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El titular de Treball troba “electoralista” responsabilitzar el tripartit de la deslocalització

Rañé exigeix al govern central
que col·labori a evitar la fugida
d’empreses de Catalunya
Demana als treballadors de Philips, Samsung,
Printer i Fisipe voluntat per arribar a acords
Josep Ferrer
Molins de Rei

El conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, va
demanar ahir la “col·laboració” del govern central, per
conjuntament amb la Generalitat, empresaris i treballadors, “es puguin trobar sortides en positiu” a la deslocalització de les indústries.
Amb aquesta petició el conseller sortia al pas de les acusacions de membres de l’executiu
espanyol que han afirmat que
la fugida d’empreses de Catalunya cap a altres països és deguda a la desconfiança que
aquestes tenen envers el govern
tripartit català. Rañé va qualificar aquestes afirmacions d’“electoralistes” ja que “no hi ha
cap mecanisme que demostri
que hi ha una relació entre
deslocalització d’empreses i
canvi de govern”, perquè la situació d’ara ve de lluny. Pel
conseller, “és normal” que el
govern del PP “tingui desconeixement i no comprengui les
coses” relacionades amb les
empreses perquè “fa vuit anys
van eliminar el departament
d’Indústria”, va recordar.
Per Rañé, administracions i
tots els agents econòmics i socials han de treballar conjuntament “en una perspectiva
positiva per donar sortida a la
indústria”. Entre altres mesures, proposa generar centres de
transferència tecnològica, millorar la formació dels treballadors i la internacionalització.

Voluntat d’acord
Davant l’anunci de vagues i
mobilitzacions de diferents
empreses en crisi com ara
Samsung, Philips, Fisipe o
Printer, el conseller va demanar, tant als comitès d’empresa
com a les direccions d’aquestes
indústries, que intentin arribar
a acords, “perquè sempre hem
dit que aquesta era la nostra
voluntat”. En cas que no hi hagi
pactes, la Generalitat intentarà
aconseguir-los amb la seva mediació. Rañé també va advertir,
però, que si convé “exercirem
les funcions d’autoritat laboral
perquè es mantingui la legalitat”. Aquest matí hi ha sengles
mediacions per part de Treball.
Direcció i empleats de l’empresa d’arts gràfiques Printer de
Sant Vicenç dels Horts intentaran arribar a un acord per evitar la vaga de deu dies convocada per aquest mes. Perquè no
es facin les aturades, els treballadors volen que siguin readmesos els 46 empleats acomiadats en aplicació de la primera
fase
de
l’Expedient
de
Regulació d’Ocupació aprovat

per la Generalitat a finals de
novembre de l’any passat.
També es reuniran els nous accionistes de la tèxtil Fisipe del
Prat de Llobregat amb el comitè
d’empresa per apropar postures sobre les pretensions dels
nous propietaris per continuar

amb l’activitat que passen per
una reducció de salaris del 18
per cent. Totes dues parts tenen
temps fins dimecres per pactar
ja que si no, l’empresa es tancarà a finals de febrer i deixarà
sense feina 264 treballadors directes i 158 de subcontractats.

Josep Maria Rañé, conseller de Treball i Indústria
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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

El futur de l’agricultura
passa per la competitivitat
increment de la dimensió de les explotacions, així com
l’augment de la superfície agrícola utilitzada
són dues de les dades que recull el Cens Agrari elaborat
per l’Institut d’Estadística de
Catalunya, referit al 1999.
Aquesta reestructuració del
sector agrari, juntament amb
les inversions en regadiu,
marca una consolidació de la
tendència cap a la millora de
la competitivitat d’aquesta
activitat econòmica a Catalunya.
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, la superfície agrícola utilitzada ha
augmentat un 4,6% respecte
al 1989, una dada que, en
principi, mostra que l’activitat agrària està en expansió,
com també ho reflecteix l’increment d’un 4,3% en el PIB
durant el primer trimestre
d’enguany i respecte al mateix període del 2002.
D’altra banda, el nombre
d’explotacions s’ha reduït en
un 31,5%, passant de les

L’

Fundació Agrícola Catalana

113.578 el 1989 a les 77.839 el
1999, i les dimensions de les
explotacions agràries han
crescut en un 54%, passant
d’una mitjana de 9,7 hectàrees el 1989 a 14,9 hectàrees
de mitjana el 1999. Així, el
procés de canvi en l’estructura del sector agrari no afectaria tant la pròpia activitat
com altres aspectes, com la
tinença (propietat, arrendament, etc.) i l’augment de les
dimensions de les explotacions.
En aquest sentit, les explotacions de petites dimensions
pateixen el que es coneix com
a manca de relleu generacional en el camp, que ve donat,
entre d’altres factors, per la
manca de rendibilitat d’explotacions que necessiten un
esforç inversor difícilment
recuperable. A canvi, la rendibilitat de les organitzacions
empresarials agrícoles, sigui
en forma unipersonal o familiar, SAT, cooperativa o al-

