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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
es de Darwin –ens
atreviríem a dir que fins
i tot abans– se sap que
les espècies no són estàtiques, i que varien d’estructura per adaptar-se al medi on
s’han de desenvolupar. Així, a
la Mediterrània disposem de
plantes que són més resistents
a la sequera que les homònimes
del nord d’Europa, que no han
patit set històricament. Un
exemple que pot il·lustrar les
aplicacions de les modificacions genètiques naturals, en
aquest cas un que va afectar el
continent europeu i que va tenir greus conseqüències econòmiques, va ser que arran de
l’aparició de la fil·loxera, una
plaga que va acabar amb bona
part de les vinyes de Catalunya,
la importació de peus de cep
resistents genèticament a la
fil·loxera des d’Amèrica, on la
natura havia proveït d’aquesta
immunització la vinya, va permetre recuperar el paisatge
mediterrani.
En els últims 30 anys, les investigacions sobre organismes
genèticament modificats, les
detraccions i els suports a la
implantació dels resultats obtinguts, han estat objecte de
debat, tot barrejant posicionaments científics, polítics, econòmics i socials. Sabem que la
revolució verda a l’Àsia, impulsada des dels Estats Units, va
suposar la introducció de mètodes agraris que incloïen, en-
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De la revolució verda dels EUA a la
revolució cultural xinesa dels transgènics
Fundació Agrícola Catalana

tre d’altres, l’ús de material genètic millorat per a conreus, i
que va permetre la producció
d’arròs, blat, i blat de moro, de
manera que es van evitar grans
bosses de fam i la invasió de
zones boscoses per a ús agrícola. En el cas d’Àfrica, es podria
introduir una nova revolució
verda, seguint el model asiàtic,
amb les noves varietats d’arròs
que s’han desenvolupat per a
aquell continent, i que permeten un augment de la collita de
fins al 50% sense ús de fertilitzants, i de fins a un 200% amb
ús de fertilitzants i millores
tècniques, segons l’ONU.

Garanties d’innocuïtat
Es diu, ho diuen algunes
veus, que no hi ha una garantia
científica que els organismes
genèticament modificats siguin totalment innocus per a la
salut humana i per al medi
ambient. Tanmateix, mai la comunitat científica garanteix el
cent per cent de la innocuïtat, i
sí la constant vigilància sobre
les conseqüències de qualsevol
organisme, sigui natural o cre-
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at científicament, per a la salut.
Es parla, d’altra banda, del
monopoli dels Estats Units sobre les investigacions en organismes genèticament modificats, i s’oblida que la República
Popular de la Xina, un país que
no destaca per formar part del
món democràtic ni capitalista,
ha destinat 60.000 científics i
ha quintuplicat el pressupost
d’investigació en biotecnologia
d’ús agrícola, de manera que
podria disputar el lideratge en
aquest camp als Estats Units.
Mentrestant, la Unió Europea continua mantenint una
moratòria i un debat ferotge
sobre la liberalització dels mercats per als organismes genèticament modificats, obviant que
hi ha hectàrees plantades amb
llavors genèticament modificades a països membres. I aquest
és el punt on volem centrar la
reflexió des de la Fundació
Agrícola Catalana. Quan la
Unió Europea va decidir suspendre les investigacions en
biotecnologia per a ús agrícola,
va baixar del carro de la possibilitat de liderar una nova for-
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ACTA SIS, S.L. (Societat absorbent)
EURO 98, S.L. (Societat absorbida)
L’ILLA DE BARBERÀ, S.L. (Societat absorbida)
ANUNCI DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ
En compliment del que disposen els articles 242 i 243 de la Llei de Societats Anònimes, es fa públic que en les Juntes Generals Extraordinàries i Universals de socis
d’“ACTA SIS, S.L., EURO 98, S.L. i L’ILLA DE BARBERÀ, S.L. celebrades el dia 11 de
novembre del 2003, es va acordar per unanimitat, entre d’altres, la fusió mitjançant
l’absorció d’EURO 98, S.L. i L’ILLA DE BARBERÀ, S.L. per part d’ACTA SIS, S.L., de
conformitat amb els extrems continguts en el projecte de fusió per absorció que va
quedar dipositat al Registre Mercantil de Barcelona el 7 de novembre del 2003. La
fusió implica l’extinció i dissolució sense liquidació de les societats absorbides, i la
transmissió en bloc de tots els seus patrimonis socials a la societat absorbent, que
els adquireix per successió universal, subrogant-se en els drets i obligacions de les
societats absorbides.
Es consideraran com a balanços de fusió els tancats el 30 de setembre del 2003, per
la qual cosa totes les operacions realitzades a partir de l’esmentada data s’entenen
realitzades per l’absorbent.
Es fa constar expressament el dret que assisteix els socis i els creditors d’obtenir el
text íntegre dels acords adoptats i dels balanços de fusió, així com el dret que
assisteix els creditors de cadascuna de les societats que es fusionen a oposar-se a la
fusió durant el termini d’un mes comptat des de la data de publicació de l’últim
anunci de fusió, en els termes previstos a l’article 166 de l’esmentada Llei.
Sabadell (Barcelona), 11 de novembre del 2003. El Secretari del Consell d’Administració
d’ACTA SIS, S.L., Sr. Ricardo Royo Manent, i els Administradors Solidaris d’EURO 98, S.L.
i L’ILLA BARBERÀ, S.L., Sr. Josep Oriol Martí Rifé i Sr. Juan José García Zapatero

