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El grup Disney
nomena Robert
Iger nou
president
Redacció
NOVA YORK

Robert Iger va ser elegit ahir
per unanimitat nou president
executiu del grup nord-americà de mitjans de comunicació i
entreteniment Disney, en
substitució de Michael Eisner.
El nou màxim responsable del
grup assumirà les seves funcions a partir del 30 de setembre, data en la qual Eisner
abandonarà el càrrec, un any
abans del que ell mateix havia
previst. El nom d’Iger, de 43
anys, va agafar força entre els
candidats després que divendres passat Meg Whitman,
responsable de la companyia
de subhastes per Internet eBay,
informés a Disney que no estava interessada en l’oferta que
li havien fet arribar.
En una carta dirigida al
consell d’administració el setembre passat, el polèmic Eisner, president de Disney des
del 1984, destacava els seus
èxits en aquesta responsabilitat i, concretament, el fet que
durant la seva gestió l’empresa
ha passat d’uns ingressos anuals de 1.700 milions de dòlars a
prop de 30.000 milions.
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Segarra-Garrigues, la sostenibilitat
del medi ambient

a més de dues dècades
que les comarques de
la Noguera, l’Urgell, el
Pla d’Urgell, la Segarra, les Garrigues i el Segrià
esperen que es faci realitat
un projecte cabdal per al futur econòmic d’aquestes zones: el canal Segarra-Garrigues.
Després de nombroses dificultats, i quan ja s’havia
posat la primera pedra d’aquesta obra, el departament
de Medi Ambient obre un
període d’informació sobre
l’ampliació de les zones d’especial protecció per a les aus,
les ZEPA, d’acord amb les directives comunitàries, d’obligat compliment. Des de la
Fundació Agrícola Catalana,
participem de l’opinió positiva manifestada respecte a
la construcció del túnel de
Bracons: “Ja que ho hem de
fer, fem-ho ben fet”.
Per això, per fer les coses
ben fetes, el diàleg entre la
població local i els responsables de les polítiques agràries, mediambientals i de política territorial és imprescindible. I, a través del diàleg,
s’haurà d’assolir un objectiu
que cal tenir ben present: la
col·laboració per a una bona
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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
15 de febrer del 2005, adoptà
l’acord per a l’aprovació del
projecte anomenat “MODIFICAT 2 dels documents complementaris per a l’ACTUACIÓ
DEL PU CASES PAIRALS”,
corresponents a la unitat
d’actuació “Les Cases Pairals”,
ubicada en el terme municipal
de Corbera de Llobregat.
Contra aquest acte administratiu, que esgota la via administrativa, els interessats poden
interposar-hi el recurs potestatiu de reposició davant del Ple
de l’Ajuntament en el termini
d’un mes a comptar des del dia
següent al de la notificació als
interessats de la resolució.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de
reposició referit, podeu interposar-hi recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats
dels contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la recepció de
la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el
termini de sis mesos a comptar
de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat
de forma presumpta. No obstant això, els interessats
podran interposar directament
recurs contenciós administratiu
en els termes assenyalats precedentment o qualsevol altre,
si ho consideren convenient.

L’Alcaldessa, en data 16 de
febrer del 2005, acordà, mitjançant Decret 364/05, validar
el “Text Refós del MODIFICAT
I MODIFICAT 2 dels documents complementaris per a
l’ACTUACIÓ DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ
LES
CASES PAIRALS”.
Contra aquest acte administratiu, que esgota la via administrativa, podeu interposar-hi
el recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit, podeu interposar-hi
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la
notificació de la desestimació,
quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar
de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat
de forma presumpta. No obstant això, podreu interposar
directament recurs contenciós
administratiu en els termes
assenyalats precedentment o
qualsevol altre si ho considereu convenient.

Corbera de Llobregat,
22 de febrer del 2005
L’ALCALDESSA
Rosa Boladeras i Serraviñals

Corbera de Llobregat,
2 de març del 2005
L’ALCALDESSA
Rosa Boladeras i Serraviñals

Fundació Agrícola Catalana

gestió del medi natural, per
al manteniment de la fauna i
la flora, incorporant les necessitats d’infraestructures
que calen per al desenvolupament econòmic en general
i de l’agricultura en particular. I tot això sense perdre de
vista que cal tenir en compte
tota la fauna, perquè no es
produeixin situacions com
les ocorregudes en determinades zones del litoral, on la
protecció d’aus ha donat lloc
a la regressió de peixos de les
aigües dolces.

