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PORTA OBERTA

Aigua disponible i aigua virtual
f u n dac i ó ag r í co l a c a t a l a na
avant dels tòpics
continuats sobre la
despesa d’aigua que
fa el sector agrari, i
que es multipliquen des de
la ignorància i la manca de
contrast, des de la Fundació
Agrícola Catalana creiem
que els consumidors han de
saber com s’utilitza l’aigua.
Les dades sobre consum
d’aigua per persona es refereixen generalment al
consum domèstic, sense
tenir en compte el consum
alimentari. Així, quan es
diu que a Catalunya el consum domèstic és de 130 litres per persona i dia,
aquesta xifra, evidentment,
no inclou els aproximadament 5.000 litres per persona i dia que es consumeixen en forma d’aliments. I
és que per produir aliments
es necessita aigua.
Massa sovint, des de la ignorància del que representa el sector agrari com a
productor d’aliments, es banalitza i desprestigia el seu
paper i la seva aportació al
conjunt de l’economia i al
subministrament dels recursos alimentaris de la població. Així, és habitual sentir com, en moments com
els de la sequera d’enguany,
una de les primeres mesures per estalviar aigua és
tancar l’aixeta del reg, sense
pensar que aquesta actuació implica tancar el rebost
alimentari.
El sector agrari disposa
d’una quantitat d’aigua destinada a la producció d’aliments, és l’anomenada
aigua virtual, és a dir, aquella aigua que necessiten tots
els éssers vius per néixer i
créixer, i aquí cal incloure
des dels enciams fins als iogurts, passant pel filet i les
costelles, l’arròs i el pa. Com
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TEXTILES
IGUALADA SA
Es posa en general coneixement
que a la Junta General Extraordinària i Universal d’accionistes
celebrada el dia 10 de març de
2005 es van adoptar per unanimitat els acords d’ampliar l’objecte
social ja que la companyia es dedicarà d’ara endavant a la indústria
textil, el negoci i la promoció
immobiliària i el lloguer d’immobles, exclòs el lloguer financer.
Es va acordar el trasllat del domicili social de ronda General Mitre,
126, de Barcelona al carrer Enrique
Giménez, 6, de la mateixa ciuat.
La qual cosa es posa en general
coneixement en compliment del
que es disposa a l’article 150 de la
Llei de societats anònines.

Barcelona, 10 de març de 2005
L’administrador únic,
Francisco Javier Ilincheta Zapater

GRUP IMPRESSOR
ESTRI, SA
La Junta General Extraordinària i Universal d’Accionistes de data u de juliol de 2005 va acordar traslladar el domicili social de l’entitat al carrer Mallorca,
núm. 214, 6è 1a A, de Barcelona. Barcelona, 15 de
setembre de 2005. L’administrador solidari

