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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a uns dies, comentàvem en aquestes pàgines la importància de
la gestió de la demanda
d’aigua perquè l’ús d’aquest
recurs natural fos racional i
eficient, i parlàvem també de
Califòrnia com a model de
millora progressiva de l’eficiència que cal tenir en compte.
Des del punt de vista hidrològic i social, també climatològicament i orogràficament,
l’Estat espanyol i Califòrnia
presenten moltes semblances.
Territoris de boscos frondosos
i pluges freqüents, grans extensions semiàrides i fins i tot
semidesèrtiques, generen en
ambdós territoris desequilibris hídrics tant geogràfics
com estacionals. A més, també
a Califòrnia, com a l’Estat espanyol, la població ha tendit a
concentrar-se en zones amb
pluviometries baixes i irregulars, i per tant, no autosuficients pel que fa a recursos hídrics per a ús urbà, industrial
i agrícola.

F

Un concert per a l’aigua:
el model californià
Fundació Agrícola Catalana

les qüestions mediambientals
que apareix a Califòrnia a
partir de la dècada dels 80 del
segle passat, ha tingut com a
conseqüència la potenciació
de la regulació, la reutilització, l’estalvi i, en fase preliminar, la dessalació com a fonts
addicionals d’aigua.
Aquesta preocupació mediambiental ha propiciat una
nova percepció sobre la necessitat de gestionar els recursos d’una manera més eficient, tenint en compte tots
els aspectes implicats. Exemples de les mesures que s’hi
apliquen són la regulació
mitjançant embassament fora
del riu, l’ús dels aqüífers com
a embassaments estratègics
per a les ciutats i l’agricultura,
la regeneració de les aigües i
la seva posterior reutilització,
la interconnexió d’infraestructures hidràuliques, la cessió temporal de drets d’aigua
o les millores tecnològiques
de depuració.

Grans infraestructures
La gestió de l’oferta d’aigua
va portar Califòrnia, de la
mateixa manera que es va fer
a l’Estat espanyol, a invertir
en la construcció de grans infraestructures destinades a
satisfer les demandes d’aigua:
és el cas dels canals de rec i els
grans embassaments.
Ara bé, la preocupació per
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de l'Ajuntament de la Garriga
sobre l'aprovació inicial del
Pla Especial de Millora Urbana de la Unitat d'Actuació
UA-17 “la Sínia”.
La Junta de Govern en sessió
celebrada
el
dia
13/12/2004 va adoptar, entre
d'altres, els acords següents:
1. Aprovar inicialment el
Pla Especial de Millora Urbana de la UA-17 “la Sínia”,
redactat per l'Arquitecta
Montserrat Pàmies i Mascareñas, i informat favorablement pels Serveis Tècnics
Municipals.
2. Sotmetre l'expedient a
informació pública durant el
termini d'un mes, mitjançant
la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en un diari de
major difusió provincial, i
s'exposarà en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial als efectes de presentació
d'al·legacions i reclamacions.
3. Concedir audiència als
Ajuntaments de l'Ametlla del
Vallès, Figaró-Montmany,
Cànoves i Samalús i de les
Franqueses del Vallès, de
conformitat amb el que estableix l'apartat 7 de l'art. 83 de
la LUC.
4. Sol·licitar informe als
organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials.
El que es fa públic per a
general coneixement.
La Garriga,
17 de desembre del 2004
Miquel Pujol i Jordà
Alcalde

de l'Ajuntament de la Garriga sobre l'aprovació inicial
dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Unitat d'Actuació UA-12-13 “C. Clopers Pg. Congost - C. Bassal”.
La Junta de Govern Local
de 15/11/04 va aprovar inicialment els Estatuts i Bases
d'Actuació que han de regir
la Junta de compensació
que executarà el desenvolupament urbanístic de la Unitat d'Actuació UA-12-13 “C.
Clopers - Pg. Congost - C.
Bassal”, d'aquesta població.
L'esmentat acord, juntament amb l'expedient, s'exposa al públic pel termini
d'un mes a comptar des de
la publicació d'aquest edicte
en el BOP, als efectes que
pugui ser examinat per qui
es consideri afectat i pugui
formular-hi les al·legacions
que estimi pertinents.
Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant
l'Ajuntament en el termini
esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administraciu Comú.
El que es fa públic per a
general coneixement.
La Garriga,
17 de desembre del 2004
Miquel Pujol i Jordà
Alcalde

En compliment del que preveu la Llei es comunica
que la Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes de la companyia Parking Service Castellbisbal, S.A., en sessió celebrada el dia 10 de desembre
del 2004, va acordar el trasllat del domicili social a
Travessera de Ca n'Estapé núm. 5-7 de la població de
Castellbisbal (Barcelona). Barcelona, 15 de desembre
del 2004. Antoni Guillén Vidal. Secretari del Consell
d'Administració

INDUSTRIAS
PUNTAX, S.A.
La Junta General d'accionistes de
28 de novembre del 2004 ha
aprovat el següent balanç final
de liquidació:
Actiu
Pèrdues i guanys 60.101,21 euros
Passiu
Capital
60.101,21 euros
Sr. Manuel Salvadó Rominguera
El Liquidador
Barcelona,
2 de novembre del 2004

