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Convocatòria als mitjans 

 
Els 7 partits amb representació parlamentària participaran en el debat electoral 

sobre el futur dels sectors Agrari, Forestal, Agroalimentari, del Medi Rural i de la 
Pesca a la seu del CETAFC 

 

Es durà a terme aquest dimecres, 13 de desembre, a les 18 hores 
 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (CETAFC) ha 
organitzat un debat electoral, al qual assistiran tots els partits polítics amb representació 
al Parlament de Catalunya la darrera legislatura, per conèixer de primera mà quines són 
les propostes que cada formació planteja sobre el futur dels sectors Agrari, Forestal, 
Agroalimentari, del Medi Rural i de la Pesca, que es durà a terme aquest pròxim 
dimecres, 13 de desembre, a les 18 hores, a la Sala d’Actes de la seva seu del Carrer 
Enamorats, 62–64 de 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.  
 
Els organitzadors preveuen que el debat tingui dues hores de durada i que cada 
representant polític hi pugui dur a terme una intervenció inicial de 10 minuts, seguida 
d’un torn de rèplica de 5 minuts més. A continuació hi haurà un torn obert de preguntes 
a càrrec dels assistents a la jornada, a la qual es preveu que, a més a més dels 
col·legiats del CETAFC; també hi assisteixin representants dels sindicats i les patronals 
agràries; estudiants de centres educatius, membres de diverses entitats representatives, 
empreses i professionals del sector primari, entre altres.  
 
Així, els candidats que representaran les formacions polítiques seran: per Junts per 
Catalunya, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius; per 
ERC, l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé; de C’s, l’exdiputat Francisco Javier Domínguez; 
Catalunya en Comú, el cap de llista per Girona, Llorenç Planagumà; PSC, el seu 
Secretari de Món Rural i Agroalimentari a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, Joel 
Arbonés; PP, la cap de llista per Lleida, Marisa Xandri; i per la CUP, l’exalcalde de 
Monistrol de Calders, Ramon Vancells. El debat estarà moderat per l’economista 
Francesc Reguant. 

 

  RECORDATORI 
 
  Acte: Debat electoral sobre el futur dels sectors Agrari, Forestal,  

  Agroalimentari, del Medi Rural i la Pesca 

  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 

 

Barcelona, 12 de desembre del 2017 

 

PE: S’adjunta fotografia del president del CETAFC, Ramon Lletjós, amb el vicepresident, 
Josep Famadas.  
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