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Fundació Agrícola Catalana

l’hora de fer un repàs
de l’any, es pot fer una
tria d’esdeveniments,
positius i negatius,
amb el simple objectiu de recordar, i, en l’àmbit agrari i
alimentari, també es podria fer
memòria pel gust de fer-ne.
Tanmateix, des de la Fundació
Agrícola Catalana hem cregut
que un balanç ha de servir sobretot per esmenar allò que no
ha anat prou bé.
Aspectes com l’aplicació de
la reforma de la Política Agrària Comuna, la necessària i,
tanmateix, controvertida regionalització dels ajuts, amb les
corresponents conseqüències
que puguin derivar-se en el
manteniment de les rendes
agràries, l’equilibri territorial
o el desenvolupament de les
zones rurals han marcat les
agendes de ministres, consellers, associacions, professionals, sindicats, industrials i
pagesos.
El subministrament d’aigua,
la protecció del medi ambient
i la conservació del paisatge
han estat entre les grans preocupacions del que s’anomena
la classe política i la societat
civil.
La transparència informativa per al consumidor, la segu-
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retat alimentària, la sanitat i la
qualitat d’allò que mengem
han omplert pàgines de diaris
i hores de treball d’experts i no
tan experts que han defensat,
en molts casos, posicions confrontades que cal treballar
perquè siguin reconciliables.
Sense ànim de caure en el
pessimisme, hem de dir que
totes les qüestions que s’acaben d’esmentar continuen
obertes.
Un altre aspecte destacable,
i no precisament positiu, és la

si més no, de neguit. Per la raó
que sigui –i no entrarem a
valorar-ne les causes, perquè
seria insistir en la inquietud–,
en algun camí s’han perdut la
serenitat i la voluntat de diàleg
i de concertació.
I, com que dèiem al principi
de tot que un balanç ha de
servir per fer propòsit d’esmena, suggerim que les persones,
els agents implicats en el disseny i l’execució de les polítiques agràries i alimentàries
facin, fem, un esforç de res-

Suggerim que els agents implicats en les
polítiques agràries i alimentàries facin un esforç
de responsabilitat perquè sigui possible un clima
de serenitat que permeti el diàleg i l’acord
revalorització de l’euro enfront del dòlar, que ha tingut,
i té, greus conseqüències per a
les exportacions agràries i
agroalimentàries.
A més a més, periòdicament, els productes agroalimentaris reben les conseqüències de confrontacions en àmbits que no els són propis. En
definitiva, el balanç que es pot
fer de l’any que ara acabem és,

ponsabilitat perquè sigui possible un clima de serenitat que
permeti el diàleg i l’acord.
En els pròxims mesos
s’haurà de decidir quin ha de
ser el model d’aplicació de les
polítiques agràries comunes a
l’Estat espanyol. I aquest serà
un bon moment per invertir
en discussions en positiu, deixant de banda plantejaments
maximalistes i posicions inal-

terables. A la fi, l’important és
que tothom hi guanyi, encara
que no guanyi tot el que esperava, perquè quan una part
perd, tothom perd.
Tenim al davant també, i en
aquest cas a Catalunya, l’oportunitat que brinda la preparació d’un Congrés agrari que,
mitjançant treballs territorials
i subsectorials, permetrà definir les línies d’actuació per als
pròxims anys. Aquesta iniciativa serà una altra bona oportunitat per invertir en diàleg i
concert.
No podem deixar de banda
que el nostre sector agrari i
les indústries transformadores tenen un paper important
en la nostra societat. Com a
subministradors d’aliments
segurs i de qualitat, com a
vertebradors del territori i
com a aportadors a la riquesa
del nostre país. L’aposta pel
diàleg i el concert, amb l’objectiu compartit de generar
progrés econòmic amb la
protecció de les persones i el
medi ambient, amb una
perspectiva a mitjà i llarg
termini, tot defugint el detall
del dia a dia, és el desig i el
propòsit de la Fundació Agrícola Catalana per a l’any que
aviat començarem.

