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Els premis Porc d’Or, un referent de la
professionalitat del sector porcí

Els experts, en
contra de
gravar els
pisos buits
Redacció

l passat 28 de novembre, es va celebrar a
Lleida la desena edició
dels premis Porc d’Or,
un guardó que atorga l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) des del 1994
a aquell productor que hagi
destacat en la seva tasca productora. La finalitat primera
dels Porc d’Or és reconèixer
la professionalitat i l’esperit
de millora dels ramaders de
l’Estat espanyol dedicats al
porcí, i així ha estat des dels
inicis, i ben aviat van esdevenir un referent de la bona
marxa d’aquest sector, equiparables als prestigiosos Cochon d’Or francesos o Golden Pig Award belgues.
Les granges que opten al
premi són seleccionades a través del Bdporc, el banc de dades de referència del sector
porcí de l’Estat espanyol. En
aquesta última convocatòria
dels Porc d’Or, van ser nominades 120 granges de les 900
que hi ha inscrites en aquest
banc de dades. Els criteris de
selecció són productivitat numèrica per truja, nombre de
garrins nascuts vius per garrinada i interval entre parts. Les
granges participen d’acord
amb categories que es defineixen per quantitat de truges
que posseeixen. Un jurat format per persones destacades
del sector del porcí determina
els guanyadors del Porc d’Or
d’or, d’argent i de bronze en
cada criteri de selecció. A més,
es concedeix un guardó a la
productivitat més alta i un
premi especial a la millor explotació entre les categories.
L’esforç continuat en la productivitat i el rendiment de les
explotacions, així com la qualitat de la producció porcina
són els trets més importants a
l’hora de les valoracions.
Catalunya va presentar el
nombre més gran de candidatures en aquesta última edició,
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Instal·lacions d’una granja de porcs a Lleida
Fundació Agrícola Catalana

amb 52 granges seleccionades,
seguida d’Aragó i Navarra. No
endebades, Catalunya és una
potència mundial en el sector
porcí, per sobre de països com
Àustria, Grècia, Irlanda, Portugal, Suècia o la Gran Bretanya.
El nostre país compta amb
prop de 10.000 explotacions i
més de 6 milions de caps de
bestiar comptabilitzats –en el
conjunt de la Unió Europea els
caps de bestiar sumen més de
120 milions–, localitzats principalment a Lleida.
El sector ramader de porcí
és el principal proveïdor de la
indústria càrnia de Catalunya,
que comptabilitza uns ingressos d’explotació de 3.918 milions i ocupa 21.000 persones.
Entorn al sector carni, i en
general al sector agroalimentari, s’han creat a Catalunya
diferents organismes, públics i
privats, que treballen per a la

modernització i la innovació
continuada, entre els quals
destaca l’IRTA.

Un referent científic
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és una empresa pública
creada el 1985 per a la investigació científica i la transferència tecnològica en l’àmbit de
l’agricultura i la indústria
agroalimentària. Contribueix
amb la seva tasca a la modernització i el desenvolupament
econòmic del sector agroalimentari, i promou l’establiment d’acords permanents de
col·laboració amb altres institucions públiques que actuen
en l’àmbit de la recerca i el
desenvolupament tecnològic a
Catalunya.
Entre les línies de treball en
el sector porcí, cal esmentar
l’avaluació, selecció i millora
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genètica d’aquesta espècie, el
projecte sobre utilització de
noves tecnologies per al desenvolupament i la implementació d’un model d’informació
aplicat a la gestió i a la traçabilitat de la producció porcina,
i el d’arquitectura genètica
dels components lipídics de la
carn porcina relacionats amb
la qualitat i amb la salut humana. En aquest punt, val a dir
que la Fundació Agrícola Catalana va elaborar el 2002 el
text Informe i propostes prèvies
sobre la millora del sector porcí a
Catalunya que avaluava satisfactòriament la tasca duta a
terme a Catalunya en l’àrea de
recerca i desenvolupament per
a la millora genètica del porcí.
La tasca conjunta entre l’IRTA, altres organismes científics
i el sector porcí produeixen
una rendibilitat més gran a
l’hora de cercar les màximes
garanties de qualitat i seguretat de la carn de porcí i els seus
derivats.

