
2. El format de l’Àgora Rotària 
 

 

 
 
20:15 a 20:30 h  
 
20:30 a 21:00 h  
 
 
 
21:00 a 22:00 h 
 
 
22:00 a 23:30 h 
 
 
23:30 a 24:00 h 

 
 
Recepció assistents… 

 
Presentació debatents 
Fotografía de grup, i  
Primer temps… 
 
Segon temps, i ronda 
d’interpel·lacions... 
 
Sopar 
i debat a les taules... 
 
Preguntes des de les 
taules als candidats… 

 

Catalunya a la cruïlla 

Els Caps de llista dels partits amb 

representació parlamentària a la   

circunscripció de Lleida, que es 

presenten a les eleccions al 
Parlament de Catalunya, del 

25.Nov.2012, debatran les seves 

propostes… 

  

                Hotel NN Pirineos 
              Dimarts, 6 Novembre de 2012 

20:15 hores 
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1. El perquè de l’Àgora Rotària 3. Els debatents de l’Àgora Rotària de Lleida 

Rotary club de Lleida ofereix a la ciutat 
un espai obert de diàleg que anomena: 
Àgora Rotària de Lleida. 
 

Aquest espai es regeix amb la filosofia de 
la tolerància i del servei a l’altri, que 
formen part intrínseca de la missió de 
Rotary, per promoure elevats nivells ètics 
en les accions humanes, tot fomentant la 
comprensió, la bona voluntat i la pau al 
món, com a eina per a millorar la societat. 
 

Per això, la imatge que simbolitza aquest 
espai és un cercle, obert a vectors 
bidireccionals, provinents dels 24 punts 
cardinals horaris, que conflueixen en una 
paraula: LLEIDA. 

 

 
 

Albert Batalla 
Candidat CiU 

 

 
 

Àngel Ros 
Candidat PSC 

 

 
  

Dolors López 
Candidata PP 

 

 
 

Josep Cosconera 
Candidat ERC  

4. Allò que debatran els candidats… Les properes eleccions al Parlament 
de Catalunya es plantegen en una 
situació i conjuntures, social, econòmica 
i política, d’extrema dificultat. 
 

El debat i les conseqüències que el 
resultat d’aquestes eleccions tindran 
sobre el futur de Catalunya, seran de 
gran intensitat i transcendència. I les 
propostes, les actituds i les maneres 
d’actuar tindran una gran repercusió. 
 
Per això, més que mai, la serietat, la 
responsabilitat i el sentit del bé comú, 
han de prevaldre sobre qualsevol altra 
consideració. 

 
Hi hauran dues parts:  
 

 Un primer temps, per a exposar els trets principals dels seus programes electorals. 
 

 Un segon temps, per a plantejar propostes sobre temes socials, econòmics i polítics 
 

Després d’aquestes rondes d’intervencións, els debatents tindran la oportunitat d’interpel·lar-se 

entre ells, fet  que serà conduït per un moderador, el periodista radiofònic Manel Tahull Borrell. 
 

En acabar el debat, es servirà un sopar, durant  el qual les diferents taules d’assistents tindran la 

oportunitat de comentar el que s’hagi dit, i de plantejar una pregunta consensuada, a realitzar, a 

l’hora del cafè, a qualsevol dels intervinents… 
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