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RESUM

L’article relata algunes de les vivències que l’autor va compartir amb Jordi 
Peix a partir del 1978, durant els primers anys del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) . Amb Jordi Peix l’autor va aprendre a relacionar-se 
directament amb el sector per aconseguir que els pagesos i ramaders veiessin 
el DARP no com un «enemic» sinó com el seu aliat . Amb Jordi Peix va comen-
çar a innovar l’Administració pública catalana per tal de fer que el sector fos 
més viable, competitiu i modern . En definitiva, Jordi Peix ha estat un gran 
innovador i revolucionari del sector agrari de Catalunya, i encara avui en dia 
vivim del seu llegat i de les seves ensenyances . L’autor considera Jordi Peix el 
seu pare professional i espiritual . El sector agrari de Catalunya li deu molt i és 
per això que el seu llegat ha de viure per sempre .

pARAules clAu: col·laborador tècnic, innovació, competitivitat, tècnic revo-
lucionari, pare professional, pare espiritual .

MI VINCULACIÓN CON JORDI PEIX EN EL DEPARTAMENTO  
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA  
GENERALIDAD DE CATALUÑA

RESUMEN

El artículo relata algunas de las vivencias que el autor compartió con Jor-
di Peix a partir del año 1978, en los primeros años en el Departamento de 
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Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP) . Con Jordi Peix el autor aprendió a 
relacionarse directamente con el sector para conseguir que agricultores  
y ganaderos viesen el DARP no como un «enemigo» sino como su aliado . Con 
Jordi Peix empezó a innovar la Administración pública catalana para hacer 
que el sector fuera más viable, competitivo y moderno . En definitiva, Jordi 
Peix ha sido el gran innovador y revolucionario del sector agrario de Cataluña 
y aún hoy vivimos de su legado y de sus enseñanzas . El autor considera a 
Jordi Peix su padre profesional y espiritual . El sector agrario de Cataluña le 
debe mucho y es por eso por lo que su legado tiene que vivir para siempre .

pAlAbRAs clAve: colaborador técnico, innovación, competitividad, técnico 
revolucionario, padre profesional, padre espiritual .

MY TIES WITH JORDI PEIX AT THE MINISTRY OF AGRICULTURE, 
LIVESTOCK AND FISHERIES OF THE GOVERNMENT OF CATALONIA

ABSTRACT

This paper describes some experiences that the author shared with Jordi 
Peix as from 1978, in the first years in the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Fisheries of the Government of Catalonia . With Jordi Peix, he learned to 
relate directly with the farmers and to achieve that they saw the Ministry as a 
partner, not an “enemy” . With Jordi Peix, the Public Administration started to 
innovate to achieve a modern and competitive sector . Jordi Peix was a great 
revolutionary and innovator of the agricultural sector in Catalonia and even 
today we are benefiting from his legacy and his teachings . The author consid-
ers Jordi Peix to be his professional and spiritual father . The agricultural sector 
in Catalonia owes much to him and that is why his legacy should live forever .

KeywoRds: technical collaborator, innovation, competitiveness, revolutio-
nary, professional father, spiritual father .

Vaig conèixer Jordi Peix quan vaig entrar a treballar al DARP l’any 1978 
en qualitat del que aleshores s’anomenava col·laborador tècnic . Jo recent-
ment havia acabat els meus estudis a Lleida d’enginyer tècnic agrícola i en-
cara estava finalitzant el meu treball final de carrera .

Quan vaig entrar al DARP, vaig començar a treballar en la Direcció Ge-
neral de Promoció i Desenvolupament i en temes tan diversos com el Pla 
d’Ensenyament Agrari per a Catalunya o l’organització de les jornades sobre 
agricultura i medi rural al Pirineu català . Jo era una mica un comodí dels di-
rectors generals que hi havia aleshores al DARP, ja que era l’únic col-
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laborador tècnic que havia estat contractat, perquè Alexandre Checchi, que 
també va entrar a treballar al mateix temps, va ser directament cap del Gabi-
net depenent del secretari general Joan Tàsias .

