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La reunió d’aquest grup internacional es va inaugurar ahir al centre de Mèxic

Els integrants del G-20 busquen
organitzar un front comú per
combatre els delictes financers
Greenspan vincula el feble comportament
de l’economia dels EUA a la guerra a l’Iraq
Verónica Sanz
SERVEI ESPECIAL

MORELIA

Els països del Grup dels 20
(G-20), que reuneix economies industrialitzades i emergents, tenen el repte d’enfortir els mecanismes d’intercanvi d’informació per
combatre de manera global
els creixents delictes financers. Així ho va advertir ahir
a Morelia (centre de Mèxic) el
president de torn del G-20 i
ministre mexicà d’Hisenda,
Francisco Gil, a l’inaugurar
la reunió anual de responsables de finances i governadors de bancs centrals del
grup.
El G-20, que es va crear el
1996 i no té caràcter vinculant, està integrat per Estats
Units, Unió Europea (UE),
Argentina, Brasil, Canadà,
Xina, França, Alemanya, Índia, Indonèsia, Itàlia, Japó,
Mèxic, Rússia, Aràbia Saudita, Sud-àfrica, Corea del Sud,
Turquia, Regne Unit i Austràlia.
La lluita contra les xarxes
de finançament del terroris-

l’anàlisi dels riscos que
afronta el creixement econòmic global.
Gil va destacar que, tot i
que hi ha signes de recuperació, es mantenen reptes
com la forta interdependència internacional del comportament dels Estats Units,
l’augment del deute domèstic i intern i la inestabilitat
del compte corrent d’economies rellevants.
En aquest sentit, el president de la Reserva
Federal
dels EUA, Alan
Greenspan, va
comentar que el
feble comportament de l’economia nord-americana ha estat directament
vinculat a la inestabilitat generada
per
la
guerra de l’Iraq.

Porta tancada
La
primera
jornada de la reunió del G-20,
que
acabarà
avui, es va desenvolupar
a
porta tancada. A
part de les discussions geneCARLOS VEGA / EFE
Francisco Gil (dreta) amb el seu homòleg nord-americà, John Snow, ahir a Morelia
rals, els assistents van aprofime i delictes creixents com el financera a nivell internaci- tar l’ocasió per celebrar algunes reunions bilaterals, en les
blanqueig de diners, el frau o onal”, va remarcar.
l’evasió fiscal no pot triomfar
Els ministres i governadors quals estava previst que es
tan sols amb mesures dodels bancs centrals del G-20, tractessin temes com la reesmèstiques, va dir el ministre que representa el 85 per cent tructuració del deute argentí
mexicà. “El cercle del combat del producte interior brut o el règim canviari de la Xina,
als criminals no es tancarà si del planeta, també van dedi- que els Estats Units i altres
no compartim la informació car el primer dia de reunió a països volen flexibilitzar.

BREUS
Barcelona Meeting Point
tanca amb 186.000 visitants

L

a setena edició del saló
immobiliari Barcelona
Meeting Point va tancar ahir
les portes amb un balanç de
185.916 visitants de públic en
general i 18.152 visitants
professionals, segons xifres
de l’organització. Els
organitzadors van anunciar
també que el saló ja té el 80%
de l’espai reservat per a la
pròxima edició del 2004. El
president del comitè
organitzador, Enrique
Lacalle, va afirmar ahir que
l’actual edició del certamen
“ha superat totes les
expectatives i consolida
Barcelona Meeting Point com
el primer saló immobiliari
d’Europa”.
[Redacció]

CCOO diu que Rato amaga
informació dels salaris

E

l sindicat CCOO va
acusar ahir el ministre
d’Economia i vicepresident
primer del govern central,
Rodrigo Rato, d’“ocultar
informació” sobre l’evolució
dels salaris a Espanya pel fet
que l’Institut Nacional
d’Estadística no difon des del
1995 l’enquesta d’estructura
salarial. Aquesta enquesta és
la principal font per a
l’anàlisi de les diferències
salarials i en teoria és
quadriennal. Segons CCOO,
Rato no vol que es conegui la
influència que està tenint en
les retribucions l’accés dels
immigrants al mercat de
treball.
[Europa Press]

