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El cotó en la liberalització del tèxtil
Fundació Agrícola Catalana

quest mes de gener ha entrat en vigor
l’acord subscrit davant de l’Organització
Mundial del Comerç sobre l’eliminació
del sistema de quotes en el tèxtil, que
estava vigent en el mercat internacional des del
1974. El sistema de quotes que ha funcionat
durant 30 anys tenia com a objectiu la protecció
de les indústries tèxtils de cada país, i la liberalització d’aquest mercat genera, com era previsible, canvis substancials.
Així, la Xina, un dels principals productors
mundials de cotó, que compta amb una indústria transformadora que treballa amb els costos
més barats del món, esdevé el protagonista
principal d’aquest nou panorama internacional. I és que no només es tracta d’un gegant en
quantitat d’hectàrees, sinó també en productivitat: si el rendiment mig per hectàrea és de 660
quilos en el context internacional, a la Xina
s’aconsegueixen fins a més de 1.100 quilos.
A aquesta gran productivitat, ha contribuït
sens dubte l’aposta que va fer el govern xinès
per la liberalització dels conreus genèticament
modificats, de manera que ja des del 1997 es va
començar a conrear cotó Bt, i a hores d’ara la
meitat de la superfície dedicada al cotó està
plantada amb llavors modificades genèticament. Les varietats Bt de cotó incorporen una
toxina que fa la planta resistent a diferents
plagues, de manera que les collites són més regulars i, alhora, s’incrementa un 5% el rendi-
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ment per hectàrea. A més, segons dades de la
FAO, la Xina utilitza 78.000 tones menys de
plaguicides amb les varietats transgèniques.
D’altra banda, el país asiàtic compta amb més
de 20 milions de persones que treballen en el
sector tèxtil a un preu per hora que és tan inferior com la meitat de l’estàndard internacional, i disposa també de maquinària que incrementa la productivitat per hora treballada, de
manera que la Xina es podria fer amb el 50% del
comerç mundial de roba en tres anys.
En aquest context, hi ha organitzacions que
acusen els Estats Units d’enfonsar el mercat del
cotó amb les subvencions a la producció d’aquest conreu, que provoca que se situïn a costos
de producció inferiors als d’altres països, com
ara els de l’Àfrica occidental. I si bé és cert que
les subvencions vinculades a la producció, els
crèdits a l’exportació i altres tipus d’ajut són
distorsionadors, també és cert que hi ha d’altres
qüestions que cal tenir en compte a l’hora de
valorar si en un mercat tothom juga amb les
mateixes regles.
En el cas del preu del cotó, hi ha implicades
qüestions com les collites abundoses o escasses
en relació amb la demanda de la indústria, però
també el preu del petroli, perquè hi ha un segment de producció tèxtil, el de més baix preu,
que fluctua entre la demanda de cotó i la de
fibra sintètica derivada del petroli, segons el
preu d’una primera matèria i l’altra.
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Mitjana en milers de tones
Xina
Estats Units
Índia
Pakistan
Antiga URSS
Brasil
Turquia
Austràlia
UE
Egipte
Argentina
Altres
Total

