
Ens plau convidar-vos al debat electoral sobre el futur dels sectors Agrari, 
Forestal, Agroalimentari, del Medi Rural i de la Pesca a la seu del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Dia: Dimecres, 13 de desembre del 2017 Hora: 18.00 h.
Lloc: Sala d’actes del CETAFC. C. dels Enamorats, 62-64 Baixos
08013 Barcelona

L’objectiu del CETAFC és el d’apropar els plantejaments amb els quals els diferents 
partits, que concorren a les eleccions del 21 de desembre, pretenen resoldre els 
problemes i afrontar els reptes que afecten el col·lectiu representat pel col·legi, i les 
activitats econòmiques que hi estan relacionades.

Actualment han confirmat el seu representant les formacions Junts 
per Catalunya, amb l’alcalde de Cervera, Ramon Royes; ERC, amb 
l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé; C’s, amb l’exdiputat Francisco 
Javier Domínguez; Catalunya en Comú, amb el cap de llista per 
Girona, Llorenç Planagumà; PSC, amb el seu Secretari de Món 
Rural i Agroalimentari a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran,
Joel Arbonés;  i amb els noms dels representants del PP i la
CUP pendents de confirmació. 
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www.agrifor.org

Moderador: L’economista Francesc Reguant
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