les conques interiors i de
les aigües subterrànies.
Les conques intercomunitàries són dues: la
de l’Ebre, amb el Segre,
el Noguera Ribagorçana
i el Noguera Pallaresa
com a principals afluents, i la del Garona, que
vessa aigües a l’Atlàntic
a través de la Vall d’Aran.
Són aigües que abasteixen la meitat oest del
país. En aquestes zones,
a més, hi ha localitzats
els grans embassaments
que permeten l’obtenció
d’energia elèctrica i que
subministren en bona
part les xarxes de reg per
a la producció d’aliROBIN TOWNSEND / EFE
ments. Val a dir que
sense les construccions
Un camp de blat de moro regat pels aspersors a Colomers
que permeten el regadiu, les produccions agràries i,
genera que l’aigua disponible
a il·lustració, només cal pensar,
per tant, alimentàries, serien
per a altres usos sigui més gran
a l’hora d’omplir el cistell de la
més pobres i menys competien quantitat. Alhora, s’han
compra, que per produir un
tives, ja que la pluviometria en
construït embassaments i caquilo de carn es necessiten
el nostre país és baixa. Les connalitzacions perquè el sector
3.500 litres d’aigua en forma
ques interiors estan formades
agrari disposi de l’aigua nede 2,5 quilos de pinso, que sis
pels rius que no travessen altre
cessària per produir aliments,
iogurts volen dir una tona
territori que el de Catalunya,
i se n’hauran de construir més,
d’aigua, i que un quilo de toi aboquen directament a les
perquè la producció d’aliments
màquets són mil litres d’aigua.
costes catalanes o a un altre riu
per a la població és prioritària.
Per tot això, cal afirmar que
que neix i mor a Catalunya.
Catalunya és un país amb
és una incorrecció dir que el
És el cas de les aigües que
una pluviometria escassa i
sector agrari consumeix el 70%
abasteixen la meitat est del
molt irregular. Ho hem repetit
de l’aigua de Catalunya. És el
país, sobretot per a usos doen diverses ocasions en les úlconjunt de la població qui conmèstics, industrials i de serveis
times setmanes, i els ciutadans
sumeix aquestes aigües en
i que, d’acord amb les dades de
ho estem patint, per una seforma virtual.
l’Agència Catalana de l’Aigua,
quera que ha malmès collites i
presenten un balanç entre oferha minvat les produccions agríAvenços importants
ta i demanda negatiu.
coles i ramaderes fins al punt
La producció d’aliments reLes aigües subterrànies, forque molt bona part dels proquereix, ja ho hem dit, d’una
mades principalment pels
ductors d’aquest sector econòquantitat important d’aigua, la
aqüífers dels rius Besòs i Llomic pateixen un menyscapte
qual cosa no significa que es
bregat que, en conjunt, tenen
molt important d’ingressos.
malbarati. Al contrari, el sector
una capacitat d’emmagatzeAl marge de les mesures
agrari, majoritàriament, ha
mar aigua de 130 hectòmetres
pal·liatives que s’hagin pres o
aplicat la tecnologia disponicúbics. Val a dir que un hectòes puguin prendre per a les fable per a instal·lar sistemes de
metre cúbic és l’equivalent a
mílies que depenen directareg que optimitzin l’ús de
una illa de cases de l’Eixample
ment dels ingressos de la prol’aigua necessària per a cada
barceloní per cent metres d’alducció agrària i que, enguany,
planta i animal. Aquest esforç
çada. Tenint en compte que el
per unes condicions meteoroconsum domèstic d’aigua per
lògiques adverses, es troben en
persona i any és de 47,45 meuna situació difícil, la gestió de
CORTADA FRUITS SA
tres cúbics, sense comptar l’alil’aigua s’ha d’afrontar des de
Es posa en general coneixement
mentació, els aqüífers del
la perspectiva que les circumsque a la Junta General ExtraBesòs i del Llobregat tenen catàncies de sequera són conordinària i Universal d’accionistes
celebrada el dia 15 de juliol de
pacitat per emmagatzemar
junturals. I, alhora, són pròpi2005 es van adoptar per unanimil’aigua suficient per abastir
es
de
les
característiques
clitat els acords següents: ampliar
l’ús domèstic de més de 2,7 mimàtiques
i
de
pluviometria
del
l’objecte social ja que la companyia
lions de persones.
nostre país.
es dedicara d’ara endavant a:
a) L’explotació de finques rúsTanmateix, cal comptar que
Tal com hem avançat dies entiques i pecuàries, la producció
les
persones ens alimentem, i
rere,
Catalunya
s’abasteix
d’aicomercialització i venda de fruites
el consum d’aigua en aquest
gües dolces per a usos domèsi productes hortofrutícoles.
apartat és de 1.825 metres cútics, agraris, industrials, de serb) L’activitat, el negoci i la promoció immobiliària.
bics per persona i any, és a dir,
veis i d’oci a partir de les
c) El lloguer d’immobles, exclòs
mengem més de 38 vegades
conques
intercomunitàries,
de
el lloguer financer.
d) L’adquisició, tinença i gaudi
d’efectes públics, accions, participacions socials i altres valors
mobiliaris, excloent-s’hi expressament les activitats pròpies de les
institucions d’inversió col·lectiva i
les regulades per la Llei del Mercat
de Valors.
Es va acordar el trasllat del
domicili social a Gran Via de les
Cor ts Catalanes, 751, 4r 2a de
Barcelona.
La qual cosa es posa en general
coneixement en compliment del
que es disposa a l’article 150 de la
Llei de societats anònimes.
Barcelona, 15 de juliol de 2005

