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Bon dia. Benvinguts i benvigudes a la Universitat Jaume I, que serà la seu, des d'avui fins el pròxim 
dissabte, del III Congrés Valencià d'Agricultura Ecològica que té com a lema "PER UN MENJAR SÀ I 
SEGUR". Després de la celebració dels dos congressos anteriors a Burjassot i Oriola, aquest congrés es 
celebra a Castelló, i concretament a les instal·lacions de la nostra Universitat, en les quals ens trobem en 
aquests moments.  

El passat més d'abril, la Unió de Llauradors i Ramaders i la Universitat Jaume I vam signar el conveni de 
col·laboració per a la realització conjunta d'aquest congrés amb l'objectiu de donar a conèixer les 
possibilitats d'aquest tipus d'agricultura, que actualment representa un percentatge molt reduït de la 
superfície cultivada a la Comunitat Valenciana. La agricultura ecològica està deixant de ser una forma 
d'entendre la vida per a passar a ser un negoci, degut a la gran demanda dels consumidors i la creixent 
preocupació pel tractament dels aliments. Per tant, aquest congrès és desenvolupa en un moment 
d'especial importància, on es debatran, entre altres temes, les tècniques ecològiques a utilitzar, el Pla 
Europeu per a potenciar l'Agricultura Ecològica, l'obertura de nous mercats, les possibilitats de nous 
cultius ecològics i altres aspectes relacionats amb el futur d'aquest tipus d'agricultura.  

Per a la Universitat Jaume I, per a tots i totes els que formem part d'aquesta comunitat universitària, 
aquest congrés té una relevància especial ja que segueix una línia de treball, encetada fa molt de temps, 
de foment de l'ecologia i de defensa del medi ambient, tal com apareix reflectit als estatuts de la nostra 
Universitat. Prova d'això, són els treballs de l'Oficina Verda, de l'Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental i els resultats dels nostres grups d'investigació.  

La Universitat Jaume I, des d'un principi ha entès la importància de l'agricultura ecològica i per això, dins 
de la carrera d'Enginyeria Tècnica Agrícola, va ofertar des del primer dia l'assignatura "Agricultura 
Biològica", sent una de les que millor acollida té entre l'estudiantat.A més, la Universitat organitza diverses 
accions al voltant d'aquest tema, com, per exemple, les Jornades de Seguretat Alimentària, que es van 
realitzar el passat mes de juny, o un curs de postgrau que tracta sobre el mateix tema.  

A més, la Jaume I participa en aquest congrés amb la presència de tres professors, dos al comitè científic: 
Pilar García Agustín i Josep Jacas Miret, i un al comité organitzador, Artur Aparici Castillo, continuant, tots 
ells, el treball de les seues respectives línies d'investigació.  

Per finalitzar, vull donar l'enhorabona als organitzadors del congrés pel programa que han elaborat: al 
Seminari Permanent d'Agricultura Ecològica, que va ser impulsat pel Centre Rural d'Informació Europa 
(CRIE), la Unió de Llauradors i Ramaders del Paìs Valencià, l'Associació de Consumidors de productes 
Ecològics "El Lledoner" de Castelló, i al professorat de la nostra universitat que ha estat implicat en la 
seua realització. Així com també agraïr la implicació de les entitats col·laboradores i el patrocini de la 
Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló.  

Moltes gràcies.  
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