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Mig miler de pagesos de la fruita seca es manifesten a les comarques de Tarragona i Lleida
Redacció
TARRAGONA

Els pagesos de la fruita seca
van seguir ahir amb les seves
accions de protesta a la carretera per aconseguir que la reforma de la política agrària
comuna (PAC) reculli les seves
demandes de mantenir uns
ajuts de 300 euros per hectàrea cultivada i l’aplicació d’una clàusula de salvaguarda
per frenar la importació d’avellana turca.
Mig miler de pagesos van
efectuar fins a cinc talls de
trànsit en diversos punts de la
xarxa de carreteres de Tarragona i en algun punt de Lleida. En resposta a la convocatòria del sindicat agrari Unió
de Pagesos (UP), els avellaners
es van concentrar a Puigdelfí,
la Selva del Camp, Alcover, el
Coll d’Albarca, l’Aleixar i Vinaixa. L’aturada del trànsit es
va fer més evident a la carretera C-14, al polígon La Drecera
de la Selva del Camp, on es van
aplegar unes 250 persones. A la
carretera N-240, a la cruïlla
entre Perafort i Puigdelfí, s’hi
van concentrar entre 30 i 40
agricultors, i a la N-240, a les
Borges del Camp, s’hi van reunir unes 10 persones.
En la negociació sobre la
reformulació de la PAC que el
Consell de Ministres de la
Unió Europea (UE) negocia a
Luxemburg, la Comissió defensa uns ajuts que no supe-
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AJUNTAMENT DE
SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió
realitzada el dia 28 d’abril del
2003, va aprovar inicialment la
modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de Planejament del municipi, consistent a
• desqualificar l’aprofitament
urbanístic corresponent al solar
qualificat com a urbà situat a la
banda nord de la masia de Can
Molins, d’uns 1.020 m2, edificable en alineació a vial i Pb+2
pisos, que té façana al carrer
Joaquim Blume.
• qualificar com a sòl apte per
urbanitzar el terreny situat a la
banda sud de la masia de Can
Molins, d’uns 19.600 m2, que
limita a l’oest amb la part posterior d’edificis que donen al
Passeig de les Monges i a la
carretera BV-5301, al sud pel
límit de terme amb Santa Maria
de Palautordera i a l’est amb el
camí que voreja la Tordera.
S´obre un període d’informació
pública pel termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la
inserció d’aquest anunci en el
darrer dels butlletins oficials que
el publiqui. Es fa avinent que
durant aquest període l’expedient
romandrà a la secretaria municipal a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, i
que s´hi podran formular –durant
aquest mateix termini– les
al·legacions i/o suggeriments que
es creguin més adients en defensa de llurs interessos.
Sant Esteve de Palautordera,
19 de juny del 2003
L’alcalde,
Salvador Cañellas i Baró

Els avellaners tallen carreteres
per influir en el debat de la PAC
Els pagesos demanen un ajut de 300 euros per hectàrea
ren el màxim de 209 euros per
hectàrea. En el debat, que s’ha
de cloure aquesta setmana, els
pagesos demanen contraprestacions, com la demanda dels
avellaners que s’apliquin mesures agroambientals i es fixi
una ajuda “forfet” de 0,15 euros per quilo d’avellana, que
serviria per compensar la
no-aplicació de la clàusula de
salvaguarda per frenar la importació d’avellana turca.

Mantenir la protesta
Pere Guinovart, portaveu de
la fruita seca a UP, va explicar
que aquests últims actes de
protesta responen al fet que
“encara no s’ha aconseguit
res, i mentrestant seguirem
mantenint les nostres reivindicacions”. Sobre el disseny de
la nova política agrària de la
UE, va dir que “la reforma de
la PAC no acontentarà ningú,
però ens donarà una eina per
treballar uns quants anys”.

Els pagesos de la fruita seca es van fer sentir ahir a les carreteres de Tarragona
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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

Els vins de Catalunya, una denominació
d’origen en constant expansió
any 2002 s’ha tancat
de forma molt positiva per als vins de la
Denominació d’Origen Catalunya, segons les dades
facilitades pel seu Consell Regulador. Així, pel que fa a volum de producció, s’han embotellat gairebé 31 milions d’am-

L’

.
......................
.......................

