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«On som després de vint-i-cinc anys de Jornades d’Agricultura a Prada?»
Josep M. Puiggròs i Jové

Durant més de vint-i-cinc anys hem estat presents a la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) per mitjà de la Jornada d’Agricultura a Prada, que va ser la continuadora de la Secció
d’Agricultura de la UCE. Durant aquests anys, moltes persones ens heu donat suport amb la
vostra assistència, la qual ha estat el motor per a la nostra continuïtat. A la vegada, durant
aquest període hem tingut cent cinquanta-dos ponents de diferents procedències: de la
pagesia, d’organitzacions sindicals, de diverses associacions agràries, de l’empresa privada, de
la universitat o de l’administració.

Hem procurat que els temes que hem desenvolupat en les diverses jornades, com
podeu veure en la llista de més avall, fossin diversos i d’interès per al sector agrari. Així, en
algunes jornades hem tractat temes exclusivament agrícoles, sobre cultius que interessaven
les dues bandes dels Pirineus ―com les dedicades a l’ametller, l’olivera o el presseguer―, i, en
d’altres, temes de recerca i de noves tecnologies ―com el material vegetal o l’animal autòcton,
la protecció integrada o els transgènics― o temes mediambientals ―com l’aigua i l’agricultura,
els purins, l’agricultura i el medi ambient o la preservació del paisatge agrari. D’altra banda, en
un gran nombre de jornades s’han tractat temes socials, com el despoblament rural,
l’agricultura i la immigració, el pas de ser pagès a ser consumidor, la necessitat de
l’agricultura, o les crisis i les especulacions alimentàries. I sempre hem aconseguit un debat
ben viu entre els assistents i els ponents.

Enguany, a l’hora de decidir el programa de la XXV Jornada, hem pensat de fer un
balanç d’alguns dels temes que hem tractat, els quals creiem que encara no estan resolts i que
continuen essent d’actualitat: l’especulació financera sobre els productes agrícoles; la
importància de l’aigua en l’agricultura, prenent com a exemple el canal Segarra-Garrigues; el
fet de saber quin és el sector agrari que vol la Unió Europea; la pressió sobre el territori agrari
i el seu paisatge; la gestió de les contaminacions provocades per l’agricultura, com per
exemple les dejeccions ramaderes; l’evolució de la vinya i el vi a la Catalunya francesa, i,
finalment, el cultiu dels transgènics.

Amb les Jornades d’Agricultura de Prada, hem fet molts amics, i també alguns ens han
deixat; per això, en aquest aniversari especial els volem dedicar un record afectuós. Esperem
que les pròximes Jornades continuïn essent útils i interessants; i mantindrem la data del mes
d’agost com a punt de trobada i discussió de tot el que interessa l’agricultura.

