
DISCURSO XXII EDICIÓN PREMIO ARESA

Magnífico reitor da Universidade de Santiago de Compostela, señores membros do xurado
do  Premio  Aresa,  señora  alcaldesa  de  Lugo,  señor  conselleiro  do  Medio  Rural,  señor
presidente  da  Deputación,  señoras  representantes  da  Mesa  do  Parlamento,  Sra.
Subdelegada do Goberno, autoridades, Sra. e a sra.

Despois de dous anos nos que non puidemos celebrar a gala do Premio Aresa, hoxe, por
fin, reunímonos para entregar o XXII Premio Aresa de Desenvolvemento Rural.

Os obxectivos fundamentais do premio dende a súa creación foron mellorar o benestar
das  persoas  que  viven  no  rural  e  trasladarlle  a  problemática  do  rural  ao  resto  da
sociedade.

Un dos principais problemas do noso sector é a falta de traspaso xeracional á fronte das
explotacións. Para conseguilo é fundamental, ademais dunha aposta decidida polo sector,
dotar  á  mocidade  da  formación  necesaria  para  afrontar  o  reto  de  xestionar  unha
explotación agrícola e gandeira coas maiores garantías. 

O  gañador  desta  edición,  o  Centro  de  Promoción  Rural  EFA Fonteboa,  é  un  excelente
exemplo da importancia que ten a formación no futuro profesional  da mocidade,  e en
consecuencia, de todo o sector. A súa contribución á incorporación de novos profesionais á
agricultura e á gandería na nosa terra é clara e evidente e, por tanto, tamén o é a súa
contribución ao desenvolvemento rural de Galicia.

Ademais  deste  gran  problema  estrutural,  non  podo  deixar  de  mencionar  outro  gran
problema, esperemos que máis limitado no tempo, pero que hoxe en día está a afectar
moito  ao sector  agrario e gandeiro.  O prezo das materias primas agrícolas leva meses
subindo e, recentemente, alcanzou máximos históricos.

No que se refire aos fertilizantes, unha das razóns desta escalada é o aumento do custo do
gas, compoñente necesario para a súa fabricación e cuxa escaseza obrigou a paralizar ou
reducir a produción nalgunhas plantas europeas nos últimos 18 meses.

A situación actual do mercado internacional de materias primas provocou un estado de
incerteza desde o provedor ao gandeiro. No Grupo Aresa garantimos o abastecemento e
consideramos que un bo asesoramento técnico é de vital importancia para optimizar os
recursos,  manter  os  rendementos  produtivos  dos  diferentes  cultivos  da  nosa  terra  e
reducir ao máximo os custos de produción.



A ofensiva militar rusa en Ucraína ten graves consecuencias humanitarias. A elas, súmanse
os efectos na economía global,  que xa se empezan a notar,  con mercados financeiros
desestabilizados e un sector claramente afectado: o agro.

Rusia é o principal provedor de gas de Europa e un dos máis importantes para o petróleo,
pero os combustibles  fósiles  non son as  únicas  materias  primas que nos  fornecen en
grandes  cantidades  os  países  en  conflito.  Tamén  nos  subministran  toneladas  de
fertilizantes, trigo ou millo.

A situación é complexa, pero non nos queda máis remedio que afrontala. O sector agrícola
e gandeiro é estratéxico para calquera territorio. A pandemia demostrouno, e este conflito
lémbranolo.  Non  podemos  renunciar  ao  sector  que  nos  proporciona  alimentos,  nin
abandonar os profesionais que fan posible a súa supervivencia. Entre todos, debemos ser
capaces de garantir un medio rural rendible e sostible. Xogámonos moito.

Quero  agradecer  a  Mari  Cruz  Díaz  Álvarez,  presidenta  da  Asociación  Nacional  de
Enxeñeiros  Agrónomos,  por  ter  formado parte  do  xurado do  Premio  Aresa,  e  por  ter
compartido con nós o seu amplo coñecemento do rural, non só de Galicia, senón a nivel
nacional, e por ofrecernos unha exposición tan clara e certeira.

Grazas tamén a Carme Pampín Casal,  presidenta de Galquimia e do Clúster Bioga, que
tamén formou parte do xurado e que,  por motivos persoais,  non puido acompañarnos
hoxe neste acto.

Grazas,  unha  vez  máis,  á  Universidade  de  Santiago  de  Compostela,  o  noso  socio
indispensable nesta iniciativa que, coma sempre, puxo todo o seu empeño para levar a
cabo este galardón.

Agradezo  tamén  a  todas  as  persoas  que  traballan  no  Grupo  Aresa  o  seu  esforzo  e
compromiso constante, sen o cal a empresa non podería funcionar.

E a todos os que ano tras ano nos premiades coa vosa presenza, moitas grazas.


