
1

V Congrés
Institució Catalana d’Estudis Agraris

Durant els dies 4, 5 i 6 de juliol passats, la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)
va celebrar el V Congrés, amb actes repartits entre les instal·lacions noves de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), al campus de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) a Castelldefels, i les històriques de la Casa de Convalescència, seu de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

La ICEA va ser fundada l’any 1977 per un grup d’estudiosos entusiastes de les
qüestions agràries, però no va ser fins al 1984 que aconseguí convertir-se en una
societat filial de l’IEC. L’any 1988, per a celebrar el dècim aniversari de la fundació de
la societat, es va celebrar un primer congrés, al qual seguirien els dels anys 1990, 1994 i
2000 (es pot trobar més informació a la pàgina web de la ICEA: http://icea.iec.cat)

Quan es va començar a parlar, en el si de la junta directiva, de la conveniència de
convocar un nou congrés, es va fer evident que calia aprofitar la propera celebració del
centenari de l’IEC per a crear una mena de sinergia entre ambdues entitats que resultés
beneficiosa tant a l’una com a l’altra. Aquestes circumstàncies són les que van
determinar el títol del congrés: «1907-2007: Cent anys d’agricultura catalana. Cent anys
de l’Institut d’Estudis Catalans».

Malgrat la idea que pugui suggerir el títol, no s’ha de considerar com un congrés
d’història agrària, encara que també n’hi hagi hagut, sinó un estudi del present a partir
del qual, sense oblidar el passat, es puguin projectar els nostres desitjos i les nostres
esperances cap al futur, amb la il·lusió posada en un futur sempre millor. Tant de bo els
nombrosos esforços emprats molts (organitzadors, ponents, comunicants...) per a dur a
bon fi el congrés repercuteixin a aconseguir una qualitat de vida més bona als que viuen
i treballen al món pagès i, de retruc, a tota la nostra societat.

El congrés va aconseguir un èxit notable, que es pot mesurar pel nombre d’inscripcions
—en van faltar molt poques per a arribar a les dues-centes— i de comunicacions
presentades —que van ser cent disset. L’acte inaugural, celebrat a l’ESAB i presidit pel
rector de la UPC, va ser seguit per una nombrosa concurrència, present, així mateix, a la
conferència inaugural, «Paradoxes de la modernitat alimentària», a càrrec del professor
Jesús Contreras, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Tot
seguit, es varen començar a presentar les ponències i comunicacions.

Els actes de cloenda, a la tarda del tercer dia, es varen celebrar a la seu de l’IEC, a la
Sala Prat de la Riba. Hi hagué una taula rodona, moderada per Jordi Peix, en a qual
quatre personalitats del món agrari català, en una roda de preguntes i respostes,
exposaren les opinions sobre el futur de l’agricultura catalana en el context mundial.
També hi hagué una breu exposició de conclusions del que s’havia dit a cada una de les
sis àrees del temari general del congrés. Per acabar, sota la presidència del senyor
Salvador Giner, president de l’IEC, hi hagué les paraules finals de cloenda a càrrec del
senyor Daniel López, director de l’ESAB, i del senyor Joan Ràfols, president de la
ICEA. Per a celebrar encara més el final feliç del congrés, se serviren, a la galeria del
sobreclaustre, unes copes de cava acompanyades d’un saborós aperitiu. I, tot seguit, per
als que s’hi havien apuntat, un animat sopar de gala, amb l’acompanyament d’un grup
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de música de cambra, al claustre de la Casa de Convalescència. Entre els comentaris que
es feien, se n’han de destacar els que parlaven sobre com s’havia d’organitzar el proper
congrés, el VI Congrés de la ICEA, perquè encara sigui millor que el que s’acabava de
tancar. Tant de bo que sigui així, i sense haver d’esperar tants anys entre congrés i
congrés.


