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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
a una setmana, la Fundació Agrícola Catalana
va iniciar una sèrie d’articles a l’entorn de la
problemàtica mediambiental
ocasionada pels purins, i, amb
la primera de les reflexions, es
va emfatitzar en l’excés de
concentració de granges de
porcs en zones determinades i
en el desequilibri entre terres
agrícoles que puguin absorbir
els purins com a fertilitzants i
caps de bestiar com a eixos
d’una mala pràctica que té
conseqüències mediambientals
i repercussions en la sanitat
animal del tot negatives.
Per tal d’aprofundir en la situació que s’ha generat, farem
referència al sector de la producció de carn, en part responsable d’una producció ramadera intensiva i desequilibrada
mediambientalment.
El sector de la producció de
carn, que hauria d’haver esdevingut secundari, amb un pes
important del màrqueting, el
disseny de producte, els sistemes de qualitat i de seguretat
alimentària i d’altres aspectes
de singularització i revalorització que haguessin provocat una
evolució cap a unes bones
pràctiques ambientals, s’ha
mantingut, en el temps, com a
sector productiu primari. La
manca de diferenciació del
producte ha tingut com a conseqüència que aquesta activitat
econòmica s’hagi fonamentat
només en un preu baix i en un
augment de la producció per
sobre de qualsevol altre aspecte.
El resultat ha estat que, actualment, un quilo de carn de porc
val menys que un de cafè, tot i
que costa sis mesos d’obtenir-lo
i que s’han de comprar gairebé
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Un acord per fer
front als purins (II)
Fundació Agrícola Catalana

Un camió escampa purins en un camp
tres quilos de cereals, proteïnes
i greixos arreu del món per
alimentar l’animal, tot i que se
l’ha hagut de cuidar, medicar i
vacunar de forma sistemàtica.

Assumir costos
La competència per preu
provoca, doncs, que difícilment
el sector ramader assumirà els
costos associats als problemes
ambientals que genera la seva
activitat, ja que, a més, se les ha
d’heure amb les produccions
de carn d’altres llocs del món
on aquestes repercussions són
encara desconegudes. Com a
mostra, només cal dir que a les
zones de la Península ibèrica on
es produeix carn de porcí i són
competidores de les producci-
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ons de Catalunya, ja es donen
greuges importants, perquè no
hi ha les normes, les regulacions i les restriccions que existeixen a Catalunya. Tot i això, si
a Catalunya s’haguessin afrontat els nous reptes normatius i
el sector productiu s’hagués
modernitzat per superar-los i
convertir-los en millores en l’eficiència, la qualitat i la seguretat, Catalunya aniria ja a l’avançada respecte d’altres zones
productores de l’Estat. Però no
ha estat així: s’han donat els
greuges econòmics, però no
s’ha solucionat el problema.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, s’ha estudiat i comparat la producció de carn a
Catalunya en el marc europeu

i mundial, i som conscients
que la situació actual és molt
difícil de canviar. En països
com França es va optar per fer
marques de carn fresca i promoció de diferents tipus de
carn, però el resultat comercial
ha estat molt dubtós. És probable que les races de porc hagin estat pensades per produir
cada dia més, i no per produir
carns realment diferents i originals per a una cuina de qualitat. Si es pogués optar per la
qualitat i la diferenciació, es
podria apostar fermament per
les empreses que fossin més
respectuoses amb el medi ambient. Tanmateix, actualment
el consumidor no pot distingir
entre una carn produïda per
una empresa que contamina
d’una carn feta per una empresa que té cura dels purins,
els residus dels medicaments i
de totes les restes que produeixen les granges. I és que les
marques de qualitat de carn
fresca només han tingut èxit
en un mercat minoritari, format per un segment de població molt sensibilitzada amb el
producte amb valor afegit pel
fet de ser més segur i amb origen conegut. Al contrari del
que passa amb els lactis, la
carn fresca no ha entrat al
mercat de gran consum en
forma de marques amb diferenciació de producte.
L’aposta de la Fundació Agrícola Catalana en aquest sentit
és, tal com avançàvem en l’article anterior, una solució estructural, que inclogui la gestió
dels purins des del pacte i el
diàleg entre les parts implicades. El detall d’aquesta proposta el deixarem per a la propera
entrega d’aquesta sèrie.
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REGISTRE MERCANTIL
DE BARCELONA

CENTRO ARTESANO, S.A. en liquidació

PROBINCUATRO, S.A.

