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Lleida, 25 de setembre de 2020

Lliurament del PREMI DEL LLIBRE AGRARI i del PREMr A L?RTICLE
rÉcnrc AGRART - Edició 2o2o

D'engá l'any L972, sense interrupció, Fira Agrária de sant Miquel convoca el
Premi del Llibre Agrari, únic auardó d?quest ámbit a l'Estat Espanyol. L'edició
d'enguany, la quaranta-novena, s'ha convocat conjuntament amb la cinquena
edició del Premi a lArticle Agrari, modalitat iniciada ara fa cinc anys.

Patrocinen el Premis el Col'legi Oficial d'Enginyers Agrónoms de Catalunya, el
Col'legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col'legi Oficial d'Enginyers Técnics
Agrícoles i Forestals de Catalunya i l'entitat Caixabank.

Lbbjecte del Premi és distingir les obres, llibres o afticles, publicades en els
darrers 12 mesos i que, a criteri del Jurat, suposen una aportació destacada per
al sector agroalimentari i el món rural. També, amb la distinció, es pretén esti-
mular la difusió de coneixement innovador i útil per l?gricultura, la ramaderia,
la producció forestal, la indústria alimentária, la gestió dels els espais verds, el
territori, l'economia i les empreses.

El llarg camí recorregut pel Premi es pot resseguir al portal d'internet de Fira de
Lleida, on hi figuren les obres premiades d'engá la primera convocatória. Moltes
d'elles han esdevingut cabdals en l'ámbit académic i en l'exercici de l?nginyeria,
la veterinária, l'assessoria i I'activitat productiva a les explotacions agráries i la
indústria alimentária.

Som ara a les pottes de la que será la cinquantena edició del Premi i que tots
esperem s'esdevingui l?ny vinent.
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Acta de la reunió del jurat del la quaranta-novena edició del PREMI
DEL ILTBRE AGRART i de Ia cinquena edició del PREMI DE L'ARTICLE
rÉcnrc AGRARI

La present edició del Premi del Llibre Agrari i de lArticle Técnic Agrari ha estat
convocada per Fira de Lleida conjuntament amb el Col'legi Oficial d'Enginyers
AgrÓnoms de Catalunya, el Col'legí Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col'legi
Oficial d'Enginyers Técnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i de l'entitat Cai-
xabank. Enguany, el Premi del Llibre Agrari está dotat amb tres mil euros i el
Premi de lAfticle Técnic Agrari amb mil euros. L'impoft dels premis va destinat
íntegrament als autors.

Formen part del Jurat les següents persones:

. President, el senyor Carlos Estarán Justribó, enginyer agrdnom.

. Vocals, la senyora Carmen López Burillo, presidenta de la Junta del Col'legi
de Veterinaris de Lleida, el senyor Josep Torra Masip, veterinari, la senyora
Isabel Perea Jou. presidenta de la demarcació de Lleida del Col'legi Oficial
d'Enginyers Técnics Agrícoles i Forestals, els senyors Francesc Clarisó
Guasch i Carles Bernat Juanós, enginyers técnics agrícoles i el senyor Juan
Antonio Martín Sánchez, enginyer agrónom,

o secretari, el senyor santiago Planas de Martí, enginyer agrónom.

A la convocatória s'han presentat un total 17 llibres i 14 articles técnics. Els te-
mes abordats responen a temátiques d'ampli interés agrari com la producció i la
sanitat agrícola i ramadera, el regadiu, l'economia i la polftica agrária,
lbrdenació forestal, la história agrária, el patrimoni cultural i l'espai rural.

Un cop examinades i valorades cadascuna de les obres presentades per cada
membre del Jurat, en sessió conjunta presencial celebrada a Lleida el 17 de
setembre de 2020, el Jurat decideix per unanimitat atorgar el Premi a lbbra:

"La alfalfa. Agronomía y utilización" de la que en són editors els senyors
Jaume Lloveras, Ignacio Delgado y Cristina Chocarro y publicada conjuntament
pel Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón i la Univer-
sitat de Lleida.
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El cultiu de l'alfals ocupa 30 Mha al món, destacant els EEUU, seguits de la Xi-
na, Canadá, Argentina, Austrália, Rússia. A la UE es dediquen prop de 2 milions
d'hectárees, amb Itálía, Franga i Espanya al cap davant. A la depressió de
L'Ebre disposem de 100 mil hectárees regades, representant el 600lo de la su-
perfície regada que a Espanya es dedica al cultiu. Existeix una llarga tradició i

en som bons coneixedors del cultiu. La producció es destina a l?limentació
animal i bona part s'envia a alguns pai'sos tercers, altament deficitaris en ali-
ments pel bestiar.

Lbbra premiada és un ampli compendí de les técniques de producció de l?lfals,
escrit per especialistes de cadascuna de matéries abordades i que són exposa-
des seguint el cicle del cultiu, des de la selecció varietal, passant per les técni-
ques culturals, el maneig de les plagues, la industrialiüació i la comercialiEació
del producte. En la seva redacció han contribuit 13 autors, investigadors o téc-
nics, amb llarga experiéncia i que han disposat de la col'laboració d'experts de
les grans empreses productores ubicades a les comarques que envolten Lleida.

Gran part del coneixement plasmat en el llibre procedeix de les experiéncies
dirigides pels propis autors, finangades tant per recursos R+D públics com per
contractes subscrits amb el sector privat. Es tracta doncs d'una obra viva, inno-
vadora que amplia i actualiüa I'escassa literatura existent sobre la matéria.

Es per tant un treball del tot necessari, adregat a productors, assessors, técnics
especialistes i, per descomptat, a universitaris i alumnes de formació agrária. En

síntesi, es tracta d'una obra molt oportuna i, per tant, út¡l per un ampli ventall
de lectors, gu€ propiciará la incorporació dels avengos mes recents a la activitat
empresarial.

Pel que fa a lhrticle técnic, d'entre els 14 treballs presentats, el jurat decideix
atorgar el premi al treball titulat:

"Aprenent de formatger: estudi de la influéncia del tipus de quall en
I'elaboració de formatges amb llet de cabra de Gan Pauet" del que n'és au-
tora la senyora Cláudia Alcañiz García, alumna de I'lnstitut de Santa Coloma de
Farners i que ha estat publicat al desembre de I'any 2019 al número 47 de la
série Quaderns Agraris de la lnstitució Catalana d'Estudis Agraris, filial de
I'lnstitut d'Estudis Catalans.
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L'autora aborda la influéncia del tipus de quall utilitzat en I'elaboració de for-
matge de cabra sobre la qualitat del producte final. Amb aquest objectiu, realit-
za una experiéncia comparativa entre un quall d'origen animal, altre d'origen
vegetal i altre de vegetal obtingut artesanalment. Els treballs són realitzats a
I'explotació de Can Palauet, situada a Jafre (Baix Empordá). L'assaig permet
diferenciar clarament els efectes del tipus de quall i constatar, en el seu cas,
que els qualls industrials són més eficagos en I'obtenció de formatge de cabra.

Amb la seva decisió, el Jurat vol posar en relleu la cura i rigor del treball realit-
zat per I'autora i, alhora, incentivar altres autors novells a endinsar-se en
I'estudi i el coneixement empíric directe de la producció i la transformació
d'aliments.

I sense més afers per tractar, es tanca la sessió a la una de la tarda del dia re-
ferit anteriorment. De tot el qual se'n dóna fe.

t,rr PI s de Martí

(.\

Carlos Estara Justribó
President del Jurat

Miq

President de la Fundació Fira de Lleida

il,. \
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