L’administrador únic,
Magdalena Cortada Fortuna

l’aigua que consumim a la llar.
Dies enrere comentàvem que
la manca de planificació urbanística en matèria d’aigües
en el litoral i el prelitoral català, entre altres circumstàncies, fa que l’aigua dolça de les
pluges es llenci directament al
mar, i s’impedeix la recàrrega
natural d’aquests aqüífers.
També comentàvem que amb
aquestes aigües que es llencen
al mar es podrien regar
200.000 hectàrees.

Les millors opcions
La solució per a l’aprofitament
màxim de l’aigua dolça disponible hauria de passar per la
tria de les opcions més rendibles i eficients econòmicament
i mediambientalment, que, en
el cas de Catalunya, no és la
dessalació. Així, cal que els
aqüífers que es formen al llarg
del curs dels rius es recarreguin sistemàticament aprofitant el cabal ordinari del riu.
Alhora, cal construir petits embassaments o basses que en
possibilitin la recàrrega, retardin la velocitat de desguàs
i disminueixin els riscos
d’avingudes i arrossegaments.
A més, cal interconnectar les
conques, en funció dels consums i de les demandes. Aquestes mesures són senzilles, econòmiques i respectuoses amb
el medi ambient, i es poden
sumar a d’altres que van encaminades a la millora de la
gestió de les aigües.
Tal com hem comentat en alguna ocasió, el diàleg i el consens, amb l’esperit win win californià, que es podria traduir
com tots hi guanyem alguna
cosa, encara que no guanyem
tot el que voldríem abans de la
negociació, ha d’inspirar les polítiques de gestió de l’aigua. En
el cas de les aigües destinades
al reg i, per tant, a la producció d’aliments, les cessions
temporals d’aquest recurs a
d’altres usos s’hauran d’establir amb aquest esperit.
En aquest casos, i en d’altres
que es puguin determinar, el diàleg amb l’esperit d’arribar a
acords satisfactoris per a totes
les parts ha de presidir el principi i el final de les negociacions.
Per sobre de tot, cal desterrar
d’una vegada els tòpics que es repeteixen des de la ignorància
sobre el consum d’aigua del sector agrari. I és que, recordem-ho,
mengem 38 vegades més aigua
que l’estrictament domèstica.

TEXTILES IGUALADA, SA

N.G.M. REPRODUCCIÓ DE LA IMATGE, SL

Es posa en general coneixement que
la Junta General Extraordinària i Universal d’accionistes celebrada el dia
25 de juliol de 2005 ha acordat per
unanimitat: canviar la denominació
de l’Entitat, fins al moment TEXTILES
IGUALADA, SA, per la d’OLEA PROJECTES SA.
Cosa que es posa en general coneixement en compliment del que es disposa a l’article 150 de la Llei de societats anònimes.
Barcelona, 25 de juliol de 2005
L’administrador únic
Francisco Javier Ilincheta Zapater

EN LIQUIDACIÓ
Anunci d’acord de cessió global d’actius i passius
de la companyia
La Junta General celebrada el passat 30 de juny de 2005 va acordar la cessió global de l’actiu i del passiu de la companyia al soci d’Álvaro-José
Casuso Álvarez. A l’efecte de l’article 117.2 de la Llei de societats limitades,
es fa constar als crediors de la societat cedent i del cessionari el dret a
obtenir l’acord de cessió, i que s’hi pot oposar durant el termini d’un mes
des de la data de l’últim anunci publicat, en les mateixes condicions i amb
els mateixos efectes que per al cas de fusió.
Barcelona, a 15 de setembre de 2005
El liquidador, Álvaro José Casuso Álvarez

