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Catalunya és referent europeu
de producció agrària integrada

dilluns
24 de novembre del 2003

Catorze bancs
perden 76,7
milions fins
al setembre
Redacció

Oriol Comas
i parlem de qualitat en
fruites i verdures fresques hem de referir-nos a
productes primer de tot
sans i que, a més, tinguin bona
presència i mantinguin tot el
sabor i el contingut en vitamines i minerals que la naturalesa
proporciona als seus fruits al
terme de la seva maduració,
perquè justament a la naturalesa i a les alteracions que li són
pròpies està lligada la producció de fruites i verdures. En
aquest sentit, les variacions
meteorològiques tenen conseqüències directes en el volum
de les collites, i així, les insolacions d’enguany, per exemple,
han provocat que hi hagués
menys fruits en els mercats i,
per tant, d’acord amb les lleis
de l’oferta i la demanda, els
preus han sofert una alça.
En els últims anys, les noves
presentacions en fruites i verdures fresques, que, en molts
casos, també han guanyat en
qualitat, són el tret d’innovació
més destacable. Això ha estat
possible perquè s’han aplicat
els resultats de les recerques en
selecció i millora genètica de
material vegetal. Aquest seria el
cas, per exemple, de les pastanagues sense nucli dur o de les
mongetes tendres sense fils. En
d’altres productes, com ara el
tomàquet, les diferents investigacions han obtingut una presència millor, amb maduració
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lenta i bona conservació, malgrat que la qualitat organolèptica –la referida a gustos i aromes– ha patit un detriment
que caldria esmenar.

Augment del consum
Les noves presentacions de
fruites i hortalisses fresques
han suposat un increment en el
consum d’aquest tipus de productes. Així, l’any 2002 va haver-hi, respecte del 2001, un
increment del 3,07% en consum d’hortalisses fresques, i del
2,22% en consum de fruita
fresca, i la fruita i horta transformada, durant el mateix període, va veure incrementat el
consum en un 2,66%. El consum per càpita se situa en 53,77
kg d’hortalisses fresques i 88,82
kg de fruita, que cal afegir als
13,38 kg per habitant i any de
fruita i hortalissa transformada. En valor econòmic, referit al
conjunt de l’Estat espanyol, el
consum d’hortalisses fresques
suposa una despesa de 2.930
milions d’euros, 3.870 milions
d’euros la fruita fresca i 950.000
milions d’euros les fruites i
hortalisses transformades.
En el capítol de la sanitat, la
sembra en terres sanes i l’ús per
al reg d’aigües lliures de microorganismes patògens són
unes de les prioritats que apliquen els productors. D’altra

banda, la lluita contra plagues i
malalties ha de tenir en compte
la minimització dels tractaments químics. En cas de petits
atacs que afectin la planta, cal
valorar si la pèrdua de producció és suportable abans d’aplicar qualsevol tractament. Per
als casos de plagues més agressives o que afectin un nombre
més important de plantes, l’aplicació de tècniques agronòmiques i productes no tòxics
contribueix a la qualitat final
tant de fruites com de verdures.

La lluita biològica
Una de les estratègies de
lluita més importants és la biològica, que consisteix en el
control de poblacions d’organismes perjudicials basat en la
potenciació d’enemics naturals
de l’espècie o la interferència
en el seu cicle vital. En casos
més extrems, cal aplicar el que
s’anomena lluita integrada,
que inclou, a més de la biològica, l’ús de productes agroquímics específics i de molt baixa
toxicitat. La normativa europea, que és molt rigorosa pel
que fa al control de restes de
productes nocius en les produccions que arriben al mercat,
garanteix una alta seguretat en
els aliments frescos.
A Catalunya hi ha una denominació genèrica de Producció
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CENTRES
D’ACTIVITATS
FÍSIQUES, S.A.
Es convoca Junta General Extraordinària d’Accionistes, a celebrar
al carrer Indústria 90-92, entl. de
Barcelona, el dia 11 de desembre
de 2003, a les 18.30 hores en primera convocatòria i, al dia
següent, en el mateix lloc i hora,
en segona convocatòria, a tenor
del següent ordre del dia:
1r).- Acordar, si escau, l’aplicació del règim de consolidació fiscal al grup compost per la companyia, com a entitat dominant, i
les entitats Fitness Hotels, S.l.;
Lesseps Dir, S.A. i Gestora Clubs
Dir, S.L. i les dependents d’aquesta última Dir Fitness, S.L.; Dir
Aerobic, S.L., Tecnics Fitness, S.L.;
Recepcionistes Dir, S.L., Direcció,
Construcció i Manteniment de
Clubs de Fitness, S.L., de conformitat amb l’establert en l’article
84.1 de la Llei 43/1995 de 27 de
desembre, de l’impost sobre
societats.
2n).- Nomenament d’auditor
per a la verificació dels comptes
anuals consolidats de l’exercici
2003.
3r).- Modificació de la retribució de l’òrgan d’administració per
a l’exercici 2003.
4t).- Extensió dels períodes de
venciment de la primera emissió
d’obligacions.
5è).- Delegació de facultats.
Barcelona, 5 de novembre de 2003
L’Admnistrador Únic
DIAGONAL 3.000, S.L.