Un estudi immobiliari destaca que el 68% dels experts en
aquest sector consideren “ineficient i dolent” l’elevat
percentatge de vivenda de
propietat que actualment hi
ha a l’Estat. En l’opinió d’aquests tècnics, aquesta realitat “dificulta la mobilitat geogràfica i immobilitza l’estalvi familiar durant un temps
excessiu”. En aquest sentit, el
88,8% dels experts enquestats
serien partidaris de modificar
el sistema de desgravació fiscal per comprar una vivenda i
dues terceres parts rebutgen
la proposta de gravar els pisos
buits per incentivar el mercat
de lloguer. Aquesta és només
una de les moltes conclusions
de l’estudi sobre el sector realitzat per PricewaterhouseCoopers, que es va fer públic
ahir.
Així, entre altres aspectes,
l’informe exposa que el sector
no està experimentant un fenomen “bombolla” respecte
al continuat augment dels
preus. El 78,5% dels experts
enquestats creuen que els
preus registraran una correcció gradual i relativament ordenada en el temps. A més, el
93,2% descarten un “estancament brusc” de l’activitat immobiliària, ja que creuen que
l’oferta de vivendes es reduirà
suaument pel fet que hi ha
factors incentivadors de la
demanda, com ho són els
baixos tipus d’interès i les
expectatives de la nova revalorització.
No obstant, el 82,8% dels
experts consultats diuen que
un eventual descens dels
preus dels actius immobiliaris afectarà “força” o “molt”
l’economia, ja que, en la seva
opinió, això es traduirà en el
descens de l’activitat i l’ocupació en el sector de la construcció, considerat el motor
de l’economia.
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PROMOCIONS
INDUSTRIALS
OLÈRDOLA, S.A.
En Junta General Extraordinària i
Universal d’accionistes de la
societat PROMOCIONS INDUSTRIALS OLÈRDOLA, S.A. celebrada el dia 5 de gener de 2004, es
va acordar:
Primer.- Traslladar el domicili
social al carrer Sant Miquel Olèrdola núm. 6 Polígon Industrial
Sant Pere Molanta de la població d’Olèrdola.
Segon.- Canviar la denominació
de la societat, que a partir d’ara
es
denominarà
FERROS
OLÈRDOLA, S.A.
Tercer.- Canviar l’objecte social
de la societat, que a partir d’ara
serà el de: Comerç al detall i a
l’engròs de ferro i acer.
L’administrador, Ramon Pujado Valls

B.B.Q., SOCIEDAD ANÓNIMA

PROJECTE GALLINA, S.C.C.L.

La Junta General Extraordinària del 27
de desembre de 2003 va acordar, per
unanimitat dels presents, traslladar el
domicili social al carrer Columel·la
núm. 30 de Terrassa (Barcelona).
Terrassa, 29 de desembre de 2003.
L’administrador.

Per acord de la Junta General Extraordinària
i Universal de socis del 30 de desembre de
l’any 2003, es procedeix a la dissolució de la
societat PROJECTE GALLINA, S.C.C.L., i es
nomen liquidadora de l’entitat Rosa Pino
Valls. Barcelona, 30 de desembre de 2003.
La liquidadora, Rosa Pino Valls.

EINES CANELA, S.A.

TANCLAURA, S.A. (en liquidació)

Es posa en general coneixement que per
acord de la Junta General Extraordinària
d’Accionistes celebrada el dia 5 de desembre de 2003 es va procedir al trasllat del
domicili de la societat a Torrent de Vallmajor, núm. 84-88, Polígon Industrial “Els Guixeres” (08915) de Badalona. Badalona, 29 de
desembre de 2003. L’administradora.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes de TANCLAURA, S.A., celebrada el 30
de desembre de 2003, va acordar, per unanimitat, la dissolució de la companyia i la
consegüent obertura del període de liquidació. Barcelona, 31 de desembre de 2003.
El liquidador únic, Ventura Garcés Brusés.

MICROFUSIO CATALANA, S.A.

ZAFIRA, S.A. (en liquidació)

Es posa en general coneixement que per
acord de la Junta General Extraordinària
d’Accionistes celebrada el dia 5 de desembre de 2003 es va procedir al trasllat del
domicili de la societat a Torrent de Vallmajor, núm. 84-88, Polígon Industrial “Els Guixeres” (08915) de Badalona. Badalona, 29 de
desembre de 2003. L’administradora.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes de ZAFIRA, S.A., celebrada el 31 de
desembre de 2003, va acordar, per unanimitat, la dissolució de la companyia i la
consegüent obertura del període de liquidació. Barcelona, 31 de desembre de 2003.
El liquidador únic, Ventura Garcés Brusés.

ESTUDIS
D’HOTELERIA i
TURISME CETT, S.A.
Nota aclaridora
A l’anunci de junta general
ordinària i extraordinària de la
societat a dalt esmentada, publicat en aquest mitjà el dia 9 de
gener de 2004, es va posar que
la primra convocatòria de la
junta de la societat seria el
22.2.2004 quan en realitat serà el
12.2.2004, la qual cosa es publica
per a coneixement general.
Bit forma, des de 1967, els
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