A V U I

◆

dilluns
10 de maig del 2004

ECONOMIA

33

◆

Agricultura-Alimentació
l passat 1 de maig ha esdevingut una data important en
la consolidació de la Unió
Europea, amb l’entrada dels
deu països candidats a l’ampliació,
que han acabat per conformar l’Europa dels 25. La rellevància política,
social i econòmica s’ha de mesurar
per l’esperit de la construcció europea, que es concreta en els requisits
que han de complir aquells països
que s’hi vulguin afegir: l’existència
d’unes institucions estables que garanteixin la democràcia, l’Estat de
dret i el respecte i la protecció dels
drets humans i de les minories, l’existència d’una economia de mercat
en funcionament, la capacitat de fer
front a les forces del mercat i a les
pressions de la competència en el si
de la Unió, la capacitat d’assumir les
obligacions que comporta la condició de membre, incloses les derivades de la unió econòmica i monetària. És una Europa, doncs, que es
construeix sobre la base dels drets i
de les llibertats, i que avança amb
vista a la millora del
benestar
econòmic
dels seus ciutadans.
Els nous 10 membres han aplicat, durant el període transitori, mesures per
ajustar les respectives
legislacions i economies als requisits que
demana la Unió Europea i, en aquest
marc, s’han establert
relacions comercials
més fluides entre els socis europeus
i els candidats.
En el cas de l’Estat espanyol, es
manté una connexió comercial baixa, ja que les exportacions cap als
nous membres representen aproximadament un 1,8% del conjunt
d’exportacions a aquells països. Alemanya, per contra, hi multiplica per
13 la presència espanyola. En les relacions comercials entre l’Estat espanyol i els nous països membres,
destaca la importància de les exportacions del sector agroalimentari, el
que està més ben situat en relació
amb l’ampliació, segons tots els ex-
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perts. Ara bé, caldrà fer un esforç
inversor per arribar a les quotes de
lideratge que corresponen a l’Estat
espanyol d’acord amb el seu posicionament en el si d’Europa.
En aquest sentit, i pel que fa al
sector agrari i agroalimentari, cal
tenir present que l’Estat espanyol és
un país mediterrani, i els nous
membres tenen un perfil centreeuropeu, majoritàriament, amb unes
produccions que són, en termes generals, més complementàries que
una competència de les mediterrànies. En el cas de Catalunya, cal dir
que les empreses no tenen una presència important en aquells països, i
cal tenir en compte el gran potencial
de creixement que
s’espera els pròxims
anys. Així, l’esforç en
accions de promoció i
foment del comerç
entre Catalunya i els
nous membres hauria de ser una de les
línies
prioritàries
d’actuació.
Pel que fa a les
possibles conseqüències de l’ampliació en
la política agrària comunitària, s’ha de dir que, com recull l’informe del Patronat Català
Pro Europa sobre les implicacions de
l’ampliació de la Unió Europea per a
Catalunya, les mesures adoptades els
últims decennis estan pensades per
a països més o menys homogenis pel
que fa al pes relatiu del sector agrari,
que és reduït. En aquest cas, es tracta
de països amb rendes baixes, com es
mostra a la taula (poder adquisitiu
per càpita), i un pes més important
del sector agrari que caldrà modernitzar i fer competitiu.
Ara bé, bona part dels nous membres són productors de cereals, una
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producció bàsica que li cal a la Unió
Europea per enfortir el seu sector
agroindustrial i, sobretot, ramader.
Així, cal tenir present que a Europa
en aquests moments les reserves de
gra són minses, a l’espera de les noves collites, i els preus de l’alimentació animal es veuen afectats i, per
tant, els preus de productes d’origen
animal. Actualment la subjecció a
preus internacionals del cereal es va
ampliant, de manera que les intervencions són menors.
Aquest no és el cas dels Estats
Units, per exemple, un país que
aplica polítiques força intervencionistes en els preus dels cereals, tot
subvencionant la producció, el
transport i les taxes
duaneres en els intercanvis comercials,
i, com a instrument
geoestratègic, crèdits
multimilionaris
a
l’exportació.
En
aquest sentit, Egipte
és un cas paradigmàtic: per a l’aprovisionament de cereals,
oleaginoses i proteaginoses,
productes
bàsics i imprescindibles per a l’alimentació de la població, han de negociar cada any un
crèdit de 2.000 milions de dòlars
amb els Estats Units. Quant al sector
agrari de Catalunya, l’efecte és molt
baix, ja que el 80% de les produccions no reben subvenció i són competitives. En el cas de la producció
cerealista, concentrada a les terres
de Ponent, caldrà aprofitar, arribat
el cas, les polítiques d’ajut a la
transformació de conreus, sobretot
tenint en compte els regadius que es
posaran en marxa els pròxims anys.
Pel que fa als sectors hortofructícola i carni, a Catalunya no reben