GRICSA GESTIÓ DE
RESIDUS INCINERABLES
DE CATALUNYA, S.A.
La Junta d’accionistes de la societat celebrada el 19 de novembre
de 2003 va acordar la dissolució i
liquidació de la societat i va
aprovar el següent balanç:
ACTIU ................................. 966.421,78 e
TRESORERIA .................... 966.421,78 e
TOTAL
DISPONIBLE ..................... 966.421,78 e
PASSIU ............................... 966.421,78 e
CAPITAL SUBSCRIT ...... 901.515,00 e
RESERVES ............................. 30.681,13 e
Reserva legal ................. 25.66,69 e
Altres reserves ............... 5.414,44 e
PÈRDUES I GUANYS ...... 34.225,65 e
FONS PROPIS ................. 966.421,78 e

Barcelona,
19 de novembre de 2003
El liquidador
Sr. José Domingo Boyero Vaquero

CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES
MEDITERRÁNEAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(societat unipersonal)
Modificació Denominació Social
De conformitat amb el que estableix
l’article 150 de la Llei de societats anònimes,
es comunica que la societat Construcciones y
Urbanizaciones Mediterráneas, S.A. (societat
unipersonal), per acord de la Junta General
Extraordinària i Universal de 18 de novembre
de 2003, va modificar la seva denominació
social per la d’Extruga Inversiones, S.A. (societat unipersonal).
Barcelona, 18 de novembre de 2003
La president del Consell d’Administració

INESLA, S.A.
A l'efecte del que disposa la Llei de societats
anònimes, es fa públic que la Junta General Universal Extraordinària celebrada el dia 14 de
novembre de 2002 va acordar per unanimitat
traslladar el domicili social de la Companyia, a
partir del dia 1 de gener de 2003, al carrer Agricultura, 11, nau 3 de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona). L’òrgan d’administració.

COMERCIAL CONTEL, S.A.
Primero. Que con fecha 01 de septiembre de 2003, se reunió la Junta General
Extraordinaria de accionistas, en sesión universal, y se acordó modificar y sustituir
en lo que cabe el objeto social de la compañía.
Como consecuencia, el artículo 2º de los estatutos sociales queda redactado
como sigue:
Artículo 2º: “Constituye el objeto de la sociedad: La comercialización de mobiliario de oficina y la promoción, construcción completa y el arrendamiento no financiero de toda clase de edificaciones.”
Segundo. Que con fecha 30 de septiembre de 2003, se reunió la Junta General
Extraordinaria de accionistas, en sesión universal, y se acordó reducir el capital
social de la compañía en la cantidad de 12.020,24 e, mediante la amortización y
anulación de 640 acciones nominativas, números 2561 a 3200 ambos inclusive.
En Molins de Rei a 15 de octubre de 2003. D. Jorge Pallarés Contel y D. Jorge Pallarés de Dios, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta y del Consejo de
Administración.

Integrada que és una certificació que acredita la utilització de
mètodes de producció en els
quals s’aplica una combinació
harmònica de factors biològics,
agronòmics, químics i biotecnològics que permet d’obtenir
productes de qualitat amb un
màxim respecte pel medi ambient. Fruita, fruita seca, hortalisses, vinya i oliveres són els
conreus, fins ara, que apliquen
les tècniques que recull la normativa de Producció Integrada
a Catalunya. En els comerços, el
consumidor pot diferenciar
aquests productes a través de la
menció Producció Integrada
que porten incorporada en els
envasos, i tenir la garantia de
estar comprant fruites i verdures d’una qualitat organolèptica òptima, sanes, segures i saboroses. Val a dir que Catalunya
és referent europeu de Producció Integrada, i lidera el grup
d’harmonització de normatives
d’aquest tipus de conreu per a
tots els països de la Unió Europea. Això ha estat possible, sobretot, perquè els productors
catalans han esmerçat esforços
en aquest sentit, i s’està generalitzant aquest mètode productiu.

