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El jutge aprova el conveni de creditors d’Eurobank

Dia Mundial de l’Alimentació

L

a titular del jutjat de primera instància nùmero 73 de Madrid
ha aprovat el conveni de creditors d’Eurobank del
Mediterrani, que permetrà pagar el 100% del deute més uns
interessos del 2,5%. L’acte de la jutge explica que Eurobank,
intervingut el juliol del 2003, va obtenir firmes per un 85,13% del
passiu del banc (135 milions d’euros) i que al Fons de Garantia
de Dipòsits se li devia 81,8 milions (60,45% del passiu).
[Efe]

Els fabricants de fibres deixen el Consell Intertèxtil

L’

Associació Espanyola de Productores de Fibres Químiques ha
abandonat el Consell Intertèxtil Espanyol. L’agrupació
explica que els seus membres “estan sotmesos a una realitat
multifactorial adversa, ja que a més de la problemàtica genèrica
també han de fer front als continus creixements en les primeres
matèries, derivats del petroli i del preu de l’energia”. [Redacció]
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PROMOTORA RESIDENCIAL COSTA BRAVA, S.A.
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
A Arenys de Mar, el 12 d’agost del 2004, amb assistència del capital desemborsat
(60.101,21 e representat per 10.000 accions de valor nominal cadascuna 6,010121
e), vàlidament constituïda per acceptar tots ells expressament i per unanimitat la
celebració d´aquesta, elegint-se per actuar de PRESIDENT i SECRETARI els Srs.
JORGE AMAT GRAU i JORGE SALVADOR JUAN AMAT LLISTOSELLA, respectivament, que varen acceptar el càrrec.
La celebració de la Junta ha complert tots els requisits dels art. 97 i 87 de l´RRM, i
s´han pres per unanimitat els acords detallats a continuació i s´ha aixecat seguidament l’acta corresponent, que es va llegir als presents, essent aprovada també per
unanimitat i constant en l’esmentada acta els noms i les signatures de tots els assistents.
ACORDS ADOPTATS:
Primer.- Dissoldre la societat “PROMOTORA RESIDENCIAL COSTA BRAVA, S.A.”, de
conformitat amb el que disposa l’art. 260 de la Llei de Societats Anònimes.
Segon.- Declarar cessat, de conformitat amb l’art. 267 de la Llei de Societats Anònimes, l’administrador únic de la societat JORGE AMAT GRAU, aprovant la gestió
social per ell realitzada. És present en aquest acte i es dóna per notificat el seu cessament.
Tercer.- Nomenar liquidador de la societat JORGE AMAT GRAU, major d’edat, casat
en règim de separació de béns i de veïnatge civil català, veí de Canet de Mar, av. Llimoners, 36; amb DNI 77.606.916-V.
El nomenat liquidador present en aquest acte accepta el càrrec i en pren
possessió en aquest acte, i manifesta que no té cap incompatibilitat per desenvolupar-lo.
Quart.- Es fa constar que no existeixen deutes en el patrimoni social.
Cinquè.- Aprovar el Balanç final de liquidació tancat al dia d’avui, que és el següent:
ACTIU
TRESORERIA .......................................................................................7,53 e
Caixa ......................................................................................................7,53 e
TOTAL ACTIU ....................................................................................7,53 e
PASSIU
FONS PROPIS
Capital social............................................................................60.101,21 e
Resultats negatius exercicis anteriors........................-60.093,58 e