ajuts o bé són baixos, i estan més
aviat destinats al manteniment de
les rendes, és a dir, no són subvencions a la producció. Per tant, són
produccions que estan molt ajustades a les lleis del mercat i tenen un
bon posicionament.
En general, cal dir que l’aportació
de les transferències europees per al
desenvolupament rural i relatives a
política agrària (FEDER, PRODER,
LEADER, etc.) suposen un 0,26% del
PIB català, i que amb els ajustos
previstos es podrien reduir fins a un
0,17%, la qual cosa no suposaria cap
gran desgavell per a un sector, l’agrari i agroalimentari, que gaudeix
de bona salut al nostre país i està
preparat per competir en els mercats. Per contra, a l’Estat espanyol
–exclosa Catalunya– els fons estructurals que es reben de la Unió
Europea representen un creixement
de l’1% del PIB. En un altre sentit,
destaquen també els esforços inversors en polítiques empresarials de
qualitat i diferenciadores, que aporten valor afegit a les
produccions catalanes, la qual cosa redunda en una millora
de la competitivitat.
Finalment, pel que
fa al dèficit de cereals
de Catalunya, i de la
conca mediterrània
en general –cal recordar la dependència de les produccions foranes de països
del nord d’Àfrica i de
l’Orient Mitjà o Pròxim que tants
problemes de desestabilització comporten–, es podrà veure satisfet amb
l’entrada de més productors que
equilibrin, amb les seves aportacions, el mercat cerealista europeu
amb produccions que mantinguin
les garanties de seguretat i qualitat,
a més de l’estabilitat política de la
zona. En definitiva, l’ampliació és
una bona notícia per als productors
i industrials del sector alimentari de
Catalunya, que tenen l’oportunitat
d’expandir-se i invertir en mercats
que aviat arribaran a disposar d’una
renda per càpita més alta.

Bona part dels
nous membres
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de cereals, una
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Per acord de la Junta de
Govern Local, en la sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2004,
s’ha aprovat inicialment l’Estudi
de Detall de la parcel·la 1 del
sector Nord-oest de la Urbanització El Xaró, av. Corral de la
Farga, d’aquest terme municipal.
En compliment del que determina la disposició transitòria
quarta 2. de la Llei 2/2002 de 14
de març d’Urbanisme, s’exposa
al públic per un termini de vint
dies, a partir de l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, període en el
qual podrà ésser examinat i s’hi
podran formular les reclamacions
que es creguin oportunes.
En cas que no se n’hi presentin es considerarà aprovat definitivament.
La Pobla de Claramunt,
6 de maig de 2004
L’Alcalde,
Jaume Armenteras Soteras

Per acord de la Junta de
Govern Local, en la sessió celebrada el dia 4 de maig de 2004
s’ha aprovat inicialment l’Estudi
de Detall de les parcel·les 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 i 11 del sector Nordoest de la Urbanització El Xaró,
av. Corral de la Farga, d’aquest
terme municipal.
En compliment del que determina la disposició transitòria
quarta 2. de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme, s’exposa
al públic per un termini de vint
dies, a partir de l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província, període en el qual
podrà ésser examinat i s’hi
podran formular les reclamacions
que es creguin oportunes.
En cas que no se n’hi presentin,
es considerarà aprovat definitivament.
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La Junta de Govern Local en
sessió ordinària celebrada el dia
15.04.04 aprovà inicialment la
separata del projecte d’urbanització de la U.A. Can Coll, “Desglossament de la xarxa d’aigua a Can
Coll”, el qual inclou aquells treballs per a l’execució de la xarxa
d’aigua potable que han d’executar-se amb caràcter urgent i previ
a l’execució de les obres d’urbanització, tot sometent-lo a informació pública per un termini de
15 dies per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions
que estimin convenients.
En cas que no es presentin
al·legacions en el termini indicat
s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar-se
nou acord al respecte.
Corbera de Llobregat,
3 de maig de 2004
L’Alcaldessa,
Rosa Boladeras i Serraviñals

La Pobla de Claramunt,
6 de maig de 2004
L’Alcalde,
Jaume Armenteras Soteras
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El Ple Municipal aprovà inicialment, en sessió del passat dia 29
d’abril de 2004, l’ordenança de
policia de proximitat. Per aquest
edicte, es posa l’ordenança a
informació pública per un termini
de 30 dies hàbils durant el qual
tots els interessats podran presentar reclamacions o observacions al text aprovat.
Transcorregut aquest termini si
no hi ha reclamacions, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament i es procedirà a la seva
publicació íntegra. Cosa que es
posa de manifest complint el que
disposen els arts. 49 i 70.2 de la
Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, art. 162.2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de
Catalunya i arts. 60 i següents del
Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Tona, 4 de maig de 2004
L’alcaldessa,
M. Antònia Serra Baucells

El Ple Municipal aprovà inicialment, en sessió del passat dia 29
d’abril de 2004, l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants. Per aquest edicte, es posa
l’ordenança a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils
durant el qual tots els interessats
podran presentar reclamacions o
observacions al text aprovat.
Transcorregut aquest termini,
si no hi ha reclamacions, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament i es procedirà a la seva
publicació íntegra. Cosa que es
posa de manifest complint el que
disposen els arts. 49 i 70.2 de la
Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, art. 162.2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de
Catalunya i arts. 60 i següents del
Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Tona, 4 de maig de 2004
L’alcaldessa,
M. Antònia Serra Baucells

