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Agricultura - Alimentació

Barcelona es queda sense Agència
Europea de Seguretat Alimentària
l passat dia 13 de desembre, el
govern italià va aconseguir per
a la ciutat de Parma la seu de
l’Agència Europea de Seguretat
Alimentària. Barcelona, que també
era candidata a acollir la seu d’aquesta Agència, va quedar fora del repartiment. La contrapartida que va negociar Madrid va ser l’Agència Europea de Gestió de Recursos Pesquers,
que tindrà seu a Vigo. D’altra banda,
aquest mes de desembre, Vandellòs va
ser desestimada com a candidata de la
Unió Europea per ubicar la seu del
projecte internacional ITER de construcció d’un reactor experimental per
a l’estudi de la viabilitat de la fusió
nuclear a base d’hidrogen; en aquest
cas, va guanyar la ciutat francesa de
Cadarache.
El govern central, mancat de voluntat europeista, ha trencat amb les
regles de joc de pactes i aliances amb
països amb pes en el si de la Unió Europea, i s’ha imbuït d’un estil negociador que condueix a un fracàs rere un
altre. I en el cas de Catalunya en concret, els interessos es posen dins una
bossa negociadora comuna juntament amb els d’altres comunitats a
l’hora de l’estira i arronsa amb la resta
de representants que dóna lloc a situacions tan absurdes com que Barcelona, que aglutina al seu entorn un dels
clústers més potents de l’agroalimentació europea, hagi perdut la capitalitat de l’Agència Europea de Seguretat
Alimentària.
Des de la Fundació Agrícola Catalana, reclamem de forma reiterada la
necessitat de desenvolupar i aplicar
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Fundació Agrícola Catalana

polítiques pròpies, també en l’àmbit
agrari i alimentari, que responguin
als interessos de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya. En el cas de l’àrea competencial agrària, les decisions que es prenen a Brussel·les, i que
marquen les línies polítiques conjuntes per als països membres, són negociades pels ministres d’Agricultura
estatals, és a dir, Catalunya no pot
negociar directament els seus interessos, sinó que ho fa el ministre d’Agricultura de l’Estat espanyol.

Cap a on anem
Aquest punt esdevé d’una importància cabdal a l’hora de decidir quina
Europa volem, si una Europa dels Estats o una Europa de les regions.
Aquestes últimes setmanes s’han discutit els punts que ha d’incloure la
futura Constitució europea i, sobretot,
la composició del Consell Europeu,
l’òrgan de reunió de caps d’Estat i de
Govern dels països membres. La posició que ha mantingut l’Estat espanyol
en aquestes discussions, novament
numantina i en solitari, ha acabat per
aturar el procés per la manca de voluntat de pacte i acord amb països
amb pes en el si de la Unió, i ha ajornat el debat de manera que es reprendrà coincidint previsiblement
amb els atorgaments d’ajuts comunitaris. S’ha col·locat, doncs, l’Estat espanyol en una situació de feblesa. En
el cas concret que ens ocupa, la pèrdua de la seu de l’Agència Europea de

Seguretat Alimentària per part de
Barcelona, suposa que Catalunya, una
potència agroalimentària capdavantera en sistemes de control de la qualitat i veterinaris, perd també l’oportunitat de liderar la coordinació dels
protocols de seguretat de la Unió Europea i esdevenir el gran referent de
l’alimentació. Cal recordar que l’Agència Europea de Seguretat Alimentària, que es va crear el gener del 2002,
vetlla pel bon estat dels aliments a
Europa. En aquest sentit, emet dictàmens i dóna suport científic a la legislació i a les polítiques comunitàries
que afectin la seguretat de l’alimentació humana i dels animals, i informa el públic sobre els riscos que puguin amenaçar la cadena alimentària.
La seu definitiva de l’Agència Europea
de Seguretat Alimentària, que operava
provisionalment a Brussel·les, s’havia
d’escollir entre Parma (Itàlia), Helsinki
(Finlàndia) i Barcelona.
I cal recordar també que la indústria
agroalimentària catalana és el primer
sector industrial de Catalunya en xifra
de negoci –més de 13 mil milions
d’euros– i ocupa el primer lloc entre les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol, amb un 23,7% del total de les
vendes. Només a la demarcació de Barcelona hi ha més de 1.600 empreses
alimentàries registrades. A més del teixit empresarial, Catalunya compta amb
una comunitat científica i universitària
de primer ordre a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb l’Institut de