SERVENTIA, S.A. Sociedad Unipersonal
Als efectes del que s’estableix als articles 263 i 275 de la Llei de Societats Anònimes, es fa públic que, amb data 12 de novembre del 2003, la Junta General
d’accionistes de Serventia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal va acordar, per decisió del soci únic, la dissolució i liquidació simultànies d´aquesta i
en va aprovar el següent balanç final de liquidació:
ACTIU
Euros PASSIU
Euros
Immobilitzat........................................ Fons propis...............................................................
– Accions pròpies .......173.600,00
–Capital subscrit.........................4.333.700,00
Actiu Circulant ...................................
– Reserves...............................................1.762,89
– Deutors..........................15.084,54
– Resultats ex. anteriors ..........-3.874.050,29
– Pèrdues i guanys...........................184.725,74
– Tresoreria...................457.453,89
TOTAL ACTIU ................646.138,43 TOTAL PASSIU ................................... 646.138,43
Barcelona, 13 de novembre del 2003. El liquidador, Daniel Ramírez Rofaste

Seguretat dels consumidors
Cal afirmar que en els països
democràtics, i els que formen la
Unió Europea ho són, es manté
un control més important sobre les decisions polítiques, i
per tant la seguretat dels consumidors té més garanties que
a la Xina, on l’Estat aplica ordres unilaterals que no poden
ser contestades sense risc.
En aquests moments, a la
Unió Europea es planteja un
altre front. Mentre la moratòria
que es va aprovar sobre la liberalització del comerç d’organismes genèticament modificats està a punt d’esgotar terminis, l’eix bilateral franco-alemany està fent una forta pressió per no perdre el seu
lideratge en les negociacions
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ma d’entendre l’agricultura i el
subministrament d’aliments,
que suposa unes perspectives
de millora de la productivitat,
més resistència a les plagues i
les malalties i l’eventualitat
d’arribar a l’autosuficiència alimentària amb polítiques de solidaritat internacional.

bilaterals, un cop més al marge
de la Unió Europea, amb països
en vies de desenvolupament; i
una de les qüestions prioritàries és poder tenir a l’abast els
resultats d’investigacions que
no es van voler finançar en el
seu moment a nivell europeu i
de forma multilateral. Aquest
nou posicionament franco-alemany respon a l’alerta que han
provocat els progressos de països com la Xina, i a la visió que
aquesta batalla no és dels Estats
Units contra el món, sinó la
revolució cultural xinesa en
matèria d’organismes genèticament modificats com a objectiu
prioritari de la política en
l’àmbit de la recerca. Des de la
Fundació Agrícola Catalana defensem la necessitat que la
Unió Europea reprengui les inversions per a la investigació en
organismes genèticament modificats, així com la transparència en el seu comerç. És a
dir, la protecció del consumidor passa per la informació,
que donarà lloc a la llibertat
d’escollir allò que es vol menjar. En aquest sentit, la traçabilitat, o, el que és el mateix, el
detall dels processos seguits per
a la producció, elaboració i
transformació d’un aliment,
així com la prudència i el rigor
en l’aplicació dels resultats de
les investigacions en organismes genèticament modificats
han de ser els pilars fonamentals on es basin les polítiques
europees en aquest aspecte.

El Ple municipal, en la sessió de
data 27 d’octubre del 2003, va
aprovar inicialment el plec de
condicions econòmico-administratives particulars regulador per
a l’alienació mitjançant subhasta
pública de la parcel·la número 8
del Pla Parcial industrial Mas de
Bigas de Vic, de propietat
municipal; la qual cosa es posa
en coneixement del públic en
general per tal que, en el termini
de VINT DIES (20), comptats a
partir de la data de publicació
d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de
Barcelona, s´hi puguin formular
les al·legacions que es considerin
oportunes.
L’expedient pot consultar-se al
Departament d’Urbanisme i
Obres Públiques d’aquest
Ajuntament situat a la plaça de
Don Miquel de Clariana, núm. 5,
planta primera (Casa Masferrer)
de dilluns a divendres d’11 a 2
del matí.
Vic, 28 d’octubre del 2003
L’alcalde, Jacint Codina i Pujols

PEIMANELLI, S.A.
En la Junta General Extraordinària i Universal d’accionistes, celebrada al domicili
social el dia 10 de novembre del 2003, es va
acordar per unanimitat traslladar el domicili de la Societat del carrer Vilafranca núm.
32, de Barcelona, al carrer Caballeros núm.
56-58, 4t 1a de Barcelona. Barcelona, 10 de
novembre del 2003.

SOLADOS Y ALICATADOS
JORDA, S.A.
CANVI DE DOMICILI. Per acord de la Junta General
Extraordinària de la Societat, celebrada el 28
d’octubre del 2003, s’ha procedit a traslladar el
domicili social, que era a Barcelona, av. de Madrid,
88-90, a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), av. Enric Prat de la Riba núm. 60. L’Administrador Únic, Sr. Vicente Alegre Milanés.