1999-01

2002-03

2003-04

2004-05

4.523
3.952
2.573
1.837
1.532
802
864
756
541
253
122
2.246
20.001

4.916
3.747
2.312
1.736
1.518
848
900
322
470
291
63
2.176
19.299

4.870
3.975
2.924
1.734
1.461
1.255
900
329
412
200
113
2.312
20.485

6.300
4.350
2.790
1.950
1.691
1.242
950
498
449
280
108
2.472
23.080

Intentada infructuosament la notificació personal als Srs. Enric Torelló Rovellat i Núria Ibánez Júlia, en la forma legalment i reglamentàriament prevista, de
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
del dia 19 de maig de 2003, d’aprovació d’expedient d’expropiació forçosa, i
considerant el que determina l’article 59.4 i 5, respectivament, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior), és procedent la notificació mitjançant la publicació de l’esmentat acord, el contingut literal del qual,
en la part d’interès, és:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENTS D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
ERMITA SANT DOMÈNEC (Exp. núm. UA96/03/8 - X/03/14.477)
1r.- DECLARAR, d’acord amb el que determinen els articles 15 i concordants
de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, l’inici d’expedient d’expropiació forçosa d’una porció de terreny de 1.143 m2, que es troba
a l’av. Graells, qualificada pel vigent Pla General Metropolità de zona 6b, parcs
i jardins urbans de caràcter local i que comprèn les següents finques:
Porción de terreno en el término municipal de Sant Cugat del Vallès
que ocupa una superficie de trescientos trenta y seis metros cuadrados, equivalentes a noventa y tres palmos veinticuatro centésimos.
LINDA al frente con dicha Avenida, derecha entrando, con finca adjudicada a Josefina Torelló, izquierda, chaflán que forman aquella Avenida
y la Carretera de Gracia a Manresa, espalda con esta última.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès amb el número
13.278.
TÍTOL: Inscrita a favor de Carmen Torelló Rovellat a títol d’herència.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2623602DF2922D
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens, llogaters i ocupants.
Porción de terreno sita en Sant Cugat del Vallès, Avenida de Graells,
de superfície doscientos ochenta y tres metros cuadrados, o sea siete
mil cuatrocientos noventa palmos cuarenta y cuatro centésimos.
LINDA: al frente, dicha Avenida; derecha entrando, calle de la Ermita;
izquierda, finca de Josefina Torelló; y espalda, finca de los hermanos
Torelló Rovellat.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès al TomLlibre 591, foli 187, finca 13.254-N.
TÍTOL: Inscrita a favor de NURIA YBAÑEZ JULIA, a títol d’herència.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2623804DF2922D.
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens, llogaters i ocupants.
Porción de terreno sita en el término municipal de Sant Cugat del
Vallès, Carretera de Gracia a Manresa, en la que existe una capilla,
puesta bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Piedad de Santo Domingo, de cabida doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados, o sea
seis mil quinientos noventa palmos sesenta y tres centésimos.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès al TomLlibre 591, foli 184, finca 2072-N.
TÍTOL: Inscrita a favor de NURIA YBAÑEZ JULIA, a títol d’herència.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2623601DF2922
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens, llogaters i ocupants.
Porción de terreno sita en Sant Cugat del Vallès, con frente a la Avenida de Graells, número 3, antes sin número, que ocupa una superfície
de trescientos noventa y seis m2, equivalentes a diez mil cuatrocientos
ochenta y un palmos treinta y dos centésimos. LINDA: al frente, con
dicha Avenida; derecha entrando, parte con finca adjudicada a Enrique
Torelló, parte que quedará indivisa entre Enrique, Josefina y Carmen
Torelló; izquierda, con finca que se adjudicó a Carmen Torelló; y al
fondo, con la Ctra. de Gracia a Manresa.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2623603DF2922
TÍTOL: Inscrita a favor de MARIA ESTEVE TORELLÓ, a títol d’herència.
CÀRREGUES: Es troba lliure de càrregues i gravàmens, llogaters i ocupants.
2n.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de VINT DIES
HÀBILS, a partir del següent al de la publicació del corresponent edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de gran circulació i al tauler
d’edictes municipal, d’acord amb el que determina l’art. 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
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A més, cal afegir les condicions de treball de
cada país. Si els Estats Units i la Unió Europea
poden ser acusats de distorsionar el mercat del
cotó a causa de les subvencions, també la Xina,
amb un mercat laboral especialment rígid i intervingut, distorsiona el mercat.
Tant és així que els països més subdesenvolupats que ingressen al voltant d’un 5% del PIB
en forma d’exportació de cotó –com és el cas de
països africans– veuen minvades les possibilitats de desenvolupament a través de la transformació d’aquest conreu. Si bé és cert que la
demanda xinesa de cotó ha fet augmentar els
preus que cobren els productors de cotó de l’oest d’Àfrica, també és veritat que les possibilitats
de desenvolupament industrial mitjançant el
sector tèxtil, com ha estat tradicional es veuen
minvades. I és que la Xina està ocupant el
mercat de les samarretes, un producte acabat a
partir de cotó que, fins ara, era característic dels
països més subdesenvolupats.
En el cas de Perú, l’alternativa que presenta la
indústria és un producte acabat amb més valor
singular, de manera que es pugui equilibrar la
pèrdua de mercat en el segment més barat. En
altres països, aquesta alternativa no és tan viable, a causa de la manca d’infraestructures i a la
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Referència: Projecte d’aprovació d’expedients d’expropiació forçosa
(Exp. núm. UA93/03/8 - X/03/14.477).