Recerca i Tecnologia Agroalimentària
(IRTA) que, mitjançant acords amb universitats i empreses, posa a l’abast de
productors i elaboradors els resultats
d’investigacions i experimentacions en
millores tecnològiques o seleccions de
matèria primera entre d’altres. La potència industrial i investigadora, les
bones comunicacions, el referent de
l’alimentació mediterrània, tot aquest
clúster que formen els agents de l’agroalimentació haurien d’haver estat
els grans arguments per defensar Barcelona com a seu, que s’enfrontava a
ciutats com Parma o Helsinki, que,
sense voler desmerèixer-ne cap, no ofereixen la plataforma de què disposa
Catalunya. Cadarache va jugar les cartes
de la bona situació geogràfica i del suport científic i universitari amb què
comptava, i va guanyar.

Paquet de negociació
No hi ha garanties que si s’hagués
negociat directament des de Catalunya, Barcelona fos a hores d’ara la seu
de l’Agència Europea de Seguretat
Alimentària. El que sí és cert és que no
hauria format part d’un obscur paquet de negociació amb interessos
d’altres regions econòmiques que
conformen l’Estat espanyol: aplaudim
Vigo, però lamentem profundament
la pèrdua per a Barcelona. I si ens
pregunten quina Europa volem, la
dels Estats o la de les regions que poden establir aliances d’acord amb interessos econòmics, culturals o socials
compartits, ho tenim clar: els interessos de Catalunya no poden ser moneda de canvi.
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GRAN VILAMARÍ, S.A.
D’acord amb el que disposa l’article 165 de la Llei de Societats Anònimes, es fa públic que la Junta
General d’aquesta societat, en la
seva reunió del dia 25 de novembre del 2003, va acordar reduir el
capital social, mitjançant la disminució del valor nominal de les
accions, en la quantitat de 899.520
euros, amb la finalitat de tornar
aportacions a tots els accionistes
de la societat.
La quantitat a lliurar als accionistes de la societat serà de 93,70
euros per acció, que serà així
mateix l’import de la disminució
del valor nominal de totes les
accions. Després de la reducció de
capital acordada, el valor nominal
de les accions passarà a ser de 6,30
euros.
La reducció del capital acordada
haurà d’executar-se en el termini
màxim de dos mesos, a partir de la
data de publicació de l’últim anunci de reducció de capital.
Com a conseqüència de la
reducció, el capital social es fixa
en la xifra de 60.480 euros, representat per 9.600 accions, de 6,30
euros de valor nominal cadascuna,
que es troben totalment subscrites
i desemborsades, modificant-se
en els termes esmentats l’article 7
dels Estatuts socials.
Els creditors de la societat
podran oposar-se a la reducció de
capital, en el termini d’un mes, a
comptar des de la data de publicació de l’últim anunci de l’acord de
reducció, en els termes previstos a
l’article 166 de la Llei de Societats
Anònimes.
Barcelona, 25 de novembre de 2003
L’Administrador solidari

COFRUCAM,

IDEA INTERNACIONAL, S.A.

SOCIETAT COOPERATIVA
CATALANA LIMITADA

D’acord amb els articles 165 i 171 de la
vigent Llei de Societats Anònimes i el
Reglament del Registre Mercantil, es fa
públic que la Junta General Extraordinària i Universal d’accionistes celebrada el
dia 1 d’octubre del 2003 va aprovar per
unanimitat la reducció de capital per
amortització d’accions pròpies, adquirides per compra amb data 19 de març del
2003, en la quantitat de 62.704,32 euros,
i el capital social va quedar fixat en
63.715,68 euros.
D’acord amb el Reglament del Registre
Mercantil es fa constar el dret dels creditors a la impugnació d’aquesta reducció en el termini d’un mes.

