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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
l vi forma part de la
nostra cultura i de la
nostra manera de viure
des de fa mil·lennis, i
aquest és un fet inqüestionable
i repetit des de diferents àmbits. En els últims anys, a més,
el vi ha esdevingut objecte
d’investigacions científiques
que avalen allò que ja Hipòcrates, famós metge de la civilització grega i precursor de la
medicina moderna, afirmava:
El vi és una cosa admirablement apropiada per a l’home,
tant en estat de salut com en el
de malaltia, si s’administra
oportunament i en justa mesura, segons la constitució individual.
Tal com apunten diferents
investigacions mèdiques i científiques, el vi de qualitat,
consumit amb moderació i
durant els àpats, contribueix
al benestar de les persones. En
aquest sentit, es pot afirmar
que les persones més satisfetes
porten una vida saludable, i
que una vida saludable té molt
a veure amb una alimentació
equilibrada, rica en cereals,
fruites i verdures, un consum
moderat de proteïnes d’origen
animal, tot cuinat i amanit
amb oli d’oliva i acompanyat
d’un vi de qualitat.
Recentment, s’ha parlat en
els mitjans de comunicació
sobre la tolerància zero en la
relació consum d’alcohol i
conducció. És inqüestionable
que una persona al volant ha
d’estar en plenitud de facultats
per evitar riscos propis i a tercers mentre està conduint. Hi
ha múltiples causes que entren en joc en un accident,
entre elles imprudències, fati-
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El consum responsable de
vi i la tolerància zero
Fundació Agrícola Catalana

gues, excés de velocitat, vehicles que no són en òptimes
condicions, i també uns nivells
d’alcoholèmia que rebaixen les
capacitats de reacció, d’atenció
i de concentració.
En aquest marc, i sense deixar de banda la problemàtica
que deriva dels excessos en el
consum d’alcohol, des de la
Fundació Agrícola Catalana
volem demanar que es valorin
positivament productes que,
com el vi, consumit moderadament i durant els àpats, resulten més beneficiosos que
perjudicials. El vi ha de ser
considerat un aliment, i en això hi estan d’acord els nutricionistes i fins i tot l’OMS, sempre, és clar, que es consumeixi
amb responsabilitat i en el
marc d’una alimentació equilibrada i rica en fibra i en proteïnes vegetals.
Els beneficis que aporta al
benestar general de la persona
quan es donen els criteris de
consum moderat (dues copes
diàries durant els àpats) s’han
de ressaltar. En aquest sentit,
cal tenir-los en compte a l’hora
de posar en marxa aquests
programes de tolerància zero,
ja que d’altra manera s’acabaria demonitzant un producte
que és més un aliment que
una beguda alcohòlica, i que
contribueix al nostre benestar

general. Així, doncs, caldria
invertir la tolerància zero i
afavorir una acció pedagògica
a l’entorn de la cultura del vi,
que significa gaudir, en companyia, d’un àpat regat d’un vi
de qualitat, de les seves aromes, dels seus sabors i de totes
les sensacions que afavoreixen
una harmonia social.

Ambient cultural i social
L’inici del consum de vi de
qualitat es dóna a l’entorn dels
25 anys i lligat a una tradició
de consum a la llar, en un
ambient cultural i social que li
és propici. El vi de qualitat està
sempre relacionat amb el
menjar i amb el plaer del
menjar, i constitueix un símbol d’apreciació social a través
del regal, tal com recull un estudi sobre les denominacions
d’origen en el mercat estatal.
D’altra banda, cal tenir en
compte que són els vins de
qualitat els que millors condicions ofereixen al consumidor.
I a Catalunya se n’elaboren
d’una alta qualitat en les onze
denominacions d’origen que
hi ha reconegudes. No endebades Catalunya és el primer
productor de l’Estat espanyol
de vi de qualitat. Més de 16.000
pagesos, a més dels milers de
persones que treballen en cellers elaboradors, embotella-

dors i cooperatives, i en el sector dels serveis, milers de llocs
de treball en definitiva depenen del sector de la vinya i el
vi. I amb una actitud sancionadora més que pedagògica i
de responsabilitat dels consumidors, milers de llocs de treball poden estar en joc.
En el restaurant, tal com
destaca l’informe Nielsen relatiu al 2002, i del qual ens vam
fer ressò en aquestes pàgines fa
unes setmanes, es consumeix
el 54% del total del vi, i el 75%
dels vins reserves i grans reserves. Amb l’aplicació de polítiques sancionadores sense
selecció ni progressivitat en la
infracció, el consum de vi de
qualitat es podria reduir, com
ha passat amb altres productes, i també el consum de vi en
el restaurant. Cal tenir en
compte que el consum responsable i intel·ligent de vi de
qualitat no és la causa immediata d’accidents, en tot cas ho
seria el consum de begudes
d’alta graduació, no lligades a
una cultura gastronòmica i a
una forma de viure. Si no s’incorporen correctius a les mesures que es pretenen adoptar,
el sector vitivinícola de Catalunya i la restauració, ambdós
tan importants en l’economia
de Catalunya, se’n veurien
greument afectats.
En definitiva, cal distingir
entre begudes alcohòliques i vi
de qualitat, que és un aliment,
i entre nivells intolerables
d’alcoholèmia i aquell marge
prudent i intel·ligent que permet a un consumidor sensat
mantenir una dieta equilibrada on el consum responsable
de vi hi és inclòs.
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El director
general
d’Abertis
Telecom deixa
la companyia
Redacció
BARCELONA