dependència de la indústria exterior.
Estem, doncs, en un moment en què la
globalització afavoreix aquells països en vies
de desenvolupament que poden enfortir alguns sectors productius o industrials. És el cas
de la Xina amb el cotó i el tèxtil. En el cas de
Brasil o l’Índia, altres sectors poden fer
aquesta funció.
Estem també al davant d’una tragèdia, la
d’aquells països on la globalització no arriba,
i són dependents de les decisions que puguin
prendre altres per ajudar-los. En aquest sentit,
l’oferta de la Xina d’aplicar aranzels a l’exportació de determinats productes tèxtils a
partir de cotó perquè les economies africanes
no pateixin la pèrdua del mercat de samarretes pot resultar una bona notícia. Ara bé, caldria repensar mesures perquè de la solidaritat
i la cooperació es pogués passar a una alternativa de progrés que permeti als països més
subdesenvolupats assolir independència econòmica. I potser aquesta independència econòmica passi per desenvolupar sectors que
puguin arribar a ser competitius i no tant per
protegir conreus o sectors que no són rendibles en els mercats internacionals per manca
de tecnologia i de formació.

3r.- DETERMINAR una valoració inicial de la finca a expropiar, d’acord amb
l’informe del Cap de Secció de Valoracions de l’Àmbit, per l’import de
192.914,39 e, equivalents a 32.098.253,- pessetes (inclòs el premi d’afecció), i
que s’incorpora a la proposta com a motivació específica d’acord amb el que
determina l’art. 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4t.- ATORGAR als propietaris de les finques a expropiar el termini de vint
dies hàbils, a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la recepció
del present acord, per formular la corresponent conformitat al full d’apreuament que informa de les dades indicades en el punt 3r Anterior i, si s’escau,
per formular-ne un altre de forma justificada i motivada, que haurà d’ésser
objecte d’acceptació i/o rebuig per part municipal en un altre termini idèntic
de vint dies des de la seva presentació per part dels interessats de les finques
descrites en el punt primer anterior, afectades pel vigent Pla General Metropolità de zona verda clau 6b, parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local, tot oferint a la propietat privada l’eventual adquisició dels béns i
drets en tràmit de mutu acord segons el que preveu l’art. 24 i concordants de
la Llei d’Expropiació Forçosa, tot advertint-la de la necessitat de cancel·lar
totes les càrregues, gravàmens i drets reals de tota mena que gravin la finca a
expropiar, d’acord amb l’art. 53 de la Llei d’Expropiació forçosa.
5è.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris afectats per l’expropiació, així com al representant legal de les germanes Torelló Rovellat.
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquests són actes de tràmit,
no definitius en via administrativa, i per tant no susceptibles de recurs, i això
sens perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat
amb el que disposa l’article 58.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior).
Sant Cugat del Vallès, 25 de juny de 2003
El secretari general.”
La qual cosa es publica a l’efecte de la corresponent instrucció de l’expedient
d’expropiació de referència.
Sant Cugat del Vallès, 16 de novembre de 2004
L’Alcalde, Lluís Recoder i Miralles

