Paraules del Director de la RSEAP en la conferencia de
D. Jaime Lamo de Espinosa (20-02-2012)
Molt bona vesprada a tots. Anem a començar la sessió de hui.
Agraïr-los a tots vostes la seua asistencia a este acte en el que tambè ens acompanyen
El Rector Magnífic de la Universitat Politécnica de València
Representants d’Organitzacions Agraries d’Agricultors de la C.V
Representants d’Organitzacions Sindicals Agraries
Representants de Cooperatives agraries
Senyores i senyors, amigues i amics
En la Reial Societat Econòmica Valenciana d’Amics del País els socis analitzem,
debatim i prestem atenció a tots aquells temes d’actualidad i interés que guarden relació
amb l’educació, l’economía i l’empresa, la justicia, la investigació científica,
l’astronomía, la historia, la música, i per suposat l’Agricultura.
Es a dir, prestem atenció a tot alló que te que vore amb el coneiximent i al mateix temps
amb la realitat socio-econòmica que ens envolta i esta es la nostra forma de participar,
activament i durant molts anys, en l’articulació de la societat civil valenciana.
I aixina es. L’Agricultura valenciana ha ocupat un temps important de la nostra activitat
durant els ultims anys, i ha sigut una preocupació constant entre altres raons, per la
delicada situació en que es trova. Es una constant la nostra preocupació per el primer
sector al llarg dels anys sols recordar que l’Agricultura supossava un percentatge
superior al 75% del nostre PIB en el segle XVIII i que l’any 1.818 la Societat
Econòmica d’Amics del País va crear la Càtedra d’Agricultura que desprès va cedir a la
Univesistat de València.
I en els ultims anys citarè alguns dels actes organitzats per la Societat Econòmica
d’Amics del País sobre l’agricultura valenciana:
Albert Massot Martí (u d’entre els millors Expertos de la Direcció Genera d’Estudis del
Parlament Europeu) ens parlà en 1.999 sobre El model europeu d’agricultura en la
globalització. La PAC”.
Al llarg dels anys 2.000 a 2.005 desenrotllarem un cicle organitzat per Francisco
Cardells sobre els Monts valencians en el que parlarem de Repoblació forestal;
Prevenció i lluita contra incendis, però tambè parlarem sobre el Canvi Climàtic i les
seues repercussions ambientals i socioeconòmiques sobre el paisatge i el territorio, etc.
Varem presentar un llibre: “La Agricultura i l’espai euromediterráni” escrit per diferents
autors i entre ells Jose Mª García Alvarez Coque que hui ens acompanya en la taula.
En eixa mateixa sessió D. Tomas García Azcárate va pronunciar una conferència sobre
“El futur de l’agricultura en Europa”.
Mes recientment hem parlat sobre l’Agricultura Ecológica i entre els ponents estaba
entre altres Joan Martorell
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L’any passat D. Eduardo Rojas i altres Profesors a mes de Expertos i Responsables
politics, ens parlaren sobre “els 25 anys de competencies forestals de la Generalitat
Valenciana.
Be. A tots els valencians que estem seguint de prop l’evolució de la nostra economia ens
ha de resultar de molt d’interes escoltar de una veu autoritzada quin es el futur de la
nostra agricultura.
Y esa es la razón por la que hemos invitado hoy a un valenciano ilustre D. Jaime Lamo
de Espinosa para que como experto conocedor del sector agrario español en general y
del valenciano en particular nos aporte su visión sobre la situación actual y sobre el
futuro de la Agricultura valenciana.
El acto de hoy es desde siempre de plena actualidad e interés ya que tiene como objetivo
hablar sobre “Crisis económica y crisis agraria”, pero si cabe su interés y actualidad es
mayor después de que el pasado jueves se firmara el Acuerdo entre la Unión Europea y
Marruecos que con toda seguridad afectará a nuestra agricultura y por tanto a nuestros
agricultores.
De todo ello nos hablará el conferenciante de hoy, pero antes de cederle la palabra
intervendrá D. Jose Mª García Alvarez Coque miembro de la Junta de Gobierno de la
RSEAP y Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia quien hará la
presentación del conferenciante de hoy D. Jaime Lamo de Espinosa.
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