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La Fundació Miquel Agustí rep el
Premi de Medi Ambient per la
conservació de la biodiversitat
Els guardons, que concedeix el Departament de Medi Ambient,
s’emmarquen enguany en la celebració de l’any Internacional de la
Biodiversitat,
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La Fundació Miquel Agustí ha estat guardonada amb el Premi de Medi Ambient que lliura el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El premi reconeix la Fundació
com a millor iniciativa de medi natural en la categoria de conservació de la biodiversitat. El
regidor de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes i vice-president segon de la Fundació, Ricard Estrada, el director executiu de la
Fundació, Miquel Baldi i el director científic de la Fundació, Francesc Casañas, van recollir el
premi, dotat amb 5.000 euros. De fet, la Fundació Miquel Agustí ha compartit el premi amb
l’entitat Espai de Recursos
Agroecològics (ERA).
La Fundació Miquel Agustí té com a objectiu la tasca de recuperar la biodiversitat agrícola a
través de l’ús, identificant varietats tradicionals amb potencial gastronòmic i nutricional,
capaces de generar valor afegit als
productors i per tant mantenir-los en el territori.
La Fundació Miquel Agustí l’integren l’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Politècnica de
Catalunya UPC). Disposa de 3 hectàrees de camps experimentals i magatzems situats al Parc
Agrari; dels camps experimentals i hivernacles de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
(ESAB) a l’Agròpolis, a Viladecans, amb una superfície de 9 hectàrees i 2.000 m2
d’hivernacles; i nombrosos camps de pagesos col·laboradors arreu de Catalunya.
El model agrícola basat en la productivitat està exhaurit en bona part del nostre territori i una
bona alternativa a la desaparició de l’agricultura (que significaria la pèrdua de la diversitat
agrícola i una gran part de la diversitat silvestre que necessita de la activitat agrícola) és
recuperar biodiversitat agrícola amb elevat
valor afegit.
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat considera que la novetat de l’enfocament
de la Fundació Miquel Agustí és que, mitjançant la promoció de la biodiversitat agrícola prèvia
depuració, aconsegueix consolidar una estructura de producció agrària que a la vegada
contribueix, sense inversió de diners externs, a la conservació de la biodiversitat global i el
paisatge.
Els guardons, creats per reconèixer la tasca de persones i entitats en l’àmbit de la conservació
de l’entorn que concedeix el Departament de Medi Ambient, s’emmarquen enguany en la
celebració de l’any Internacional de la Biodiversitat, establert per les Nacions Unides. Amb
l’efemèride, es persegueix la voluntat de sensibilitzar la ciutadania vers la importància de
conservar la diversitat biològica i contribuir a frenar-ne la pèrdua.

