
 
La economía del agua de riego en 

España, editat per Fundación 
Cajamar, va ser el llibre gua-
nyador de la 39a edició del Pre-
mi del Llibre Agrari, guardó 
organitzat per Fira de Lleida 
en el marc de la Fira Agrària 
de Sant Miquel-Eurofruit. Els 
autors, José A. Gómez Limón, 
Javier Calatrava, Alberto Garri-
do, Francisco Javier Sáez i Àn-
gels Xabadia, analitzen l’evolu-
ció de l’anomenada economia 
de l’aigua durant l’última dè-
cada (1998-2008), ampliant 
l’àmbit d’anàlisi a una sèrie de 
perspectives anteriorment no 
considerades sobre l’economia 
del regadiu i aportant soluci-
ons innovadores. El llibre s’es-
tructura en 24 capítols que han 
comptat amb la participació de 
49 investigadors que desenvo-
lupen la seva tasca en 16 insti-
tucions diferents de vuit comu-
nitats autònomes. 

El volum respon al fet que 
l’agricultura en un país semià-
rid com Espanya es caracterit-
za per una dependència dels 

recursos hídrics disponibles i 
que, en conseqüència, l’aigua 
és precisament el factor més 
escàs i determinant del com-
portament de l’agricultura de 
regadiu espanyola. Els autors 

constaten que, malgrat la im-
portància històrica de l’aigua i 
del regadiu dins del complex 
agroalimentari, resulta curiós 
que l’economia, ciència que es-
tudia l’assignació dels recursos 

escassos, gairebé no s’ha de-
dicat a estudiar científicament 

l’ús agrari de l’aigua fins els 

anys noranta del segle passat. 
El jurat va valorar que el 

treball analitza el tema acura-

dament des d’un vessant social 
i econòmic, sense entrar en po-
lèmiques d’altres àmbits i que 
constitueix una reflexió objecti-
va sobre un tema cabdal des del 
punt de vista socioeconòmic.

AMB VALOR LLEIDATÀ
Els membres del jurat van 

destacar també que el llibre és 
especialment interessant des de 
la perspectiva lleidatana que 
pot ajudar a avançar en proble-
màtiques que afecten les terres 
de Ponent. En aquest sentit, el 
treball se centra en temàtiques 
com la interconnexió entre xar-
xes, la gestió hídrica del Canal 
Segarra-Garrigues, els preus de 
l’aigua o la compatibilitat amb 
les ZEPA. El premi, dotat amb 
6.000 euros, va rebre un total 
de 29 obres escrites en castellà, 
català i, per primer cop en ga-
llec (4 llibres), i que centren els 
seus continguts en temes agra-
ris, ramaders i forestals. El pre-
mi és lliurat en el decurs de la 
celebració de la Fira Agrària de 
Sant Miquel que tindrà lloc des 
del proper 30 de setembre fins 

al 3 d’octubre de 2010. 

Una obra sobre l’optimització de l’ús de 
l’aigua guanya el Premi del Llibre Agrari 
El jurat va destacar que el llibre és especialment interessant des del punt de vista lleidatà

REDACCIÓ
LLEIDA

UNIVERSITATS

El màster en bioconstrucció 
organitzat conjuntament per 
la Fundación ITL, la Univer-
sitat de Lleida i l’Institut 
Alemany de Bioconstrucció 
iniciarà la seva 3a edició el 
mes d’octubre. 
Aquest té com a objectiu 
que els professionals obtin-
guin una visió global sobre 
la relació entre construcció 
i salut, així com que desen-
volupin la capacitat per va-
lorar els efectes de la falta 
de l’equilibri de la biologia 
de l’hàbitat en la salut de les 
persones. El màster suma, 
amb les seves dues primeres 
edicions, més de 70 profes-
sionals. 

Tercera edició 
del màster en 
bioconstrucció a 
Lleida
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Foto de família del jurat del 39è Premi Agrari, que atorga cada any la Fira de Sant Miquel
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El proper dia 6 d’octu-
bre s’iniciaran els Cursos 
Practical English Conver-
sation 2010-2011, a Forum 
Empresa, i el Curs Con-
versations en Français, al 
Centre Cultural Ibercaja 
Lleida. 
Amb aquests es pretén mi-
llorar el domini de l’anglès 
i del francès parlat, a nivell 
laboral i professional, tant 
a directius com a profes-
sionals, mitjançant grups 
reduïts de treball. 

Abans d’iniciar els cur-
sos, però, es realitzarà un 
test previ per analitzar el 
nivell de cada un dels as-
sistents a les classes. 

Fòrum Empresa 
impulsa cursos 
de conversa en 
francès i anglès
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