TOTAL PASSIU...................................................................................7,53 e
Sisè.- Procedir al repartiment del patrimoni líquid resultant de la liquidació de la
manera següent:
El Sr. JORGE AMAT GRAU, major d’edat, veí de Canet de Mar, av. Llimoners, 36,
amb DNI número 77.606.916-V, titular de 2.475 accions números 101-2.575 inclosos,
rep 1,87 e en efectiu metàl·lic.
El Sr. JORGE SALVADOR JUAN AMAT LLISTOSELLA, major d’edat, veí de Canet de
Mar, av. Llimoners, 34, amb DNI número 40.185.829-E, titular de 2.575 accions
números 1-100 i 2.576-5.050 inclosos, rep 1,94 e en efectiu metàl·lic.
El Sr. JUAN MARSOL VIVES DE LA CORTADA, major d’edat, veí de Barcelona, pg.
Manuel Girona, 74, amb DNI número 37.960.565-P, titular de 1.980 accions números
5.051-7.030 inclosos, rep 1,49 e en efectiu metàl·lic.
La Sra. MERCEDES OBIOLS ENFEDAQUE, major d’edat, veïna de Barcelona, pg.
Manuel Girona, 74, amb DNI número 37.698.318-F, titular de 1.980 accions números
7.031-9.010 inclosos, rep 1,49 e en efectiu metàl·lic.
La Sra. FRANCISCA OBIOLS ENFEDAQUE, major d’edat, veïna de Barcelona, c/
Manila, 43, amb DNI número 37.878.973-C, titular de 495 accions núms. 9.011-9.504
inclosos, rep 0,37 e en efectiu metàl·lic.
El Sr. JORGE GAROS SAMBOLA, major d’edat, veí de Barcelona, c/ Manila, 43, amb
DNI número 37.888.431-W, titular de 495 accions números. 9.506-10.000 inclosos,
rep 0,37 e en efectiu metàl·lic.
Tots tenen nacionalitat espanyola, veïnatge català i estan casats en règim matrimonial de separació de béns.
Havent rebut aquestes quantitats, en efectiu metàl·lic corrent, tots els socis es
declaren completament saldats, liquidats i finiquitats en relació amb la seva participació en la societat, prometent no demanar ni reclamar res més.
En conseqüència, s’ha procedit al repartiment de tot l’haver social existent i a
l´anul·lació de totes les accions de la societat.
Setè.- Havent-se finalitzat totes les operacions de liquidació, se sol·licita, conforme
al que disposa l’art. 247 de la RRM, la cancel·lació dels assentaments registrals que
figuren estesos a nom de la Societat al Registre Mercantil.
Han estat aprovats l’informe complet sobre les operacions de liquidació i el projecte de divisió entre els socis de l’actiu resultant.
Als efectes establerts a l’art. 202 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, 38/99 de 5
de novembre, l’òrgan d’administració fa constar que la societat no ha promogut
cap edificació respecte de la qual s’hagin de prestar garanties en els termes exigits
en l’esmentada Llei.
Vuitè.- Delegar i facultar expressament el liquidador de la societat perquè proveït
del corresponent certificat, i altres annexos que el complementen, elevi a públics
els acords precedentment adoptats, subscrivint i signant tots els documents
públics i privats que siguin necessaris, fins i tot de complement, aclariment i/o subsanament, fins a la inscripció d´aquests al Registre corresponent.
Facultar-lo perquè assumeixi el deure de conservació dels llibres de comerç,
correspondència, documentació i justificants que concerneixin el tràfic de la societat durant el termini de sis anys a comptar des de la data d’assentament de la cancel·lació de la societat.
Un cop debatuts i votats els precedents punts, es varen aprovar pels accionistes
concorrents, per unanimitat, sense cap oposició ni impugnació.

