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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
l 17 de maig passat, la
FAO –l’Organització
de les Nacions Unides
per a l’Agricultura i
l’Alimentació– va presentar
l’informe Estat Mundial de l’Agricultura i l’Alimentació. En
aquesta ocasió, l’estudi es va
centrar en el paper de la biotecnologia en la lluita contra
la fam, que representa, segons
l’informe, una gran promesa
per a l’agricultura en els països en vies de desenvolupament, però que fins ara només
un nombre limitat de països
productors se n’ha pogut beneficiar, com ara Brasil, Ar-
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Una revolució
contra la fam
Fundació Agrícola Catalana

gentina i Estats Units, entre
altres.
Segons les dades de la FAO,
al món hi ha actualment 842
milions de persones que pa-
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BBM&A, S.A.

(Sociedad Unipersonal)

CATELLA PROPERTY
CONSULTANTS, S.A.

(Societat absorbent)

Sociedad Unipersonal

SEARCHING
HOME, S.L

(Sociedad Unipersonal)

(Societat absorbida)
L'accionista únic de la societat “BBM&A, S.A. (Sociedad
Unipersonal)”, mitjançant
decisions adoptades en exercici de les competències de
Junta General en data 4 de
maig del 2004, així com el
soci únic de la societat
“SEARCHING HOME, S.L.
(Sociedad Unipersonal)”, mitjançant decisions adoptades
per aquest soci únic en exercici de les competències de
Junta General, també en data
4 de maig del 2004, van acordar tots dos per unanimitat
en les seves respectives reunions la fusió per absorció de
l'entitat “SEARCHING HOME,
S.L. (Sociedad Unipersonal)”,
per l'entitat “BBM&A, S.A.
(Sociedad Unipersonal)”, que
adquireix a títol universal el
patrimoni, drets i obligacions
de l'absorbida, que es dissol
sense liquidació en els termes
del projecte de fusió de data
4 de maig del 2004, aprovat
per unanimitat dels socis
únics de cadascuna de les
companyies. Així mateix, es
van aprovar els balanços de
fusió de cadascuna de les
companyies, tancats tots dos
el 31 de desembre del 2003.
Es fa constar el dret dels
socis i dels creditors de les
esmentades societats a obtenir el text íntegre de l'acord
adoptat i el balanç de fusió,
així com el dret d'oposició
que, en el termini i els termes
establerts a l'article 243 de la
Llei de Societats Anònimes,
puguin exercir els citats creditors.
Barcelona,
7 de maig del 2004
Els Administradors de
cadascuna de les Societats
BBM&A, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
L'Administrador Únic
Enrique Morera Guajardo
SEARCHING HOME, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
L'Administrador Únic
Carlos-Fidel Díez González

Anunci de
canvi de domicili social
En compliment del que estableix
l’article 150.1 de la Llei de Societats Anònimes, es fa públic que la
Junta General Extraordinària
d’Accionistes de “Catella Property Consultants, S.A. Sociedad
Unipersonal”, celebrada amb
caràcter d´universal el dia 15
d’abril del 2004, va acordar el
trasllat de domicili de la societat
al carrer Manuel Girona, 5 bis,
planta 1a, porta 1a, de Barcelona,
amb la consegüent modificació
de l’article 3r dels estatuts socials.
Barcelona, 28 de maig del 2004
L’administrador solidari,
Sr. Lars Artur Ahlfert

INMOBILIARIA
BRUCH, S.L.
Es convoca els senyors accionistes a la
Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 15 de juny a les 20 hores, en
primera convocatòria, i en segona convocatòria, el dia següent a la mateixa
hora. La Junta se celebrarà al domicili
social de la societat, al carrer Sabateria
núm. 3 de Manresa, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura, examen i aprovació dels
Comptes anuals (balanç, compte de
pèrdues i guanys i memòria) corresponents a l’any 2003. Proposta d’aplicació
de resultats.
2.- Aprovació de la gestió de l’òrgan
d’administració i del seu informe.
3.- Redacció, lectura i aprovació de
l’acta de la Junta.
D’acord amb l’article 86.1 i 29.2 de la
Llei 2/95, qualsevol soci pot obtenir de
la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com
l’informe de gestió.
Manresa, 10 de maig del 2004.
El president del Consell
d’Administració, Salvador Soler i Mas

URBANIZACIÓN
FLAMENCO
Sociedad Anónima
Anunci de
canvi de domicili social
En compliment del que estableix l’article 150.1 de la Llei
de Societats Anònimes, es fa
públic que l’Administrador
Únic de la societat va decidir,
el dia 15 d’abril del 2004, traslladar el domicili social al
carrer Manuel Girona, 5 bis,
planta 1a, porta 1a, de Barcelona, amb la consegüent
modificació de l’article 3r dels
estatuts socials.
Barcelona, 28 de maig del 2004
L’administrador únic,
Sr. Lars Artur Ahlfert

teixen fam cada dia –per
fer-nos una idea, l’actual Europa dels 25 compta amb 454
milions d’habitants–, i les
previsions són que la fam
augmenti en 2.000 milions
més en els propers 30 anys si
tot segueix com fins ara. Dies
enrere, en aquestes mateixes
pàgines, des de la Fundació
Agrícola Catalana es recordava que el sector agrari és el
subministrador d’aliments, i
que l’agricultura, en bona
part del món, és incapaç de
proveir la població local. En
aquest context, nombrosos
països són dependents de les
produccions agràries i ramaderes dels països desenvolupats i de la tecnologia i la recerca que porten incorporades.