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
L’Assemblea General de socis
de la Cooperativa COFRUCAM
va acordar el dia 19-11-2003, per
unanimitat, dissoldre la cooperativa i nomenar liquidadors els
socis Ramon Rovira Regàs,
Josep Maria Vidal Grau i Miquel
Planas Batlle.
La Tallada d’Empordà, 10 de desembre de 2003
El liquidador, Sr. Ramon Rovira Regàs

El Prat de Llobregat, 15 de desembre del 2003
Salvador Plasencia Lázaro, administrador

FRUITAIRES GIRONINS,

OLEOHIDRÁULICA ATOS, S.A.

SOCIETAT COOPERATIVA
CATALANA LIMITADA

D’acord amb el que estableix l’article 150 de la
Llei de Societats Anònimes, s’anuncia el canvi
de domicili social de la mercantil al carrer
Sicília núm. 372, entresòl 3a, de Barcelona i la
consegüent modificació estatutària. Barcelona, 10 de desembre del 2003. El President del
Consell d’Administració, Andrea Carbonato.

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
L’Assemblea General de socis de
la Cooperativa F R U I T A I R E S
GIRONINS va acordar el dia 1911-2003, per unanimitat, dissoldre la cooperativa i nomenar
liquidadors els socis Miquel Verges Puigbert, Josep Bataller Pou i
Pere Pellicer Arbos.
La Tallada d’Empordà, 10 de desembre de 2003
El liquidador, Sr. Miquel Verges Puigbert

ANFINE, S.A.
Es notifica que el domicili de la companyia s’ha traslladat al carrer Muntaner núm. 118, entresòl cinquena, de
Barcelona. L’administrador solidari,
Antoni Figueres i Goula. Barcelona, 18
de desembre de 2003.

ANUNCI DE CANVI DE DOMICILI SOCIAL

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE AZÚCARES ESPECIALES
La Junta General Extraordinària i Universal
d’accionistes celebrada l’11 de desembre del
2003 va acordar per unanimitat el trasllat
del domicili social a la Llagosta (Barcelona),
carrer Girona núm. 15. La Llagosta, 12 de
desembre del 2003. Administrador, Sr.
Andrés Tort Turell

AJUNTAMENT DE

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00

EDICTE

Anunci

Relatiu a l’aprovació del
programa d’orientació
d’equipaments comercials

DE CONCURS
OBERT DE SERVEIS

EL PLE DE LA CORPORACIÓ, en la
sessió celebrada el dia 27 de
novembre de 2003, va APROVAR
INICIALMENT el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les Franqueses del Vallès.
DE CONFORMITAT amb el que preveu l’article 4, de l’ordre de 8 de
juliol de 1998, per la qual es regulen
els programes d’orientació per als
equipaments (POEC) se sotmet
l’expedient a informació pública per
un període de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de
la Província, en un dels diaris de
major circulació de la província i en
el tauler d’Edictes de la Corporació,
a l’efecte de possibles reclamacions
i/o al·legacions.
EN EL CAS de no presentar-se
reclamacions ni al·legacions en el
termini d’exposició pública, el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de les Franqueses del Vallès s’entendrà aprovat
provisionalment, sense necessitat
de cap acord ulterior. En aquest
cas, es donarà compte al Ple de
l’aprovació provisional, a la primera
sessió que se celebri, a l'efecte del
seu coneixement general.
LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
16 de desembre de 2003
Francesc Torné, ALCALDE

Expedient:
SR-503/04. Serveis per al
desenvolupament i posada en
marxa d'un aplicatiu de facturació per a l'ICS.
Pressupost base de licitació:
Import total: 399.696 e.
Les ofertes s'admetran fins al
proper dia 23 de gener de
2004, a les 13.30 hores, en el
registre de la Secció de Contractacions, Gran Via de les
Corts Catalanes, 587-589, pl.
baixa, 08007 Barcelona. Tel.
93 482 41 00 i 93 482 43 67,
fax 93 482 42 51. Horari d'atenció al públic de dilluns a
divendres de 8.30 a 13.30
hores, per un import de 3,00 e
el plec.
Barcelona,
15 de desembre de 2003
“per autorització del director
gerent de l'ICS”
Antoni Gratacòs i Bau
Director econòmic i financer