39.000 hectàrees
Així, en l’actualitat hi ha més
de 39.000 hectàrees de conreu
de producció integrada. Destaca el cas de la fruita (de llavor i
de pinyol), on la producció integrada supera el 40% de la superfície dedicada a aquest conreu; d’altra banda, més del 30%
de l’avellana es conrea a Catalunya amb aquest mètode. Des
de la Fundació Agrícola Catalana volem destacar aquesta
tasca, que repercuteix positivament en els consumidors i en el
medi ambient, i animar els
productors que encara no s’hi
hagin acollit a fer-ho, així com
animar els consumidors a seleccionar en les seves compres
aliments frescos que garanteixin seguretat, sanitat i sabor.

MADRID

Catorze bancs que operen a Espanya van registrar pèrdues en
els nou primers mesos de l’any.
Els resultats negatius es van
elevar a un total de 76,70 milions d’euros, segons les últimes
dades proporcionades per l’Associació Espanyola de Banca
(AEB). Aquesta quantitat representa un descens del 34,72%
respecte als 117,5 milions que
van perdre setze entitats en
acabar setembre del 2002.
La crisi d’Eurobank, al costat
del considerable augment de
les pèrdues de quatre entitats
–la Unió de Bancs Suïssos
(UBS), Crédit Suisse, Inversis i
Banc d’Inversió– han determinat el resultat final dels bancs
amb resultat negatiu.
La suma de l’increment de
les pèrdues d’aquestes cinc entitats respecte al trimestre anterior, uns 25 milions d’euros,
que equivalen a un terç del total, coincideix pràcticament
amb l’augment del resultat negatiu d’aquest grup de bancs
entre setembre de 2002 i 2003.

Augment en tres mesos
En comparació amb el trimestre precedent, les pèrdues
han crescut un 57%, ja que al
juny passat ascendien a 48,8
milions, i, en conjunt, han
afectat dues entitats més. Eurobank del Mediterrani va ser
en l’últim trimestre una de les
entitats amb més volum de
pèrdues, 7,1 milions d’euros,
però Inversis ha estat el banc
que més volum de pèrdues ha
registrat, per la dificultat d’operar només a Internet.
Precisament, un altre banc
d’Internet, Uno-e, també figura
en aquesta llista negra, amb
resultats negatius superiors als
5,32 milions. El fet que apareguin en el grup tres bancs estrangers –UBS, Crédit Suisse o
Banc Inversió– explica les dificultats que tenen per obrir forat al mercat espanyol.
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ANUNCI DISSOLUCIÓ
COOPERATIVA
L’EIXARRANCA, S.C.C.L., domiciliada
al carrer Cristòfol Llargués núm. 12,
entl. 1a de Cornellà de Llobregat (CP
08940), comunica que amb data 2 de
novembre de 2003 l’Assemblea
General Extraordinària de l’EIXARRANCA, SCL (en liquidació), en primera convocatòria, va acordar, per
unanimitat, la dissolució de la Cooperativa aquest mateix dia i iniciar el
procés de liquidació, i va nomenar
com a liquidadores les senyores
MARIA CRUZ BERMUDEZ MARIN i
ESTHER MORENO SANCHEZ.

En Junta General Extraordinària i Universal de la societat RASED, S.A. celebrada el 15 de novembre de 2003 es
va adoptar l’acord següent: Traslladar
el domicili social al carrer Joan Batllori, 2-4, 2n 4a de Sant Feliu de Llobregat (08980). El secretari

TEAM ELECTRO
COMPONENTS, S.A.
En compliment del que disposa
l’article 150.1 de la Llei de societats anònimes, es fa públic que en la Junta
General Extraordinària i Universal
d’Accionistes celebrada el dia 20
d’octubre de dos mil tres es va acordar
modificar l’objecte social de la companyia, i subsegüentment modificar
l’article 2 dels Estatuts Socials, que d'ara
endavant tindrà la següent redacció:
“ARTICLE 2.- La societat té com a
objecte:
La fabricació, comercialització, muntatge i instal·lació i venda d’aparells de
ventilació i reparació de tot tipus de
cobertes.
L’activitat de la societat podrà ser realitzada directament o indirectament
fins i tot mitjançant la titularitat
d’accions o participacions en societats
com a objecte idèntic o anàleg”.
Granollers, 21 de novembre
de dos mil tres
L’Administrador únic