Argentina i Brasil
El mapa de la pobresa i de la
fam al món mostra com països molt avançats tecnològicament, alhora grans exportadors de cereals i carn, pateixen la condemna de la gana:
Argentina i Brasil són dos
exemples que qüestionen la
diagnosi de la fam i l’ús de la
biotecnologia com a solució
miraculosa. I és que la realitat
és molt més complexa.
Les investigacions científiques per a l’obtenció de plantes resistents a determinades
plagues i a les condicions ambientals, amb més productivitat, que incloguin vitamines i
nutrients per a combatre les
carències de la població, tenen

Un nen del menjador comunitari de Nicaragua
detractors que al·leguen possibles conseqüències negatives per al medi ambient i per
a la salut humana. Tot i que
fins ara no s’han registrat
efectes nocius per a la salut de
la ingesta de productes transgènics en la població americana, la principal consumidora mundial d’aquest tipus de
producte, tal com recull la
FAO, cal determinar conreu
per conreu i transgènic per
transgènic la idoneïtat i la innocuïtat. En aquest sentit,
l’entrada en vigor de la normativa sobre traçabilitat en
productes que continguin organismes modificats genèticament per ser comercialitzats a
la Unió Europea garanteix, en
tot cas, la informació al consumidor europeu i permet la
lliure elecció.
Tanmateix, val a recordar
que la Unió Europea va decidir
suspendre les investigacions
en biotecnologia per a ús
agrícola, i va baixar del carro
de la possibilitat de liderar
una nova forma d’entendre la
Recerca i el Desenvolupament
en l’agricultura, i el submi-
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MASTERVOLT IBÉRICA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad,
que se celebrará en el despacho del Notario DON ALBERT DOMINGO CASTELLA,
sito en Vilassar de Mar, Avenida Arquitecte Eduard Ferres, núm. 124, el próximo 15
de junio de 2004, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio de
2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Acordar la ejecución de la auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2002 ordenada por el Registro Mercantil.
2. Explicación por el Administrador de la Compañía de las Cuentas Anuales de
la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002.
3. Explicación por el Administrador del estado de la auditoría a que se refiere el
punto 1 del Orden del Día, y de las razones de su no realización.
4. Explicación por el Administrador del importe y condiciones de su retribución
por el desempeño de dicho cargo.
5. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria, y eventualmente, del Informe de Gestión), y de
la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio
2003, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.
6. Explicación por los accionistas PROS INTERNACIONAL, S.L. y DON FRANCISCO PROS CALVERA, acerca de las relaciones mantenidas por los mismos, por DON
JORDI PROS BRESCO, y por los socios de la primera, con la mercantil DISEÑOS Y
TECNOLOGÍA, S.A.
7. Explicación por el señor Administrador de las relaciones existentes entre la
Compañía y la Mercantil ENERVOLT IBÉRICA, S.A., acerca de los socios de ésta, y
de la razón de que ambas tengan igual domicilio y objeto.
8. Información por el Administrador acerca de la resolución del contrato de distribución entre la Sociedad y INTERVOL B.V. (o MASTERVOL B.V.).
9. Ruegos y preguntas.
Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta.
Vilassar de Mar, a 24 de mayo de 2004
El Administrador Único, Don Alejandro Badia Marin
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nistrament d’aliments que
suposa una millora de la productivitat, més resistència a
determinades plagues i malalties i l’eventualitat d’arribar a l’autosuficiència alimentària amb polítiques de
solidaritat internacional. A
hores d’ara, des del sector públic, les inversions en biotecnologia són poques, i els països en vies de desenvolupament no tenen recursos per a
investigació.
Un cas a tenir en compte de
forma separada és el de la Xina, que ha destinat 60.000 científics i ha quintuplicat el
pressupost d’investigació en
biotecnologia d’ús agrícola, de
manera que podria disputar, a
mig i llarg termini, el lideratge en aquest camp als Estats
Units.

Ajuts a l’exportació
D’altra banda, les voluntats
manifestades recentment des
de les autoritats corresponents en el sentit d’eliminar
les restitucions o ajuts a l’exportació dels productes agraris de la Unió Europea i dels
Estats Units podrien suposar
un pas endavant molt important en la consecució del lliure comerç mundial. Tot i això,
la geoestratègia de la fam, és
a dir, les polítiques exteriors
basades en la dependència del
subministrament d’aliments
bàsics de molts països, continuaria tenint com a únic fre
la voluntat política, ja que,
efectivament, les actituds ètiques es basen sempre en la
voluntat.
Tant en el cas de les investigacions en biotecnologia
aplicada a l’agricultura com
en el cas de la geoestratègia
alimentària, cal cercar aquell
equilibri dels interessos comuns entre productors, consumidors i indústria que faci
possible la revolució contra la
fam i la pobresa, basada tant
en una àmplia liberalització
del comerç mundial com en
programes de recerca i desenvolupament. Sobre aquests
dos pilars, podrem lluitar
contra aquesta plaga, i la
lluita no pot basar-se només
en una bona voluntat, sempre
voluble.

