
 

Benvolgut/da company/a , 

Enguany ja serà el cinquè any consecutiu que la Delegació a Lleida del Col·legi 
organitzem una jornada tècnica a la Fira de Sant Miquel de la ciutat de 
Lleida. La jornada té dos objectius que són: debatre sobre un tema d’actualitat 
que afecta a la nostra professió i promoure la nostra presència a la Fira més 
significativa del país  vinculada a la nostra activitat professional. 

Enguany el tema de la Jornada, proposat per la Comissió d’Activitats de Lleida i 
aprovat per la Junta de Govern, serà l’ús i la gestió de l’aigua, sobretot pel 
que afecta a l’agricultura, la ramaderia i l’agroindústria. Com bé saps és un 
tema que ha omplert pàgines de diaris i temps de tertúlies radiofòniques i 
televisives i creiem que ara cal iniciar un debat més tranquil i serè. Un debat de 
gran importància per al nostre entorn on els enginyers agrònoms hi tenim molt 
a dir. 

El títol de la Jornada és “La gestió de l’aigua a Catalunya. I ara què cal fer?” 
i pretén donar continuïtat al debat, aportant-hi idees i coneixements des d’una 
vessant tècnica però també social. 

I aprofitant la Jornada Tècnica, enguany obrim una nova activitat paral·lela 
dirigida principalment al col·lectiu d’enginyers agrònoms que investiguen en 
l’àmbit de la temàtica de la Jornada, és a dir, en l’àmbit de la gestió i l’ús 
eficient de l’aigua en l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la 
jardineria  i en altres activitats on els enginyers agrònoms hi som presents.  

Aquesta nova actuació està dissenyada per tal que l’investigador/a pugui 
presentar les pròpies línies de treball de forma planera però científica, a totes 
les persones que durant les dates de la Fira passen per l’entorn dels Salons on 
es desenvolupen les Jornades Tècniques de la Fira. Aquestes persones 
generalment tenen un interès especial en nous coneixements que puguin ser 
aplicables a la seva activitat professional quotidiana.  

Per fer aquestes presentacions es disposarà de plafons on cada investigador 
podrà presentar un pòster sintètic dels seus treballs o d’aquella temàtica en la 
que treballa que consideri més adient per a la situació. Totes aquelles persones 
que hi estigueu interessades, cal que us poseu en contacte amb la Delegació a 
Lleida del Col·legi per facilitar-los informació més detallada, així com del model 
de pòster. 



 

 

Espero que l’èxit aconseguit en les anteriors Jornades es pugui superar i 
compto amb la teva presència a la Jornada Tècnica. 

Rep una cordial salutació, 

    

 

Domènec Vila i Navarra 

Delegat a Lleida del COEAC 

Lleida, 18 de juliol de 2008 

 

 

 