AJUNTAMENT DE
SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió realitzada el dia 28 d’abril del
2003, va aprovar inicialment el
Pla Parcial del sector de Can
Molins d’aquest municipi, que ha
estat promogut per aquesta Corporació. S´obre un període
d’informació pública pel termini
d’un mes, comptat des de
l’endemà de la inserció d’aquest
anunci en el darrer dels butlletins
oficials que el publiqui, i es fa
avinent que durant aquest període l’expedient romandrà a la
secretaria municipal a disposició
de qualsevol persona que vulgui
examinar-lo, i que s´hi podran
formular –durant aquest mateix
termini– les al·legacions i/o suggeriments que es creguin més
adients en defensa de llurs interessos.
Sant Esteve de Palautordera,
19 de juny del 2003
L’alcalde,
Salvador Cañellas i Baró

Susanna Barquín

polles etiquetades amb el distintiu Catalunya. Un 54,4%, és a
dir, 16.803.506 ampolles, s’han
comercialitzat a l’exterior, i la
resta, 14.086.484 ampolles, als
mercats català i espanyol.
La producció de vins de la
Denominació d’Origen Catalunya suposa aproximadament
un 11% del total de vins de
qualitat que s’elaboren a Catalunya. Es comercialitzen a més
de 100 països de tot el món, i
durant el 2002 se n’ha aug-
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SERASAR CONSTRUCCIÓN, S.L.
(societat escindida)

PUJADAS LLACUNA, S.L.
(societat beneficiària de nova creació)

ANUNCI D’ESCISSIÓ PARCIAL
La junta general de socis celebrada amb
caràcter d´universal el dia 16 de juny del
2003 va acordar, per unanimitat, l’escissió
parcial de la societat Serasar Construcción, S.L. transmetent part dels seus actius
i passius, que constitueixen una unitat
econòmica independent, a la societat
beneficiària de nova creació Pujadas Llacuna, S.L., d’acord amb el contingut del
projecte d’escissió de data 4 d’abril del
2003 dipositat al Registre Mercantil de
Barcelona el 29 de maig del 2003.
Es fa constar expressament el dret dels
socis i creditors de la societat escindida a
obtenir el text íntegre dels acords adoptats i el balanç d’escissió, així com el dret
dels creditors de la societat a oposar-se a
l’escissió en els termes previstos a l’article
166 en relació amb els articles 243 i 254,
tots ells de la Llei de Societats Anònimes.
Barcelona, 17 de juny del 2003
Els administradors, José M. Rodas Serret,
Narcís López Grau

mentat la presència en els països importadors més destacats,
entre els quals hi ha Alemanya,
Suècia i els Estats Units.
La Denominació d’Origen
Catalunya va ser creada el 1999,
amb l’objectiu de posar a l’abast del sector de la vinya i el vi
una eina de comercialització
que permet a les empreses catalanes atendre la creixent demanda exterior de vins amb
distintiu de qualitat i d’origen.
La indústria del vi tenia un
sostre de creixement que es va
ampliar amb aquesta nova opció de producció i elaboració de
vins amb denominació d’origen. D’altra banda, el nou
mercat de raïm que es va crear
amb l’entrada en vigor de la
Catalunya, ha permès als viticultors incrementar les opcions
de venda de primera matèria.

Raïm de la terra
El raïm que s’utilitza per a
l’elaboració dels vins Catalunya
ha d’haver estat conreat dins
els terrenys que conformen
l’àmbit territorial d’aquesta denominació d’origen. Actualment, són 6.990 hectàrees de
vinya les que produeixen raïm
per als 164 cellers elaboradors i
els 95 cellers que embotellen
vins sota l’empara de la Denominació d’Origen Catalunya.
La diversitat de varietats de

raïm autoritzades afavoreix
l’experimentació, tant en el
camp com en el celler. Per això, la Catalunya és considerada una denominació d’origen
innovadora. Els enòlegs dels
cellers que elaboren vi Catalunya tenen a l’abast un important ventall de varietats de raïm, conreades en diferents
llocs de Catalunya. Amb
aquesta primera matèria, poden fer una selecció de mostos
i vins, realitzar uns cupatges
que marquen una singularitat
en cada vi, i cercar les aromes
i els sabors que demana el
consumidor. La importància
que adquireix la menció Catalunya en l’etiqueta d’uns vins
amb denominació d’origen
contribueix a la projecció exterior del nostre país amb una
imatge de rigor i qualitat,
d’innovació i tradició conjuminades en un producte, el vi,
que es troba en un moment de
bona acollida en els diferents
mercats.
El vitivinícola és el tercer
sector de la indústria agroalimentària a Catalunya, amb uns
ingressos d’explotació que superen els 1.100 milions d’euros,
i unes vendes netes de més de
1.000 milions d’euros anuals.
Catalunya és el primer productor de l’Estat espanyol de vins
de qualitat, i ocupa el primer
lloc en vendes, amb un 23%
respecte del total de vendes del
conjunt de l’Estat espanyol.