tra forma de societat agrària,
que concentren explotacions
de dimensions més grans,
poden realitzar inversions
que els permeti produir en
unes condicions competitives.
En el mateix sentit caldria
entendre que l’increment de
superfície agrícola utilitzada
es produeix en terres de regadiu, de manera que a Catalunya la proporció entre secà
i regadiu passa a ser d’un 72%
de secà per un 28% de regadiu
el 1999, mentre que el 1989
era del 75% de secà per un
25% de regadiu. Aquest 8,2%
d’increment de la proporció
entre secà i regadiu reflecteix, d’una banda, l’augment
del regadiu per les diferents
obres realitzades, i, de l’altra,
la progressiva tendència de
l’activitat agrícola cap a les
terres de regadiu. Així, les
terres de secà depenen de la
pluviometria, i, per tant, d’elements no controlables pel

professional de l’agricultura.
En canvi, amb l’aplicació de
sistemes de reg, es pot salvar
parcialment la contingència
de la meteorologia i mantenir
un control més important de
les previsions de producció.
Les actuacions previstes en
matèria d’ampliació de regs i
regs de suport transformaran
més de 95.000 hectàrees de
conreu de Catalunya. Més de
25.000 hectàrees es transformaran abans del 2012 amb
les obres corresponents, entre altres, a Algerri-Balaguer,
Garrigues Sud, la Terra Alta,
Montsant, Segrià Sud i
Tremp. A aquestes zones, cal
afegir-hi les més de 70.000
hectàrees que es beneficiaran
del reg amb la xarxa Segarra-Garrigues, de manera que
el camp català obtindrà una
optimització de les aigües i
un control més ampli de les
produccions i, per tant, més
competitivitat que permeti
posicionar en el mercat productes amb una bona relació
qualitat-preu en benefici dels
consumidors.
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FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S.A.

Es convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà
al domicili social a les 10 hores del
proper dia 2 de març de 2004, en la
seva primera convocatòria, i al mateix lloc i a la mateixa hora l’endemà,
en segona, segons el següent
ORDRE DEL DIA
Primer. Regulació d'Autocartera.
Autorització, si escau, per comprar i
vendre accions pròpies.
Segon. Modificació, si escau, dels
articles 5, 9 i Article Addicional dels
Estatuts Socials.
Tercer. Precs i preguntes.
Quart. Aprovació de l'Acta.
Es fa constar el dret que tenen
tots els accionistes d'examinar al
domicili social o sol·licitar l'entrega o
enviament gratuït de la documentació que ha de ser sotmesa a la Junta i
del text íntegre de la modificació
proposada i de l'informe dels administradors sobre aquesta modificació.
Rubí, 19 de gener de 2004
El Secretari del Consell d'Administració

FLOR DEL VIENTO
EDICIONES, S.A.
ANUNCI DE REDUCCIÓ DE CAPITAL
Es fa constar que, de conformitat amb el que disposa l’article
165 de la Llei de Societats Anònimes, la Junta general extraordinària i universal de “Flor del
Viento Ediciones, S.A.”, celebrada el dia 26 de juny de 2003, va
acordar per unanimitat, la reducció del capital social en la xifra
de 674.668,72 euros, deixant-lo
establert en 1.513.736,54 euros,
mitjançant la disminució del
valor nominal de cadascuna de
les seves 36.412 accions, que
queda fixat en 41,572463 euros,
amb la finalitat de compensar
pèrdues i reequilibrar el seu
patrimoni social.
Barcelona, 29 de desembre de 2003
L’òrgan d’administració,
Sr. Oriol Serrano Balasch

AURIC POOL, S.A. (Unipersonal) (Societat absorbent)
IMPULSAQUA, S.A. (Unipersonal) (Societat absorbida)
ANUNCI DE FUSIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 242 de la Llei de Societats Anònimes, anuncien:
Primer.- Que l’accionista únic d’“Auric Pool, Sociedad Anónima” i d’“Impulsaqua, Sociedad
Anónima”, en l’exercici de les competències atribuïdes a les Juntes generals, va decidir el
dia 16 de gener de 2004 la seva fusió mitjançant l’absorció de la societat “Impulsaqua,
Sociedad Anónima” (Unipersonal) per part de la societat absorbent “Auric Pool, Sociedad
Anónima” (Unipersonal).
Segon.- Es fa constar, expressament, el dret que tenen els socis i creditors de les societats, d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats, i els Balanços de fusió, així com el
dret dels creditors que es trobin en el cas de l’article 243 de la Llei de Societats Anònimes, en relació amb l’article 166 de la mateixa llei, d’oposar-se a la fusió, amb els efectes
legalment previstos, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la publicació de
l’últim anunci de fusió.
Sabadell (Barcelona), 28 de gener de 2004. L’administrador de la societat absorbida,
Sr. Juan Planes Vila (representant d’“Auric Pool, Sociedad Anónima”) i el secretari de la societat
absorbent, Sr. Robert Garrigós Ruiz (representant d’“Aniol, Sociedad Limitada”)

IMATRA, S.A.
Es fa públic que el passat dia 29 de desembre de 2003, la Junta General en sessió
Extraordinària i Universal va acordar per
unanimitat traslladar el domicili social al
carrer Mallorca, número 260, àtic, de Barcelona. Barcelona, a 29 de desembre de 2003.
L'Administrador únic, Alejandro Rashid
Abbas Deshelares
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