Agricultura - Alimentació
a neteja de boscos és una qüestió que aflueix de manera recurrent en les controvèrsies periòdiques a l’hora de tractar
l’extinció i la prevenció d’incendis forestals. Val a dir, d’avançada, que el
mateix plantejament pressuposa que
els boscos en general, i els catalans en
particular, estan bruts. La brutícia, es
diu, cal eliminar-la a l’hivern, perquè
a l’estiu es minimitzi l’agressió del
foc.
El mateix terme brutícia conté significants negatius, fa pensar en deixalles, i tothom està d’acord que el
bosc no és el lloc on s’han d’acumular
les escombraries, i que cal mantenir
una actitud cívica envers els espais.
Ara bé, si quan parlem de la necessitat
de netejar els boscos catalans ens estem referint a l’eliminació d’espècies
vegetals com ara l’argelaga, el garric,
l’arboç, els boixos, les ginestes, l’espígol o el romaní per evitar la propagació dels incendis, estem considerant
com a brutícia quelcom que forma
part de la mateixa naturalesa del terreny forestal.
En aquest sentit, ningú amb un
mínim de coneixements serà capaç
d’establir una relació d’espècies vegetals malignes que cal eliminar dels
nostres boscos. Les espècies vegetals
que es pretenen eliminar amb aquesta
afirmació són les que permeten el
creixement de la massa vegetal, és a
dir, constitueixen el primer estadi per

L

Boscos, masses
vegetals i la neteja
de la discòrdia
FUNDACIÓ AGRÍCOLA CATALANA

a la formació del bosc mediterrani
sempre que es facin els treballs silvícoles que permetin ordenar i estructurar, en un termini molt llarg de
temps, boscos ben consolidats, tot
cercant, al mateix temps, la màxima
biodiversitat dels ecosistemes mediterranis.

Terrenys forestals
A una bona part de Catalunya, més
que zones boscoses hi ha terrenys forestals amb gran contingut de massa
vegetal que a la llarga podrien arribar
a formar boscos. I és precisament sobre les grans masses vegetals que
ocupen centenars de milers d’hectàrees de terrenys forestals que volem
centrar la reflexió, tot deixant de
banda els boscos madurs i ben formats.

L’aprofitament econòmic dels pins,
d’una banda, i dels roures i alzines, de
l’altra, va deixar de ser rendible a
partir dels anys seixanta, i ja fa, doncs,
quaranta anys que els recursos renovables s’acumulen any rere any en
terrenys forestals que no són boscos,
sinó grans masses vegetals. D’aquesta
manera, mentre que en els últims deu
anys la superfície forestal ha crescut
un 20%, el volum de fusta ho ha fet en
un 50%. Això es tradueix en una gran
densitat de peus per hectàrea, amb
milers de pins, roures, alzines i altres
espècies, que provoca que els arbres
no puguin arribar a créixer per manca
d’espai i, per tant, si no s’hi posa remei, en aquests terreny mai no s’arribarà a formar bosc.
D’altra banda, l’extinció d’un incendi d’aquesta massa vegetal que

creix i la biomassa que s’hi acumula,
a més, de forma molt accelerada, es fa
extraordinàriament dificultós i incontrolable.
Si tenim en compte que prop d’un
80% de la superfície forestal és propietat privada –l’altre 20% correspon
principalment a propietats municipals–, caldrà recórrer a la màxima
que allò protegible és allò rendible per
entendre la problemàtica que hi ha
entorn d’aquesta activitat, que presenta una rendibilitat negativa.
En forma il·lustrativa, un bosc de
pinassa necessitaria de 70 anys per
produir al voltant de 70 tones de
fusta madura de bona qualitat. La
inversió necessària per endegar
aquesta activitat econòmica seria de
1.500 euros per hectàrea, que donarien –en xifres actuals– 2.400 euros,
dels quals caldria descomptar els
costos d’explotació.
És, per tant, un mal plantejament
parlar de neteja de boscos quan ens
hauríem de referir a masses vegetals
desestructurades, que necessiten
d’uns plans d’ordenació forestal i
d’hàbitat, i d’unes actuacions i inversions ben estudiades, que no poden recaure exclusivament en els
propietaris forestals amb costos
d’explotació negatius. Incidir en les
immenses extensions de territori
afectat es fa necessari perquè arribin
a formar boscos ben diversificats,
propis de l’ecosistema mediterrani.

