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Necesser de
supervivència

Sr. Director:
Acabo de sortir de l’Hospi-

talArnau deVilanova, onm’han
fet amb total èxit una interven-
ció quirúrgica.Aquesta opera-
ció va tenir lloc dilluns i avui,
divendres, ja estic escrivint
aquesta nota des de casa.

Tot el personal de l’Arnau
són uns professionals en la seua
feina i en el seu comportament.
Eficàcia, amabilitat i paciència
es traspuen en totes les seues
accions. Moltes gràcies a tots.

Però, amic futur estadant de
l’Arnau, aquesta actitud pot re-
presentar el 80% de la como-
ditat de l’estada en aquest cen-
tre. L’altre 20% està format pels
pacients i, sobretot, acom-
panyants. Els crits, la televisió,
els telèfons mòbils, infants de
4 anys per dintre de les habita-
cions se senten i es veuen en
tot moment (i no és perquè a
cada habitació no hi hagi un full
de normes de convivència). Re-
unir-se en una habitació fins a
deu persones i dedicar tota una
tarda a contar acudits es prova
de la manca de consideració
més elemental envers els pa-
cients.

Tots els dies i en tot moment

LACARTADELDIA

SR.DIRECTOR:
Amb referència a l’article publicat dies en-

rere per l’excel·lentíssim expresident de la Jun-
ta d’Extremadura, el senyor Guillermo Fer-
nándezVara, en què famenció expressa al re-
torn dels 150.000 extremenys que, en el seu
dia, el franquisme va convidar a emigrar a Ca-
talunya, a aquest paisà seu d’Olivenza li sor-
geixen dubtes i inquietuds sobre aquesta qües-
tió pel que fa a les oportunitats i projectes de
present i futur que la Junta d’Extremadura
té previst oferir als milers d’immigrants que,
per pròpia voluntat, volguessin tornar a Ex-
tremadura.

Permeti’m aconsellar al senyor Fernández
Vara que, abans d’aventurar-se amb propòsits
comaquests, l’expresident d’Extremadura hau-
ria d’estar segur, amb exactitud i de primera
mà,de la nostra inequívoca voluntat de tornar

a Extremadura i, si fos el cas, exposar les opor-
tunitats, projectes i condicions que ens pogués
oferir.

Si les seues propostes de futur es basen a fo-
mentar l’emprenedoria, la creativitat i la ca-
pacitat de treball i esforç que els catalans nas-
cuts a Extremadura hem après aquí, llavors
voldria felicitar-los, ja que, comvostè ja sap, ja
sónmolts els emprenedors catalans que explo-
ten amb èxit finques extremenyes i aporten
coneixement amolts agricultors d’aquesta ter-
ra.

Si, per contra, la seua proposta laboral im-
plica engreixar encara més la Junta d’Extre-
madura amb funcionaris i treballadors labo-
rals a raó d’una administració pública al ser-
vei d’aturats i sectors de baix valor afegit, crec
que la seua iniciativa de fer-nos tornar a Ex-
tremadura no tindrà efecte.

em vaig penedir de no haver-
me emportat uns taps per a les
orelles.

Acabo.Amic futur pacient
de l’Arnau, quan preparis el teu
necesser, juntament amb la
màquina d’afaitar i altres estris

J. MARIANO POCOSTALES ACEDO. EMPRESARI CATALÀ DE LLEIDA

d’ús diari, no se t’oblidi mai de
posar-hi uns taps per a les ore-
lles. M’ho agrairàs!! Si no és
que siguis dels que els agrada
el batibull.

JOSEPMITJANA BERDIÉ.

LLEIDA

Quina por, senyor Lara

Sr. Director:
Tant que m’agrada llegir, a

mi i a molts catalans. I ara, què
farem sense vostè? L’argument
que vostè esgrimeix per mar-

Les paraules del senyor FernándezVara

xar no s’aguanta per enlloc.Ara
bé, si ens està dient que moltes
empreses poden fer com vostè,
ja estem tremolant.

Si se’n va, ens seguirà venent
llibres als catalans? I tots els
empresaris a què vostè està
enaltint, ens seguiran venent
els seus productes si se’n van?
La resposta és sí! Doncs miri,
vagi-se’n, no hi perdrem res,
ans al contrari.Al seu lloc n’hi
haurà tres més que apostaran
per aquest país, no en tingui
cap dubte. I perquè no tenim
por, però tenim seny, deixi’m
dir-li que si fan alguna cosa que
mereixi la pena, també els hi
comprarem.Amb el temps hem
perdut la por, però també el
ressentiment, i això ha donat
peu a una societat més ampla
de mires que se n’adona que té
dret a decidir el seu propi fu-
tur. I vostè també ha contribuït
a forjar aquesta societat. I ara
doncs, què vol? Fer un pas en-
rere? No deu ser que el qui té
por és vostè. En un llibre pu-
blicat per la seva editorial lle-
gia que el pas de l’home mono
a l’home erectus era l’austra-
lopitec, el darrer home mico.
No sigui vostè ara l’australopi-
tec, però a l’inrevés.Ah! Si se’n
va, bon vent i barca nova.

LLUÍS MOR FARRÉ

ENSTROBEMde ple en el 25è
aniversari de la creació del cos
d’Agents Rurals. Cal fer un re-
coneixement ben merescut a
aquest col·lectiu que, per con-
vicció i amb la màxima profes-
sionalitat, estima i protegeix la
biodiversitat de Catalunya, que
és la base del nostre paisatge i
del sistema de vida del nostre
territori.