Cultura del diàleg

més, no arriba aigua mitjançant un altre sistema, no es
pot garantir la vegetació ni
l’alimentació dels animals de
la zona, protegits o no.
És per això que, a l’hora de
fer front a l’escomesa d’una
infraestructura com el Segarra-Garrigues, cal tenir en
compte no només els aspectes positius que proporciona
a una activitat econòmica,
sinó també l’impacte positiu
sobre la fauna i la flora, que,
ben gestionades, incrementen les poblacions de les espècies protegides, entre d’altres, tant per l’acció de l’home com perquè es genera un
nou hàbitat amb un proveïment regular d’aliments. En
el nou hàbitat podran niar,
reproduir-se i viure noves es-

pagesos la importància de
ser cuidadors i preservadors
dels hàbitats, i afirmen que
per això la Política Agrària
Comunitària planteja reconvertir els fons agraris tradicionals en un nou paquet
d’ajudes a les mesures agroambientals. I és ben cert que
l’activitat agrària, com hem
dit, té un impacte positiu
sobre el medi ambient que
beneficia tothom.

L’equilibri
Tanmateix, aquestes externalitats positives no ens han
de fer perdre de vista que no
es pot limitar l’activitat agrària a la mera conservació de la
natura, sense altre rendiment
econòmic que els ajuts mediambientals. El prestigi de l’activitat agrària està precisament en el fet de ser econòmicament rendible i socialment valorada, justament els
mateixos condicionants que
té qualsevol altra activitat
econòmica o professional.

Des de la Fundació Agrícola Catalana, volem insistir en
el fet que la cultura del diàleg significa un win win, un
guany guany, és a dir, aconseguir que tothom en
surti guanyador, encara que les parts no
aconsegueixin tot el
que esperaven. D’aquesta filosofia del
win win, del guany
guany, se’n desprèn
que cal afrontar, des
d’una nova perspectiva, des d’una nova
cultura mediambiental, la gestió de la
natura a Catalunya,
on la participació
dels agricultors, ramaders, forestals i
usuaris del territori
s’integri de manera
directa i activa en la
gestió, com a actors
LAUREN SANSEN
multifuncionals, del Primera pedra del canal Segarra-Garrigues el juliol del 2003
medi natural.
La població rural, la poHem insistit, i ho tornem a pècies d’aus. I en l’hàbitat
fer, en la importància de l’a- que canviï el canal, perquè la blació dedicada a l’agriculgricultura com a activitat construcció d’un canal no tot tura, la ramaderia i els boseconòmica productora d’ali- el paisatge, podran seguir vi- cos té les mateixes necessiments, amb un impacte povint les aus que ara ja hi són: tats econòmiques, socials i
sitiu sobre el terreny i sobre les aus no veuen la seva ubi- de consum que la població
l’atmosfera.
cació actual com a patrimo- urbana. I les infraestructuEn dies passats, recordà- ni, ni tenen sentit de propie- res que permeten un rendivem com l’agricultura de re- tat sobre el terreny, sinó que ment econòmic de l’activitat
gadiu significa disposar d’ai- cerquen aquella ubicació on agrària i que, a més, repregua per a la producció d’ali- millor poden alimentar-se i senten unes conseqüències
ments de forma que se’n faci reproduir-se. Per tant, la col- positives per al conjunt de la
un ús òptim i eficient. I és laboració de la població local població contribuiran al reque l’extensió dels regadius es fa imprescindible per a lleu generacional en l’empresa de la producció d’alifa arribar aigua a zones se- una bona gestió del medi
ques i les fa més productives, natural, que inclou la fauna i ments. I, alhora, es preservarà el patrimoni natural,
de manera que, a més d’in- la flora.
crementar els rendiments
Efectivament hi ha situa- justament perquè el pagès és
dels conreus, augmenta la cions límit de supervivència l’agent responsable de la
capacitat fotosintètica de les d’algunes espècies, i per això gestió directa del medi amplantes, responsable de la el sistema Segarra-Garrigues bient, de manera que de la
descontaminació del medi ha adquirit, amb la partici- seva activitat en gaudim
ambient.
pació dels regants, una finca tots.
I és precisament per
de més de mil hectàrees on
Riquesa territorial
poder centrar la gestió de les aquests motius que cal penAlhora, les zones de rega- espècies en perill. Aquest es- sar una nova cultura de la
diu garanteixen un proveï- forç econòmic és possible
gestió del medi ambient a
ment regular d’aigua que justament perquè els page- Catalunya, amb la plena
evita les sequeres i, per tant, sos s’estimen més que ningú participació dels agents ecoun impacte negatiu sobre la la natura de forma global, i nòmics i socials que hi vifauna, la flora i l’activitat no endebades en són els
uen, vetllen pel medi ambiagrària. I és que, quan hi ha principals protectors.
ent i, a més, han de poder
manca de pluviometria i, a
Algunes veus atorguen als gestionar-lo.

