
                                     

 
 

Jornada sobre “La indústria agroalimentària catalana 
davant el repte de la independència” 

 
Organitza:  Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col·legi 

Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de 

Catalunya i la Institució Català d’Estudis Agraris. 

 

Data: Dilluns, dia 27 d’octubre de 2014 

Hora : 18 hores 

Lloc: Acadèmia de Medicina de Catalunya – Sala d’actes (Carrer del Carme, 47- 

Barcelona)  

 

Cal confirmar assistència omplint el següent formulari: Cliqueu aquí per 

accedir. 

 

PRESENTACIO 

És sabut que el sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, 

que és un sector fortament exportador i que malgrat les dificultats que afecten a 

tota l’activitat econòmica del nostre país, és un sector que funciona. 

Davant de les possibilitats reals que Catalunya esdevingui un Estat, volem conèixer 

l’opinió de les nostres associacions empresarials que representen a les pimes dels 

principals subsectors agroalimentaris. Per això, plantegem fer una debat amb elles 

desprès que un expert ens expliqui quines són les perspectives d’aquestes 

empreses en el nou escenari. 

PROGRAMA:  

18.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada  

Sr. Josep Maria Vives, president de la ICEA. 

Sr. Ramon Lluís Lletjós, president del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 

Sra. Sílvia Burés, degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms 

de Catalunya. 

 

18.15 h Perspectives de les pimes agroalimentàries en una Catalunya 

independent. 

Sr. Modest Guinjoan 

Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 

Director del Departament d'Economia i Empresa de PIMEC, soci-

director de la consultora BARCELONA ECONOMIA, SL, articulista 

d’opinió dels diaris El Punt Avui, La Vanguardia i l’Ara. Co-autor dels 

llibres “Sense Espanya” i “Com Àustria o Dinamarca”. 

 

19.00 h Taula Rodona: Com ho veiem les empreses? 

Sr. Pere Guilera, president de Pimecava. 

Sr. Ramon Sarroca, president de la Federació del Cooperatives 

Agràries de Catalunya. 

Sr. David Coll, president PIMEC Agroalimentària. 

Sr. Josep Collado, secretari general de la FECIC 
 

Modera: Joan Barniol, enginyer agrònom. 

 

19.30 h Debat-col·loqui 

https://docs.google.com/forms/d/1fEJAA8fjWYygHnW1e_1IJR63bt9kwTu8yx3u0auSQPk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fEJAA8fjWYygHnW1e_1IJR63bt9kwTu8yx3u0auSQPk/viewform

