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La lluita contra la pobresa es debat al costat de temes com la Xina i la volatilitat dels mercats de divises

Davos canvia de rumb i tanca l’edició
més social del Fòrum Econòmic
Chirac lidera el vessant més compromès de la trobada
Redacció
DAVOS

Després de cinc dies de debats,
ahir es va cloure l’edició més
compromesa del Fòrum Econòmic Mundial. Si bé és cert
que la trobada alternativa que
té lloc a Porto Alegre –el Fòrum Social– guanya Davos en
compromís i activisme, també
s’ha de reconèixer que els més
de 2.000 representants del
món econòmic i polític reunits a l’estació d’esquí suïssa
han fet un esforç per donar un
caire més social a les seves
xerrades. Així, al costat dels
temes que omplen qualsevol
agenda d’alts mandataris,

com ara la volatilitat dels
mercats de divises o les oportunitats de negoci i els perills
que comporta l’imparable
avenç de la Xina, temes com la
lluita contra la pobresa o els
desequilibris econòmics han
aconseguit també un lloc protagonista.

Paquet de mesures
El segon pas –encara més
complicat que el primer– serà
buscar l’acord polític i determinar d’on surten els recursos, però és indubtable que
Davos s’ha convertit durant
cinc dies en plataforma d’idees per aconseguir un món més
just. Davant els recels de

molts, uns quants van liderar
aquesta vessant més social de
la trobada. Un d’ells va ser el
president francès, Jacques
Chirac, que en la sessió inaugural del fòrum proposava
crear un impost sobre les
transaccions internacionals
per recaptar diners contra la
sida. Aquesta sola mesura
–rebuda amb reserva pels
seus homòlegs– generaria
10.000 milions de dòlars, va
assegurar.
Chirac també va llançar a
l’aire la idea d’establir una retenció sobre els fluxos de capital estranger que entren i
surten dels països que apliquen el secret bancari –re-
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butjada immediatament per
Suïssa–, o imposar una taxa
sobre el carburant utilitzat en
el transport aeri.
Per la seva banda, el ministre britànic de Finances,
Gordon Brown, va defensar
que s’ha d’eliminar al cent
per cent el deute multilateral
dels països que més ho necessiten, i va advertir que si
no s’augmenten les ajudes,
els objectius de l’ONU no es
compliran el 2015, com estava previst, sinó el 2150.
També van generar debat
temes com l’impuls econòmic
del gegant xinès o els bruscos
alts i baixos del mercat de divises, tant com en genera
aclarir si la preocupació social
de Davos és simplement un
rentat de cara o realment els
poderosos es volen sumar, en
més o menys mesura, a l’eslògan que mou els seus alter egos
a Porto Alegre: un altre món
és possible. Caldrà seguir de
prop les properes trobades del
fòrum per saber si la vessant
social es consolida.

AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
l proper 16 de febrer
està prevista la signatura de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana. Patronals, sindicats i administració
han treballat sobre un document que recull 86 mesures al
voltant de vuit grans eixos
bàsics per millorar el model
de competitivitat de la nostra
economia: infraestructures,
polítiques d’ocupació i forma-
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AJUNTAMENT DE
LA GARRIGA

ANUNCI
De l’Ajuntament de la Garriga sobre l’aprovació inicial
del projecte d’obres d’adequació de l’accés al Centre
d’Atenció Primària de la
Garriga.
La Junta de Govern Local en
sessió ordinària del dia 24
de gener de 2005, segons
consta a l’esborrany de
l’acta, va prendre entre
d’altres el següent acord:
“1r. Aprovar inicialment el
projecte d’obres d’adequació de l’accés al Centre
d’Atenció Primària de la
Garriga per un import d’execució de contracte de
22.441,26 e (IVA inclòs).
2n. Sotmetre l’expedient a
informació pública durant
un termini de 30 dies al Tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial, al Butlletí Oficial de la Província i al diari
AVUI, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions per les persones
interessades, en el benentès
que, si no es presenta cap
tipus de reclamació o
al·legació, l’esmentat projecte es considerarà aprovat
definitivament.“
La Garriga 27 de gener de 2005
Miquel Pujol Jordà
ALCALDE