El director general d’Abertis
Telecom, Josep Morist, ha arribat a un acord amb l’empresa
per prejubilar-se en els pròxims
mesos per “motius personals”.
Segons van informar fonts d’Abertis a Europa Press, es tracta
d’una decisió de l’interessat,
que gaudeix d’un “gran prestigi” dins la companyia.
No obstant això, la baixa a la
cúpula d’Abertis Telecom, filial
del grup Abertis, especialitzat
en els serveis de telecomunicacions, es produeix en un moment especialment delicat, a
causa del procés d’integració
entre Tradia i Retevisión Audiovisual. La companyia, però,
va desvincular la jubilació de
Morist –que havia estat director corporatiu de finances d’Acesa– de qualsevol tipus de
pugna entre els equips directius de Tradia i Retevisión Audiovisual per agafar el timó del
procés d’integració.
Per altra banda, fonts del
sector van avançar ahir a Efe
que el nou director del Centre
de Telecomunicacions del govern serà Jordi Bosch, un executiu de la multinacional General Electric, de 30 anys. El
consell d’administració del
Centre de Telecomunicacions
es reunirà aquesta setmana per
fer oficial el nomenament.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d’Urbanisme
Anunci
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha adoptat en data
4 de febrer del 2004, la resolució següent:
– 1. Suspendre, a l’empara de l’article 70.1 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, la tramitació del planejament urbanístic derivat i
l’atorgament de determinades llicències en el sòl no urbanitzable i en
el sòl urbanitzable no delimitat que es troben compresos dintre d’una
franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra
endins, des del límit interior de la ribera del mar, en tot el litoral de
Catalunya, com a mesura cautelar per garantir l’eficàcia del Pla director urbanístic del sistema costaner, actualment en formació.
– La durada de la suspensió de tramitacions i de llicències acordada
és fins a l’aprovació inicial del Pla director urbanístic del sistema costaner i, com a màxim, per un any. Aquesta suspensió entra en vigor el
mateix dia de la publicació de la resolució al DOGC.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que
es preveu als articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular d’aquest Departament,
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de
la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva
notificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
La documentació gràfica de delimitació dels àmbits subjectes a la suspensió de tramitacions i de llicències acordada restarà a disposició del
públic a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep
Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona; i als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, Cristòfol Grober, 2, 17001 Girona; de
Tarragona, Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona; i de les Terres de
l’Ebre, Nou de la Vall, 10-12, 43500 Tortosa.
Barcelona, 5 de febrer del 2004
La secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
Mercè Albiol i Núñez

AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
Acció Territorial i Medi Ambient
Negociat de Planejament
i Gestió Urbanística

EDICTE
La Junta de Govern Local, en la
sessió ordinària del dia 19 de
gener del 2004, va prendre, entre
d’altres, l’acord següent:
PRIMER. No acceptar l’al·legació
presentada pel Sr. Juan Carlos
Bertrán i Alexandre contra l’acord
d’aprovació inicial de data 10 de
febrer del 2003 de modificació i
adaptació del sistema d’actuació
previst a la UA delimitada entre
els carrers Casernes-Raval de
Santa Magdalena, en el sentit de
continuar la tramitació d’aquest
expedient.
SEGON. Aprovar definitivament
la substitució del sistema
d’actuació urbanística de compensació pel de reparcel·lació, en
la modalitat de cooperació pel
desenvolupament de la Unitat
d’actuació, en sòl urbà, en
l’àmbit comprès per les finques
núm. 43-45 i 47 del carrer de les
Casernes, la finca núm. 5-7 del
Raval de Santa Magdalena i dues
finques de l’interior de l’illa.
TERCER. Iniciar els treballs per la
redacció del Projecte d’obres
d’urbanització del carrer Raval
de Sta. Magdalena, entre el
carrer Casernes i el carrer del
Duc de la Victòria.
QUART. Publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província i
en un dels diaris de més difusió
a Catalunya.

Contra aquesta resolució, que és
definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seva
publicació.
Contra la desestimació expressa
del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se davant
els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat
on residiu.
En el cas que la desestimació del
recurs de reposició es produís
per silenci administratiu –silenci
que es produeix pel transcurs
d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva
resolució–, el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’entengui
desestimat.
El que us comunico, per al vostre
coneixement i efectes.
VILANOVA I LA GELTRÚ,
5 de febrer del 2004
El segon tinent d’alcalde i president
de l’Àrea d’Acció Territorial
Jordi Valls i Fuster

AJUNTAMENT DE
TONA
(BARCELONA)
EDICTE
L'Ajuntament de Tona aprovà
inicialment, en sessió de la
Comissió de Govern del proppassat dia 26 de gener del
2004, el projecte complementari “Millora de les infraestructures hidràuliques de la
urbanització unitat núm. 1
“La Suïssa” a Tona, redactat
per l'Enginyer de Camins
Canals i Ports, el Sr. Robert
Mas i Santana, el pressupost
total del qual ascendeix a la
quantitat de NORANTA-SET
MIL SET-CENTS VINT-I-UN
EUROS I SETANTA-UN
CÈNTIMS (97.721.71 e), que
modifica el capítol 01.01.01.05
del projecte d'urbanització de
la unitat núm. 1 “La Suïssa”
(Versió II).
Acomplint el que disposa la
disposició transitòria quarta
de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'urbanisme, i l'art.
64.1 del D.L. 1/1990, de 12 de
juliol, pel present edicte, s'obre un termini d'informació
públic de 20 dies perquè els
interessats puguin presentar
les al·legacions oportunes.
L'esmentat termini es comptarà a partir de la publicació
al BOP.
Tona, 4 de febrer del 2004
L'alcaldessa,
M. Antònia Serra Baucells