MAS SANT
JORDI 2, S.A.
La Junta General Extraordinària
i universal d’accionistes, celebrada el 14 de desembre del
2004, va acordar per unanimitat la dissolució i liquidació
simultània de la Companyia, de
la qual es va aprovar el següent
Balanç final de liquidació:
Actiu:
Tresoreria .................. 2.427,89 e
Total Actiu ................ 2.427,89 e
Passiu:
Capital social .......... 60.101,21 e
Resultat d’exercicis
anteriors ............... (98.454,95 e)
Pèrdues i Guanys .. 40.781,63 e
Total Passiu ............... 2.427,89 e
Mataró, 14 de desembre del 2004
El liquidador, Rafael Gálvez Tarifa

Acordar per decidir
Tanmateix, un dels trets
més importants que caracteritzen el model californià és
que tots els agents socials, inclosos els defensors dels factors mediambientals, tenen
una participació creixent en
les decisions que es prenen.
Aquestes decisions són preferentment producte d’acords
que
podríem
anomenar
guany-guany (win-win), és a dir,
on totes les parts hi surten
guanyant tot i haver fet concessions inevitables, de manera que s’assegura una gran

.
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NAFICIS, S.A.
Per Acord del Consell d'Administració de la
Companyia, celebrat en data 16 de desembre
del 2002, es va traslladar el domicili social
d´aquesta, dins de la població Palau-solità i
Plegamans (Barcelona), al carrer Comerç,
núm. 8. Palau-solità i Plegamans (Barcelona),
vint de setembre del dos mil quatre. El Conseller Delegat. Josep Gay Casinyé

KROSE, S.A.
Trasllat de domicili. D'acord amb l'article 150
de la L.S.A. es fa públic que per acord de la
Junta General Extraordinària d'accionistes
celebrada el dia 16 de desembre del 2004 es
va acordar traslladar el domicili social de la
companyia al carrer Amigó, núm. 36 de
(08021) Barcelona. Barcelona, 16 de desembre
del 2004. José Bachero Mora. Administrador.

TROQUELADOS
INDUSTRIALES
LLISSA, S.A.
En virtut del que disposa la normativa
legal vigent, es posa en públic coneixement que per acord pres en Junta General Extraordinària i Universal, celebrada el
dia 28 d’octubre del present any, es va
acordar per unanimitat de tots els socis
traslladar el domicili de la societat a
Fogars de la Selva, Polígon Industrial
marge dret del riu Tordera, naus 8 i 9.
Granollers, catorze de desembre
del dos mil quatre
L’Administrador

part de l’èxit del projecte.
Una anàlisi en detall d’aquest procés ha permès conèixer les diferents facetes de
la gestió de l’aigua al sud de
Califòrnia. Les conclusions
que se’n poden treure, tenint
en compte la situació actual a
l’Estat espanyol, són diverses.
D’una banda, a Califòrnia
s’han experimentat avenços
notables en el desenvolupament i en l’aplicació dels processos de purificació d’aigua,
amb prou qualitat per injectar-la o infiltrar-la en aqüífers
destinats al proveïment d’aigua potable. A Catalunya i a
altres zones de l’Estat espanyol, aquestes tècniques de
purificació també s’han aplicat, encara que no s’ha arribat
al nivell ni a la fiabilitat operativa exigida a Califòrnia. La
recent constitució dels centres
d’intercanvi de drets d’ús
d’aigua en diverses Confederacions Hidrogràfiques és una
adaptació interessant d’iniciatives semblants que funcionen
amb èxit a Califòrnia.

Gestió integrada
D’altra banda, si bé és cert
que la societat de la informació actual possibilita la
transferència de coneixements científics i de tecnologia de forma senzilla, Califòrnia ha adoptat unes pautes
de concertació política i, sobretot, econòmica, que potencien la gestió integrada
dels recursos per part de tots
els agents socials. És justament en aquest tret, fonamental en el sistema de gestió
californià, en el qual cal invertir esforços perquè es generi una dinàmica semblant
a l’Estat espanyol. A més, les
formes de gestió utilitzades a
Califòrnia dediquen una especial atenció a la transparència informativa, a una
col·laboració intensa i responsable entre els diferents
equips de treball, a una optimització dels terminis d’execució, a una motivació pels
treballs de qualitat científica
i tècnica, i, sobretot, al respecte institucional de tots els
agents socials, que se sumen a
la voluntat d’arribar a acords
amb el màxim consens possible.
A tot això, cal afegir-hi que
el ministeri de Salut Pública
de Califòrnia, en col·laboració
amb tots els agents socials i les
institucions implicades, ha
desenvolupat uns criteris de
qualitat de les aigües regenerades per a usos agrícoles, urbans i industrials que ofereixen una protecció sanitària i
ambiental similar o superior a
la d’altres fonts d’aigua.
En resum, podríem dir que
el model de gestió de l’aigua
de Califòrnia, que ens podria
servir com un bon referent
pràctic, es fonamenta en el
diàleg i la concertació, unes
formes culturals que cal potenciar a Catalunya i a l’Estat
espanyol per arribar a unes
quotes més satisfactòries d’eficiència i racionalitat en la
gestió integral de l’aigua.

