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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
egons les dades de la FAO,
l’organització de les Nacions
Unides per a l’Agricultura i
l’Alimentació, al món hi ha
826 milions de persones que pateixen gana, 792 milions dels quals viuen en països pobres i en vies de
desenvolupament, i 34 milions en
països desenvolupats. Per situar-nos,
el doble de l’equivalent a la població
total de la Unió Europa no aconsegueix ingerir les calories mínimes
necessàries per viure i mantenir una
activitat lleugera, o, si es vol, gairebé
el 14% de la població mundial se’n va
a dormir amb un forat a l’estómac,
es lleva amb la mateixa sensació i
passa els dies sense saber si això
forma part de la naturalesa humana.
En el cas dels pobres dels països
desenvolupats, la xifra seria equivalent, gairebé, al nombre de població
espanyola total. Són, parafrasejant
el periodista Ryszard Kapuscinsky,
els que formen part del silenci, perquè també per parlar cal haver
menjat.
Tot i que per calcular les calories
mínimes que es necessiten per viure
cal tenir en compte el clima, l’edat,
el gènere i l’activitat física que es
desenvolupa, es pot establir com a
mitjana mínima 2.100 quilocalories

S

les mancances d’aigua i les economies de base familiar, en què prima
la quantitat de braços disponibles
per aportar diners al nucli de subsistència, provoquen que sigui urgent una actuació internacional
tant pel que fa a atendre les necessitats alimentàries com el desenvolupament d’una viabilitat de futur
per a aquesta gran quantitat de població.
Pel que fa a Catalunya, el Banc
d’Aliments fa una aportació a la lluita contra la fam a casa nostra, que
pateixen cent mil persones, segons
els estudis de la Caixa de Catalunya,
i això vol dir també que l’1,6% de la
població catalana pateix mancances
nutricionals, i ingereix, de forma involuntària, menys calories de les necessàries per viure.
El 16 d’octubre és el Dia Mundial
de l’Alimentació, una jornada per no
oblidar que al món, i també al nostre
món, al nostre entorn, hi ha persones
que pateixen gana de forma involuntària, i que cal treballar durant tot
l’any perquè les condicions socials i
econòmiques permetin que tothom
tingui accés al dret humà fonamental
d’alimentar-se de forma segura i suficient per poder viure i poder treballar. En definitiva, per existir.

El Dia Mundial
de l’Alimentació
Fundació Agrícola Catalana

per persona i dia, que hauran d’obtenir-se a partir d’una dieta que
compti entre els seus ingredients
amb proteïnes, carbohidrats, lípids,
aigua, vitamines i oligoelements.
Les persones que
pateixen fam estan
en una situació de
mancança
d’entre
100 i 400 quilocalories per dia, a més dels
desequilibris nutricionals per una distorsió en les seves dietes.
Les conseqüències
immediates són ben
clares, hi ha malalties
endèmiques que tenen com a causa directa una mala
nutrició. A més, la impossibilitat de
fer activitats físiques, perquè el cos
no genera energia, implica que
aquells països on el 80% de la po-

blació presenta mancances de fins a
400 quilocalories per persona i dia
no disposen de la força de treball
imprescindible per desenvolupar
mecanismes que puguin pal·liar
aquestes situacions
extremes.
La millora de la
productivitat agrària a
l’Índia, mitjançant organismes
genèticament modificats per a
la resistència a algunes plagues i les condicions climàtiques,
així com la desacceleració del creixement
demogràfic a països
com la Xina, han suposat que es pugui
projectar un descens de la població
afamada en un futur pròxim.
Tanmateix, els conflictes que hi
ha a l’Àfrica subsahariana, així com

