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DOS 	 MOTS A PROPOSIT DE LA REPRESA DELS ARXIUS 
DE L'ESCOLA D'AGRICULTURA DE BARCELONA 

Els Arxius que ara tenim l'honor i el goig de recuperar constitueixen la 
quarta serie de la Revista de la nostra Escola. 

Fins a l'any 1939 aquesta Revista rebé el nom d'Arxius de l'Escola Superior 
d'Agricultura i del 1940 fins al 1956 (tretze volums), «Anales de la Escuela de 
Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos 
de Agricultura». 

Com que ja abans de la guerra civil s'havien succeit dues series d'Arxius, 
la primera des de l'any 1920 fins al 1925, i la segona, deIs anys 1935 al 1938 1 
tenint en compte els Anales (1941-1960), considerem l'actual com a primer va
lum de la quarta serie. 

Aquesta represa coincideix tant amb el redre~ament general del país com 
en un renaixement de la nostra Escola, l'antiga Escola Superior d'Agricultura 
de Catalunya, fundada per Prat de la Riba en 1911. Volem que en aquest me
morable 70 aniversari del nostre casal, la recuperació deIs Arxius constitueixl 
un deIs elements de la celebració a la vegada que una eina eficac;: del ressorgir 
de l'actual moviment científic i tecnic catala. 

Considerem, dones, que l'endegament de bell nou deis Arxius. que en 
mala hora es varén interrompre, suposa el nostre gra de sorra a la normalit
zació de la vida cultural de Catalunya, tasca a la que tots hi estem cridats i 
a la que la nostra Escola amb tanta historia i tradició científica hi col:labora 
iHusionada. 

Des d'un punt de vista concret els Arxius pretenen ésser el portaveu cien
tífic i tecnologic deis professors, alumnes i graduats de la nostra Escola i 
d'arreu de l'Agricultura catalana. A les seves planes hi tindran cabuda tant 
articIes d'alta investigació com d'experimentació i divulgació digna i seriosa. 
Arnés. també podran ésser reproduides conferencies i temes monogrElfics o 
bibliogrllfics que pel seu valor informatiu o didactic ho mereixin. 

Precisament el primer número té aquest caire: recull de conferencies 
donades a l'Escola l'any 1978-79, dins un cicle sobre Ecologia i Agricultura. 
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A elles s'afegeix la conferencia inaugural del curs 1980-81 í un article mono
grafic que relaciona l'Agricultura amb una tecnología recentment emprada: 
la teledetecció. 

Desitgem que aquesta represa sigui permanent i que sense defallir, la pu· 
blicació durí molts anys pel bé del'Escola i de l'Agricultura catalana. 
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Director de l'Escola 


