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La UdL defensa la pagesia i el món rural

Comunicat de suport al sector el dia que es mobilitza a Lleida
Declaració de la Universitat de Lleida en defensa de la
pagesia i del món rural
 
"La Universitat de Lleida, amb l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària (ETSEA) al capdavant, ha
acompanyat la pagesia del nostre país des de fa gairebé
cinc dècades, aportant formació superior i recerca que
han ajudat a la modernització de les explotacions, la
millora de la qualitat dels aliments, la implantació de les
mesures ambientals i la viabilitat econòmica de les
activitats agrícoles i ramaderes, com a base sobre la qual
bastir la continuïtat de la pagesia i el seu paper
fonamental en l’assegurament de l’alimentació de tota la població i l'equilibri territorial del país.

Davant de les greus dificultats que viu la pagesia, la nostra Universitat recolza la mobilització d'avui i reitera el
seu compromís amb el món rural. Seguirem treballant perquè sigui possible un futur compartit en benefici de
tota la societat, amb el treball colze amb colze, amb el nostre món rural, de les persones que, mitjançant els
seus estudis en enginyeria agronòmica, enginyeria forestal, veterinària i tecnologia dels aliments, entre altres,
han volgut formar-ne part. L'activitat de l'agricultura, i de tothom que està implicat en el món rural, va més enllà
d'una simple opció professional per esdevenir un projecte vital, tant per a qui en forma part com per a la resta de
la societat. I és una riquesa que el país no es pot permetre el luxe de perdre ni d'afeblir."
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