
Nota premsa debat sobre política agrària: "Per quin sector agroalimentari 
apostem  a Catalunya?" (Lleida, 17 de setembre de 2015) 

 

 

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya  conjuntament amb el 
Col·legi Oficial d’Enginyers  Tècnics Agrícoles de  Catalunya van organitzar el 
debat de política agrària: "Per quin sector agroalimentari apostem  a 
Catalunya?", que va tenir lloc ahir a la delegació de Lleida del COEAC. 

Aquest debat va comptar amb l’assistència dels següents representants de les 
llistes al parlament pel 27/S: 

Marc Solsona (JUNTS PEL SI), Mònica Lafuente (PSC), Josep Ignasi Llorens 
(PP), Sara Vila (CATALUNYA SI QUE ES POT), Jordi Sala (UNIÓ), Ramon 
Vilaltella (CIUTADANS), Bep Cabré (CUP). La taula va ser moderada per la 
Conxita Villar i Mir, Delegada de Lleida del COEAC i la benvinguda va anar a a 
càrrec del president del col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícoles a Lleida, 
Francesc Clarisó i la delegada del col·legi d’enginyers agrònoms en el que va 
destacar la petició als candidats que no oblidin els col·legis professionals com a 
interlocutors amb temes del sector agroalimentari ja que nomes a Lleida 
superen els 1000 col·legiats. 

El tema clau durant el debat va esser si amb una Catalunya independent és 
sortiria de la UE amb tot el que comportaria en la PAC, que és una de les 
principals polítiques comunes de la Unió, en tan que no sols parlem d’ajudes 
sinó també d’acords, lliure circulació de mercaderies, etc. Tot i que va ser un 
tema molt reiterat tampoc va haver una definició clara de que passaria, i les 
reals avantatges i inconvenients de cada situació. Altres temes que van sorgir 
durant el debat foren els preus al productor, on tots els assistents van comentar 
que calia fer alguna cosa per evitar preus per sota de costos i el debat del 
Segarra Garrigues amb alguns retrets entre els uns i els altres sobre la gestió i 
el finançament. 

Lleida, 18 de setembre de 2015 
 
Conxita Villar i Mir                                    Francesc Clarisó i Guasch           
Delegada a Lleida                                    President de Lleida 
COEAC                                                    COETAPAC 
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