Arenys de Mar, 22 de setembre del 2004. Jorge Amat Grau, liquidador

Fundació Agrícola Catalana

issabte passat es va celebrar el
Dia Mundial de l’Alimentació,
que enguany estava dedicat a la
biodiversitat i a la seguretat alimentària, i ahir diumenge es va
celebrar el Dia Mundial de la Pobresa. Pobresa i fam van íntimament lligades, perquè
una és conseqüència de l’altra, i, a més, s’hi
afegeixen els problemes de salut que comporta la manca d’aliments i la desnutrició.
Segons dades de la FAO, , sense comptar
amb totes aquelles persones que no poden
gaudir d’una alimentació equilibrada, i
aquest és el problema més important a què
ens enfrontem, perquè alimentar-se és el
primer dret fonamental de la població,
sense el qual no hi ha res que s’hi valgui.
Val a dir que el problema de la fam i la
desnutrició no se circumscriu al Tercer
Món, també a casa nostra hi ha ciutadans
que viuen sota el llindar de la pobresa. Segons dades de la Fundació Banc dels Aliments, 100.000 persones sobreviuen a Catalunya amb menys de 190 euros mensuals, i
són, com exposa l’estudi sobre la pobresa a
Catalunya de Caixa Catalunya, principalment dones grans, és a dir, persones que no
poden accedir al mercat de treball. I no és
que a Catalunya hi hagi una manca d’aliments: som una potència agroalimentària, sinó que, senzillament, hi ha persones que queden al
marge, per malaltia,
per edat o per altres
raons resten fora del
mercat de treball.
Els últims anys, a
més de les bosses de
pobresa ja existents
a Catalunya, s’hi ha
afegit un altre fenomen: la immigració
estrangera sense recursos. Amb l’objectiu de contribuir a
pal·liar la situació de
pobresa dels ciutadans del nostre país,
va néixer l’any 1987
Segons la FAO, més de
la Fundació Banc
dels Aliments, que
recull d’empreses productores aliments comestibles però no comercialitzables i els
distribueix entre associacions i entitats benèfiques i assistencials. Anualment, el Banc
dels Aliments distribueix unes 2.500 tones
d’aliments, amb un valor de mercat de nou
milions d’euros, entre gairebé 50.000 persones mitjançant la xarxa d’organitzacions
assistencials que hi ha a Catalunya. Als 50
voluntaris que treballen al Banc dels Aliments, cal afegir-hi la contribució desinteressada de les més 200 empreses, moltes de
les quals capdavanteres a nivell europeu,
que aporten regularment productes alimentaris de primera qualitat. A títol d’exemple, l’empresa Embotits Talamanca,
aporta producte que envasen i etiqueten els
treballadors fora d’horari laboral, com una
forma de contribució altruista.
D’altra banda, en països com el Brasil,
paradigma de la industrialització, i amb un
sector agrari que produeix aliments de forma eficient i, a més, els exporta en grans
quantitats, un quart de la població, 44 milions de persones, estan en situació de pobresa i passen fam. En aquest cas, es tracta
d’un problema de responsabilitat política,
ja que d’aliments n’hi ha, i riquesa, també.
Altres situacions, com seria el cas de Nigèria, que disposa de recursos energètics que
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poden intercanviar-se per aliments i la població disposa de xarxes de distribució, són
conseqüència de corrupteles polítiques i
manca d’escrúpols dels governants.
Més complex és el problema de la fam si
parlem de països que no disposen de recursos que es puguin vendre en els mercats internacionals i comprar, amb els ingressos
que se’n generin, els aliments que no poden
produir i que la població demana.
En tots els casos, però, es tracta, en definitiva, de responsabilitats polítiques que
també ens afecten, i, principalment, dels
governants de cada país, que haurien de tenir com a prioritat en les respectives agendes la lluita contra la fam, plantejar possibles solucions i cercar els recursos financers, en organismes internacionals si cal,
per a posar-les en marxa.
L’equilibri entre producció i consum d’aliments es dóna al món si no tenim en
compte les 840 milions de persones que pateixen fam, ja que si s’han de cobrir les necessitats de tothom cal tenir present que
som en plena crisi alimentària mundial, un
extrem que potser no es percep prou des de
la societat catalana, ni des de l’europea.
I en aquest context de fam, periòdicament
sentim a dir que Europa hauria de fer l’es-
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840 milions de persones al món pateixen fam

forç de renunciar a la producció d’aliments
a favor de països pobres. És a dir, Europa
hauria d’externalitzar el sector agrari.
Aquest disbarat, quan 840 milions de persones pateixen fam i no poden accedir als
aliments, és comparable a afirmar que l’Aràbia Saudita hauria de deixar de produir
petroli perquè altres països puguin desenvolupar les pròpies economies.
Des de la Fundació Agrícola Catalana defensem la producció agrària europea, que
compleix garanties de seguretat, com defensem la producció de petroli de l’Aràbia
Saudita, i apostem per continuar treballant
en la línia d’una producció cada cop més
eficient, que proporcioni aliments més assequibles i amb més quantitat al món, en un
marc de lliure mercat.
Europa, cal recordar-ho, produeix més
menjar i més barat ara que fa 50 anys, que
en fa 25 o fins i tot cinc. És responsabilitat
nostra també seguir produint més i més
barat per garantir l’accés als aliments dels
europeus i també de les persones que viuen
en països on produir aliments no és tan fàcil, per les condicions climàtiques, de terreny i de pluviometria, també per manca de
tecnologia, de recerca i desenvolupament, i
de formació. Com és responsabilitat de l’Aràbia Saudita produir petroli, perquè en té.