Barcelona serà, a partir del
2006, la nova seu del saló
3GSM World Congress, la
principal trobada anual sobre
comunicacions mòbils, que
inclou conferències i expositors i que en els últims deu
anys s’ha celebrat a Cannes. El
trasllat a Barcelona es produeix a causa de l’augment d’afluència de públic i a l’increment de la demanda d’espai
per a conferències i exposició,
ja que Cannes havia assolit la
seva màxima capacitat.
En l’edició del 2004, el 3GSM
World Congress va acollir més
de 600 expositors, 28.000 visitants, 4.600 delegats a la conferència i prop de mil periodistes.
Fira de Barcelona, per la seva
banda, ofereix gairebé un cent
per cent més d’espai que Cannes i compta a la capaccitat
necessària per acollir els 40.000
visitants que es preveuen de
cara als pròxims anys, segons
explica en un comunicat el
president executiu de l’associació GSM, Rob Conway.
Per la seva banda, el segon
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, va assegurar que el fet
que la ciutat esdevingui la seu
del congrés és “molt important
per situar Barcelona en primera línia de les ciutats amb més
futur i amb més dinamisme en
els sectors estratègics”.
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CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL
Renovació parcial dels Òrgans de Govern
Per acomplir el que disposen els Estatuts d'aquesta Caixa, el Consell d'Administració ha acordat iniciar el procés electoral per a la renovació de vint Consellers
Generals representants dels impositors el dia 27 de desembre del 2004. L'esmentada renovació afecta les següents circumscripcions electorals:
Vallès Occidental: 8 circumscripcions
Sabadell: (1) Districte 1 - Oficina Principal; (3) Districte 2; (4) Districte 3 - Ca n'Oriac; (7) Districte 5; (8) Districte 6; (9) Districte 7; Resta Vallès Occidental; (14)
Ripollet; (15) Barberà, Badia i Santiga.
Resta de les Comarques: 12 circumscripcions
Barcelonès: (17) Barcelona Districtes 1, 3 i 4; (20) l'Hospitalet; (21) Santa Coloma;
(22) Badalona i Sant Adrià.
Vallès Oriental / Maresme / Bages: (27) les Franqueses, Figaró, la Garriga,
Sallent i Sant Celoni; (28) Montmeló, Lliçà i Parets.
Baix Llobregat / Garraf / Alt Penedès / Anoia: (29) Sant Andreu de la Barca,
Capellades, Masquefa, Piera, Cervelló, Corbera, Vallirana, Gelida, Molins de Rei,
Abrera, Esparreguera, Olesa, Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès, Martorell, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts; (30) Cornellà, Santa Coloma de Cervelló i El
Prat; (31) Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern; (32) Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Olivella, Sant Boi i Sant Pere de
Ribes.
Agrupació Tarragona: (39) Tarragona, el Vendrell, Valls; (40) Reus, Tortosa, Sant
Carles de la Ràpita, Cambrils, Roquetes, Salou i la Sénia.
La designació de 400 compromissaris titulars, 20 per cada circumscripció, i de
400 suplents, per a l'elecció de 20 consellers generals en representació dels
impositors, es farà a través del sorteig que tindrà lloc el dia 20 de gener del 2005,
a les 6 de la tarda, a la seu central de l'Entitat, carrer de Gràcia, número 17, de
Sabadell. Aquest acte serà públic per als impositors de la Caixa i se celebrarà
davant de notari i en presència del president de la Comissió de Control i d'un
altre membre d'aquesta Comissió.
La llista d'impositors que compleixin els requisits d'elegibilitat previstos en l'article 9 dels Estatuts estarà a disposició del públic, a la seu de cada circumscripció
i, a cada oficina, la corresponent als respectius impositors, fins al dia 10 de gener
del 2005.
Les reclamacions es podran presentar a l'oficina on s'hagi observat la deficiència o a la seu central de la corresponent circumscripció, en horari d'oficines,
durant el termini d'exposició de les llistes, en escrit dirigit a la Comissió Electoral,
que les resoldrà en primera instància, elevant d'ofici les resolucions denegatòries
a la Comissió de Control, que decidirà en el termini de dos dies. Hauran d'anar
acompanyades de la justificació documental adequada, excepte quan s'exposin
de manera concreta els elements de prova que estiguin en poder de la Caixa. Les
llistes definitives seran exposades fins al dia del sorteig i als mateixos llocs.
L'exposició de les llistes té el caràcter de notificació a tots els efectes.
Sabadell, 14 de desembre del 2004
Lluís Brunet Berch
President del Consell d'Administració