L’any 1980 se’m va comunicar que passava a dependre del director gene-
ral de Producció i Indústries Agroalimentàries, és a dir, de Jordi Peix . Imme-
diatament Jordi Peix em va deixar molt clara una cosa que se’m va quedar 
gravada i que ha presidit tota la meva activitat en les diferents responsabili-
tats que he tingut al Departament fins avui: a l’Administració no esperis que 
ningú et digui el que has de fer, tu mateix t’has de buscar la vida i la feina .

Recordo que una de les primeres feines que em va encarregar va ser fer 
informes als plans d’urbanisme sota l’òptica agrícola i ramadera . Em deia 
que amb els meus estudis i la meva formació havia de ser capaç de fer-ho,  
i si no, que em busqués la vida .

Recordo també l’encàrrec d’estructurar el Servei de Protecció de Vege-
tals, una vegada assolits els traspassos de competències i, en paral·lel, col-
laborar amb el cap del Servei de Protecció de la Qualitat en el sector de l’oli 
d’oliva verge i en la reactivació de les dues denominacions d’origen exis-
tents aleshores a Catalunya .

De Jordi Peix vaig aprendre a relacionar-me directament amb el sector, a 
parlar-hi, a escoltar-ne les inquietuds i necessitats, a intentar buscar soluci-
ons als seus problemes i aconseguir que els pagesos no veiessin l’Adminis-
tració com un enemic sinó com el seu aliat i col·laborador . En definitiva, 
Jordi Peix em va fer una espècie d’agent d’Extensió Agrària, sense provenir 
d’aquest cos .

Jordi Peix també em va inculcar que aleshores teníem la gran oportunitat 
de fer una Administració agrària moderna i sobretot innovadora; i que per 
tant no es tractava de reproduir a Catalunya el que fins aleshores s’havia fet 
en l’àmbit de delegacions provincials o serveis perifèrics de l’Administració 
de l’Estat .

El fet que la seva visió anés més enllà del que era el nostre territori va 
originar que poséssim en marxa projectes tan emblemàtics com: «Previsió de 
collites en base als fluxos pol·línics atmosfèrics»; «El mapa de sòls de Catalu-
nya escala 1:25 .000»; «La Xarxa Agrometeorològica de Catalunya»; «El projec-
te AGROTEX»; «L’estació de mecànica agrícola de Lleida»; «El laboratori de 
llavors i planter de Lleida»; «Les ADV»; «L’estimació de superfícies i producci-
ons agrícoles en base a imatges del satèl·lit SPOT-1», etcètera .

En definitiva, ell volia que Catalunya fos capdavantera en la innovació 
de les noves tecnologies aplicades al sector agrícola, i tot això amb l’objectiu 
que el nostre sector fos més viable, competitiu i modern .

La llavor que es va començar a sembrar en l’època de Jordi Peix ha anat 
donant els seus fruits al llarg dels anys, i per tant es pot dir que si en el seu 
dia no hagués existit Jordi Peix, avui moltes de les actuacions que es porten 
a terme no es farien . Vivim i viurem per molts anys del llegat de Jordi Peix .
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Per tant, Jordi Peix va ser en el seu moment la veritable màquina de tren 
per a impulsar una agricultura catalana moderna i competitiva amb una gran 
visió de futur, que a molts de nosaltres, en aquells moments, ens semblava 
una gran bogeria, i que a hores d’ara ens penedim de no haver seguit molts 
dels seus consells, que potser, si s’haguessin portat a terme, moltes coses 
haurien estat diferents .

D’altra banda, Jordi Peix era una persona que a mi particularment m’em-
penyia molt, em feia obrir els ulls davant de moltes coses i així em va ajudar 
molt a aprendre les poques coses que avui en dia sé .

Jordi Peix ha estat un gran innovador i revolucionari en l’Administració 
agrària, i en aquest sentit el considero el meu pare espiritual en la manera 
d’actuar, de ser i de fer, i el meu pare professional en l’adquisició dels meus 
coneixements .

Finalment, us vull dir que les seves lliçons mai no han caigut en sac fora-
dat, i que a hores d’ara la meva activitat en l’Administració segueix les pau-
tes que ell sempre em va marcar i aconsellar .
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