroambiental de l’Empresa SAF.
Inscripcions: http://participa.alpicat.cat/ecojardi
Per més informació us podeu adreçar a Glòria Caballero tel. 973 73 60 06 Ext.6 de l’Ajuntament d’Alpicat.
JORNADA:LA DROSOPHILA SUZUKII UNA NOVA PLAGA EN FRUITERS.
Organitzada per Afrucat i el DAAM es farà al Casal de Seròs (C. del Metge, 6) el dia 19 d’abril.
L’objectiu de la jornada és el d’informar d’aquesta important plaga emergent, ocasionada per una mosca originària
del sud-est asiàtic i de ràpida difusió que podria amenaçar a curt termini els nostres cultius fruiters.
Programa
9.00 Presentació a càrrec del Sr. Gabriel Pena, alcalde de l’Ajuntament de Seròs.
9.15 La mosca Drosophila Suzukii: una nova amenaça per a la fructicultura. A càrrec del Sr. Ricard Sorribas. Servei
de Sanitat Vegetal del DAAM.
10.15 Torn de preguntes.
Jornada gratuïta prèvia inscripció. Més informació i inscripció la jornada: Montse Cortada mcortada@afrucat.com i
al telèfon 973 220 149.
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SEMINARI: LA GESTIÓ DELA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES I
RAMADERES
Organitzat pel Centre de Seguretat i Salut de Lleida (Pol. Ind. Segre- C. Empresari Josep Segura i Farré, 728- B de
Lleida). Tindrà lloc el dia 8 de maig de 2012. L’activitat formativa es realitzarà el dia 8 de maig, de 10.00. a 13,30
hores. Totes les activitats a realitzar i la documentació que s'hi acompanya son gratuïtes.
Per fer la inscripció adreceu-vos al correu electrònic, telèfon o al fax següent:
inscripcions.cssllleida.emo@gencat.cat
Telèfon: 973.20 04 00
Fax: 973 21 06 83
Podeu trobar l’oferta informativa del centres de Seguretat i Salut a internet: www.gencat.cat/alafeinacaprisc.

SERVEIS COL·LEGIALS
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’email: 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

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.
Lleida, abril de 2012
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