Cal treballar tot l’any
perquè tothom tingui
accés al dret humà
fonamental
d’alimentar-se
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CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
DE REUGOLL, S.A.
Es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària i
Extraodinària de la Societat que se celebrarà a Barcelona, a l’avinguda Diagonal número 584, pis 3r, el pròxim dia 6 de novembre de
2003, a les 17.00 hores en primera convocatòria, o, si escau, el dia 7
de novembre de 2003 a la mateixa hora, en segona convocatòria,
amb el següent ORDRE DEL DIA:
Primer. De resultes de la qualificació del Registre Mercantil de Barcelona, en relació amb el dipòsit dels Comptes Anuals de l’exercici
finalitzat el dia 31 de desembre del 2000, ratificar, si escau, els
acords adoptats per la Junta d’Accionistes celebrada el dia 11 d’octubre del 2001; queda a disposició dels accionistes, al domicili social
de la Societat, l’informe dels auditors AUDIGRUP AUDITORS ASSOCIATS, S.L., a l’empara de l’Art. 262 L.S.A.
Segon. Examen i aprovació, si és procedent, del balanç, el compte de
pèrdues i guanys i la memòria de l’exercici finalitzat el dia 31 de
desembre del 2001.
Tercer. Examen i aprovació, si és procedent, de l’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat el dia 31 de desembre del 2001.
Quart. Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió realitzada
per l’Òrgan d’Administració de la Societat en l’esmentat exercici.
Cinquè. Examen i aprovació, si és procedent, del balanç, el compte
de pèrdues i guanys i la memòria de l’exercici finalitzat el dia 31 de
desembre del 2002.
Sisè. Examen i aprovació, si és procedent, de l’aplicació del resultat
de l’exercici finalitzat el dia 31 de desembre del 2002.
Setè. Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió realitzada per
l’Òrgan d’Administració de la Societat en l’esmentat exercici.
Vuitè. Dissolució de la Societat atès que concorre la causa prevista
en l’article 260.1 4t de la Llei de Societats Anònimes, o, si escau,
reducció o ampliació del Capital Social per restablir la situació
patrimonial de la Societat, amb la modificació consegüent dels Estatuts Socials. O, com proposen socis que representen un 18,38% del
capital social, instància de la fallida de la Societat de conformitat
amb l’Art. 876 C Co.
Novè. Revisió dels actuals càrrecs en l’Administració de la Societat i,
si escau, cessaments i nomenaments; i, a petició de socis que representen el 18,38% del capital social, exercici, si escau, de l’acció social
de responsabilitat contra l’administrador únic.
A partir de la present convocatòria, els accionistes podran obtenir
de la Societat, de forma immediata i gratuïta, o examinar en les oficines del domicili social, els documents sotmesos a l’aprovació
d’aquesta Junta.
L’Administrador Únic ha sol·licitat la presència d’un notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona, perquè aixequi l’Acta corresponent a la Junta General.
Barcelona, 1 d’octubre del 2003
Sr. Enrique Sevillano Balfagón, administrador únic

SAR RESIDENCIAL
Y ASISTENCIAL
(antes EUROSAR, S.A.)
Por acuerdo de Junta General de
Accionistas de la Sociedad de fecha
10 de septiembre de 2003, se adoptaron los siguientes acuerdos:
– Cambiar la denominación social
de EUROSAR, S.A. por la nueva de
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, S.A.
– Cambiar el domicilio social que
hasta la fecha estaba en Barcelona, calle Aribau, nº 198, 4º por el
nuevo de la calle Aribau, nº 185,
entresuelo de Barcelona.
– Modificar el objeto social que en
lo sucesivo será el siguiente:
A) El cuidado, promoción, asistencia, rehabilitación, inserción
social y tratamiento de todo tipo
de personas de tercera edad o cualesquiera otra con alguna carencia,
enfermedad o minusvalía psíquica o
física y/o económica; regentando,
explotando o gestionando a tal
efecto centros o inmuebles propios, o ajenos en virtud de contrato
de arrendamiento de cualquier
clase incluido el financiero, cesión,
concesión de cualquier tipo, tanto
gratuita como onerosa, haciendo
expresa extensión a la Asistencia
domiciliaria, concertando cualquier
tipo de contratos o pactos con Instituciones Públicas y Privadas.
B) La compra, venta y por cualquier título la adquisición, enajenación, promoción y explotación en
arrendamiento (no financiero) o en
cualquier otra forma admitida en
derecho, de toda clase de bienes
inmuebles. La promoción y construcción, por cuenta propia o de
tercero, de obras y edificios, y su
explotación en bloque o por pisos,
entidades o departamentos.
C) La realización de actividades de
formación, investigación, asesoría,
desarrollo y asistencia técnica en
materias geriátricas, de asistencia
socio-sanitaria y servicios sociales.
Las actividades integrantes del
objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante su participación en sociedades
con idéntico o análogo objeto. La
sociedad no desarrollará ninguna
actividad para la que les leyes exijan condiciones o limitaciones
especificas, en tanto no de exacto
cumplimento a las mismas.
Barcelona, a 10 de septiembre
de 2003
El consejo de administración

