Paraules del Director de la RSEAP a l’acte de presentació del llibre:
L'agricultura i l'espai euromediterrani”
i la conferència de D. Tomás García Azcárate sobre “El pervindre de l’agricultura a Europa”

Molt bona vesprada a tots
Senyores i Senyors, Amigues i Amics
L’acte de hui ha sigut organitzat per la Reial Societat Económica d’Amics del País amb
l’estimada col.laboració de l’Institut Europeu de la Mediterrània del que gaudim de la
presencia del seu Director D. Senén Florensa.
Este acte tindrà dos parts diferenciades, però clarament relacionades en primer lloc es
presentarà el llibre “La Agricultura y el espacio euromediterráneo” en la que
intervindràn D. Senén Florensa en representació de l’esmentat Institut de la
Mediterrània editor del llibre i D. Josep Mª Jordan Galduf Catedràtic de la Universitat
de València, estudi General i u dels autors i directors d’esta publicació.
A la 2ª part D. Tomas García Azcárate pronunciarà una conferència sobre “el pervindre
de l’agricultura a Europa”
I serà presentat per D. Jose Mª García Alvarez Coque membre de la Junta de Govern de
la RSEAP, Catedràtic de la Universitat Politécnica de València i co-autor i director dell
libre que hui es presenta a esta Aula Magna de la Universitat.
La setmana pasada en esta mateixa Aula Magna i organitzat per l’Económica d’Amics
del País tractarem la situació actual de la nostra empresa industrial acte en el que
intervingueren el Director General de la empresa multinacional Ford Espanya i el
President de la xicoteta i mitjana empresa CEPYME es a dir, ens ocuparem i ens
preocuparem de la Industria, de la Empresa valenciana, però i com no podía ser d’altra
manera a l’Econòmica d’Amics del País tambè li ocupa i preocupa el pervindre de
l’agricultura valenciana motiu pel que demane als ponents de hui que si es posible i en
les dos parts ens parlen o seria desitjable que s’ens parlara del pervindre de l’agricultura
valenciana.
A tots els valencians que estem seguint de prop l’evolució de la nostra economia ens ha
de resultar de molt d’interes escoltar per veus autoritzades quin es el futur de la nostra
agricultura.
I ja i sense mes preambuls cedixc la paraula a D. Senén Florensa per a que ens parle del
llibre “La Agricultura y el espacio euromediterráneo”.
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