Les funcions de sensibilitza-
ció, de prevenció i de conscien-
ciació ciutadana, de col·labora-
ció en la gestió sostenible del
territori, de vigilància i de con-
trol que duu a terme l’Adminis-
tració de la Generalitat des de
l’any 1986 mitjançant el cos
d’Agents Rurals són de gran im-
portància a Catalunya. Els
Agents Rurals són, sens dubte,
un instrument essencial de ser-
vei públic per garantir els drets
de la ciutadania a un desenvo-
lupament equilibrat i sostenible
del nostre territori i la seva bi-
odiversitat, i també de les per-
sones que hi viuen i que contri-
bueixen al seu manteniment i
conservació.

El cos actual enllaça amb la
Guarderia Forestal, traspassada

a Catalunya el juliol de 1980, i
lliga també amb la tradició del
Servei Forestal de la Generali-
tat de Catalunya, creat el 25 de
gener de 1932, que havia tingut
com a precedent el del mateix
nom creat per la Mancomuni-
tat, que va exercir les seves fun-
cions fins a l’any 1923.Per tant,
en celebrem els 25 anys però
dins d’una trajectòria històrica
que ha deixat empremta al llarg
de tots aquests anys.

Aquests 25 anys han permès
consolidar un model que ha
avançat i evolucionat amb el pas
dels anys, unmodel que combi-
na la polivalència dels nostres
agents amb la necessària espe-
cialització, però també la flexi-
bilitat i la capacitat de coordi-
nació amb altres instàncies de
l’Administració per donar su-
port i posar-se al servei de la so-
cietat rural i del conjunt del ter-
ritori.

I, alhora, un model capaç
d’obrir nous àmbits de treball
(per exemple, des de la seva in-
tegració en el departament
d’Agricultura), d’assumir noves
responsabilitats i de trobar el ne-
cessari equilibri entre les funci-

ons pròpies d’un cos d’agents
com aquest i les tasques de sen-
sibilització, informació i consci-
enciació imprescindibles per fer
possible l’equilibri entre la pro-
tecció del medi i el desenvolu-
pament equilibrat de les activi-
tats al nostre territori. La clau
de l’èxit d’aquest model es tro-
ba, a parermeu,més enllà de la
seva preparació i professionali-
tat, en el seu coneixement acu-
rat, proper i a fons del territori
i de les persones que hi viuen,
que coneixen i a les quals do-
nen servei i suport.

El nombre de membres del
cos ha anat creixent al llarg dels
anys d’acord amb la progressi-
va assumpció de competències
relacionades amb el medi natu-
ral i el medi ambient, i ara, tam-
bé, amb el món rural i agrari. Ja
són més de 500 agents sota un
model que es caracteritza, com
dèiem, per la seva polivalència
i especialització. Unes especia-
litzacions a què han contribuït
principalment la creació de la
figura d’agent major i el cons-
tant esforç que s’ha fet en ma-
tèria de formació continuada.
En aquesta mateixa línia, s’han
creat grups especialitzats en pre-
venció d’incendis i antifurtivis-
me, per posar alguns exemples,
que han de contribuir a millo-
rar la professionalització del cos
i la qualitat dels seus serveis.

ElsAgents treballen dia rere
dia per garantir la protecció del
medi natural i preservar-lo d’ac-
tuacions que puguin afectar-ne
els valors. Instrumenten un rè-
gim de vigilància sobre l’apro-
fitament dels recursos forestals,
la fauna i la flora, els espais pro-
tegits, el patrimoni forestal pú-
blic i els impactes ambientals.

Són elsAgents els que col·la-
boren en la gestió, el control i la
inspecció del medi natural per-
què sigui més eficaç l’aplicació
de la normativa ambiental, pe-
rò també ho fan mitjançant ac-
tuacions d’assessorament i cons-
cienciació ciutadana i l’impuls
de conductes respectuoses en-
vers el medi.

Els nostres agents desenvolu-
pen una tasca essencial en l’àm-
bit de la prevenció, no només
dels incendis en què la coordi-
nació i col·laboració amb el cos
deMossos d’Esquadra i Protec-
ció Civil posa de manifest l’efi-
càcia del model d’actuació que
suma i que és plenament inte-
grador i transversal, sinó en les
nombrosíssimes activitats de
prevenció i educació que des-
envolupen al llarg de tot l’any
(més de 800 activitats de sensi-
bilització a les escoles o els pro-
grames específics de suport al
món rural i a altres col·lectius
en matèria de prevenció d’in-
cendis). I també en les actuaci-

ons de suport al territori, com
els operatius contra robatoris
a pagesos, o per danys a la fau-
na.

El departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca,Alimen-
tació i Medi Natural considera
el cos d’Agents Rurals una eina
fonamental per al desplegament
de les competències. El nostre
objectiu és ajudar a consolidar
encara més aquest model i, per
això, bo i reconeixent que en-
cara no hem pogut acabar de
desenvolupar el seu desplega-
ment professional definitiu per-
què el context actual és el que
és, ens el plantegem comun dels
reptes de futur quemirarem de
tirar endavant en la mesura de
les possibilitats.

No vull acabar aquest reco-
neixement exprés sincer a tots
i totes els membres del cos
d’Agents Rurals per la feina ben
feta, la dedicació, la constància,
la convicció i l’exercici eficaç
d’un servei essencial en la nos-
tra societat al llarg d’aquests 25
anys.També voldria traslladar-
los l’agraïment sincer d’aquest
conseller i del conjunt del Go-
vern pel sobreesforç i la dedica-
ció especial que han demostrat
durant aquests darrers mesos
dedicats demanera intensa a la
prevenció d’incendis durant l’ac-
tual i complexa campanya
forestal.

COL·LABORACIÓ

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

AgentsRurals: unmodel consolidat i reconegut
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