MADERSI, S.A.
La Junta General celebrada el dia 7 d’octubre
del 2003 va acordar reduir el capital social en
la xifra de 2.041.393,75 euros, amb la finalitat de
tornar als accionistes l’esmentada part de les
seves aportacions al capital social, per a la qual
cosa s’ha establert un termini màxim d’execució de quatre mesos. Granollers, 7 d’octubre de
2003. Johan Versluis, administrador únic.

INMOBILIARIA A-B, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Es convoca els senyors accionistes a
la Junta General Extraordinària que
tindrà lloc al domicili social, a Barcelona, carrer de Balmes núm. 193, el
pròxim dia 25 de novembre del 2003,
a les 17 hores en primera convocatòria, o bé l’endemà, a la mateixa hora i
al mateix lloc, en segona convocatòria, per deliberar sobre els punts del
següent
ORDRE DEL DIA
Primer. Adopció, si escau, de
l’acord de dissolució per voluntat
social i liquidació simultània.
Segon. Cessament de l’òrgan
d’administració i nomenament de
liquidador/s.
Tercer. Aprovació del balanç final
de liquidació.
Quart. Aprovació de les normes de
liquidació. Divisió i repartiment de
l’haver social.
Cinquè. Delegació de facultats per
a l’execució i protocol·lització
d’acords socials.
Es fa constar, de conformitat amb el
que estableixen els articles 112 i concordants de la LSA, el dret que
correspon a tots els accionistes
d’examinar al domicili social el text
íntegre de la proposta de dissolució i
liquidació i de l’informe sobre aquesta, i de demanar l’entrega o remissió
gratuïta dels esmentats documents.
Barcelona, 8 d’octubre del 2003
El Secretari del Consell d’Administració

BREUS
Waigel denuncia una
“aliança” anti-UE

L’

exministre alemany de
Finances, Theo Waigel,
considerat un dels pares de
l’euro, va acusar ahir els
governs d’Alemanya i França
d’haver format una “aliança
sacrílega” contra el Pacte
d’Estabilitat i Creixement. En
declaracions a l’agència
alemanya DPA, Waigel
atribueix a París i Berlín la
intenció d’aconseguir un
tractament privilegiat i de fer
perillar el Pacte.
[Efe]

Els salaris van pujar un
3,1% fins a l’agost

L

a pujada salarial mitjana
pactada en els 3.392
convenis col·lectius firmats a
Espanya de gener a agost
d’aquest any, que afecten més
de 6 milions de treballadors,
va ser del 3,1%, segons un
informe d’UGT. L’informe
afegeix que uns 4,77 milions
de treballadors, el 78,7% dels
regulats per conveni, té
clàusula de revisió, que
s’activarà si la inflació supera
el 2,45% a final d’any.
[Efe]

.
......................
.......................
TESALCA-99, S.A.
JUNTA GENERAL
Per la present es convoca la Junta General d'accionistes, que se celebrarà al domicili
social el dia 10 de novembre de 2003, a les 16 hores, en primera convocatòria si escau,
en segona convocatòria l’endemà als mateixos lloc i hora per tractar el següent
Ordre del Dia:
1r. Modificació de l'òrgan d'Administració social, i modificar, en conseqüència, l'art.
7è, així com els arts. 5è i 6è dels Estatuts Socials.
2n. Cessament de l'Administrador Únic; nomenament de tres Administradors amb
actuació mancomunada.
3r. Designació de les persones que han d'executar els acords de la Junta.
4t. Aprovació de l'acta de la Junta.
En compliment del que disposa l'art. 144 de la Llei de Societats Anònimes, es posa a
disposició dels senyors accionistes l'informe de l'Administrador sobre els assumptes
continguts a l'Ordre del Dia; que podrà ser consultat pels accionistes al domicili social
o sol·licitar-ne l'entrega o l'enviament gratuïts.
Barcelona, 10 d'octubre de 2003. L'Administrador Únic. D. Ramón-Ignacio Durany Bada