Acord estratègic
i Congrés del Món Rural
Fundació Agrícola Catalana

ció, rercerca més desenvolupament (R+D), polítiques socials, relacions laborals, finançament de l’activitat econòmica, entorn afavoridor de
l’activitat empresarial i internacionalització.
Bona part de les mesures
enunciades en la síntesi de
l’Acord Estratègic afecten d’una manera directa o indirecta
el sector agrari i agroalimentari, i esperem que entre els
interlocutors del grup de treball hi hagi representants de
les associacions i organismes
d’aquesta activitat econòmica,
més tenint en compte que algunes de les infraestructures
necessàries per a l’impuls territorial són d’aprofitament
agrari. Així doncs, i a l’espera
de conèixer el detall de les 86
mesures acordades, confiem
que des d’Economia i Finances
s’hagi pensat d’incloure com a
sector d’activitat econòmica
l’agrari i l’agroindustrial.
I és que l’agricultura, i el
sector agrari en general, es
podria considerar un sector
menor si el comparem amb la
importància relativa de la indústria i els serveis. Tanmateix,
alguns subsectors com els vins

i caves, la fruita o la ramaderia
de carn tenen una gran projecció internacional, i la indústria agroalimentària catalana està molt desenvolupada i
té molt bones expectatives de
futur.
La indústria agroalimentària, que aporta aproximadament un 4,4% del PIB, desglossat en un 1,2% corresponent al
sector primari i un 3,2% a l’industrial, és un dels sectors industrials més importants de
Catalunya, amb un valor afegit
industrial que es calcula entorn de l’11%. La carn, les begudes, les fruites i els olis destaquen com a subsectors que
més exporten. I el primer proveïdor directe per a la indústria agroalimentària és el sector agrari, però també el veterinari, el de la biotecnologia, el
químic i l’energètic, entre
d’altres, hi estan relacionats.
D’altra banda, s’han enllestit
els preparatius del Congrés del
Món Rural, que s’iniciarà formalment el proper 4 de febrer.
Des de la tardor i fins al maig
del 2006, es portaran a terme
els treballs corresponents als
àmbits en què s’ha dividit el
Congrés: competitivitat, relaci-
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ons entre el món urbà i el món
rural, vertebració social, sostenibilitat i paper de les administracions en el desenvolupament rural. Les conclusions,
segons manifestacions de l’organització d’aquest Congrés,
hauran de definir les grans línies de desenvolupament rural
i agrari dels propers anys.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, entenem que seria
bo que els treballs que es portin a terme tant en relació amb
l’Acord Estratègic d’internacionalització com els referits al
Congrés del Món Rural estiguessin alimentats per les
aportacions de tots els agents
econòmics, socials, acadèmics
o d’altres àmbits involucrats
en el desenvolupament econòmic del nostre país, i que les
conclusions que se’n desprenguin siguin fruit de l’esforç
d’una visió de conjunt.
La Catalunya rural, si bé representa aproximadament un
15% de la població, s’estén en
més del 80% del territori. I
justament perquè la Catalunya
rural i la Catalunya urbana no
es poden ignorar, sinó que
hauran de treballar amb el
mateix objectiu per treure’n el
màxim de rendiment, paga la
pena incorporar representants
d’un àmbit i d’un altre en les
ponències respectives.
Catalunya és una potència
agroalimentària perquè el sector agrari està a l’alçada. Per
tant, el repte de la competitivitat i de la internacionalitza-

ció s’haurà de considerar com
una qüestió més de país que de
sectors. I en l’aprofundiment
de l’objectiu de generar més
riquesa i més treball, caldrà
per la competitivitat, que passa
per la reducció de costos i la
millora de la qualitat, i per la
internacionalització, que passa
per guanyar quotes de mercat
a l’exterior.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana entenem que els
sectors estratègics de l’agroindústria, pel seu pes en el PIB
de Catalunya, són el porcí i la
fruita, tot i que no es pot
oblidar la projecció dels olis,
els vins i caves, i el sector de la
segona transformació, que
aporta valors afegits de singularitat i innovació, clau en la
competitivitat. Entenem que
el desenvolupament del sector
porcí és prioritari com a cohesionador del territori, justament perquè no està lligat a
la terra i les condicions meteorològiques, i representa una
aportació de riquesa al país
que no està subjecta a subvencions. Entenem que cal
apostar per un desplegament
sanitari més important, que
incrementi la seguretat productiva i la regularitat en el
subministrament per al consum, i que cal abordar la gestió de residus amb l’objectiu
clar que la sostenibilitat passa
pel manteniment del medi
ambient i dels llocs de treball.
D’altra banda, els nous regadius esdevenen també una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic de
les zones rurals.
En definitiva, la indústria
agroalimentària i el sector
agrari tenen un paper molt
rellevant en l’economia de
Catalunya, i han de ser partícips de la voluntat d’apostar
per un increment de la competitivitat i de la internacionalització.