Reducció de Capital

AVÍS AL PÚBLIC

De conformitat amb el que estableix l'article 165 de la Llei de Societats Anònimes, es fa
públic per al coneixement general que la Junta General d'Accionistes celebrada el 2 de febrer
del 2004 va acordar reduir el capital social de la companyia en la quantitat de 57.336,55 e,
mitjançant condonació de dividends passius corresponents a les accions de la Sèrie D, amb la
corresponent modificació del valor nominal de les accions d'aquesta sèrie, la qual passa de
tenir un valor de 12,020242 e cadascuna a tenir un valor nominal de 3,0006062 e, amb la
qual cosa queda un capital social de 22.934,63 e, dividit en 4 sèries d'accions: Sèrie A de 288
accions de 12,020242 e de valor nominal cadascuna, Sèrie B de 156 accions d’1,803036 e de
valor nominal cadascuna, Sèrie C de 66 accions d’1,202024 e de valor nominal cadascuna i
Sèrie D de 6.360 accions de 3,006062 e de valor nominal cadascuna, les quals es troben
totalment subscrites i desemborsades, i es modifica en els termes esmentats l'article 5è dels
Estatuts Socials. Es va oferir així mateix el dret de votació separada als possibles accionistes
afectats, en virtut de l'article 148 de la Llei de Societats Anònimes.
Els creditors socials disposaran del termini màxim d'un mes, comptat des de la data de
publicació de l'últim dels anuncis, per exercitar els drets que els reconeix l'article 166 de la
Llei de Societats Anònimes.
El Prat de Llobregat, 31 de març del 2005. El liquidador únic

Convocatòria a Junta General
Ordinària d’Accionistes

LEGALITZACIÓ DE LLIBRES
DE COMERÇ
Per a més comoditat del públic
que utilitza el servei de legalització dels llibres de comerç, des del
dia 25 fins al 30 d’abril de 2005,
ambdós inclosos, es presentaran
exclusivament les instàncies
sol·licitant la legalització, sense
acompanyar els llibres, que seran
presentats i diligenciats posteriorment, d’acord amb la data que
se’ls assenyalarà a l’imprès de
legalització per part del personal
del Registre Mercantil.
Es recorda que també és possible
presentar en el Registre els llibres
de comerç a legalitzar en suport
magnètic (disc de 31/2 o CD-ROM,
els quals han d’anar acompanyats
de la instància en el moment de la
seva presentació.
Per a més informació, consulteu
la pàgina web del Registre Mercantil de Barcelona (www.registromercantilbcn.es), des d’on es
pot descarregar gratuïtament el
programa necessari per a la legalització de llibres presentats en
suport magnètic.
A més, s’informa que els llibres
de comptabilitat dels empresaris
poden legalitzar-se per via
telemàtica, directament des del
propi ordinador de l’usuari, prèvia
l’obtenció del certificat corresponent de firma electrònica reconeguda del Col·legi de Registradors,
de conformitat amb el que estableix la Instrucció de la Direcció
General dels Registres i del Notariat del dia 31 de desembre de
1999 (BOE 08/01/2000).
El certificat esmentat de firma
electrònica podrà obtenir-se a les
dependències del Registre Mercantil de Barcelona.
Per a més informació sobre enviaments telemàtics, truqueu al telèfon
902 02 03 06.

COMERCIAL DE
PRODUCTOS
Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS, S.A.L.
MODIFICACIÓ DE L’OBJECTE
SOCIAL
A la Junta General del dia 30.03.05
es va acordar modificar l’objecte
social, que quedarà de la manera
següent: “Constitueix l’objecte
social: el muntatge i instal·lació
d’estructures metàl·liques per a
transports, ports, obres hidràuliques, ponts, pals i torres
metàl·liques, carrils, etc. La compra, venda, edificació i explotació
en règim d’arrendament no financer de finques urbanes i rústiques.
La participació en societats d’igual
o anàleg objecte social”.
Lliçà d’Amunt, 6 d’abril del 2005
El Conseller Delegat,
Diego Villegas Iglesias

PROMOTORA D’EXPORTACIONS
CATALANES, S.A.
Es convoca Junta General Ordinària
d’accionistes que se celebrarà el dia 3
de maig de 2005 a les 12 hores al
domicili social, situat a Barcelona,
avinguda Meridiana núm. 38, pl. 4a,
sota el següent Ordre del Dia:
1. Examen i, si s’escau, aprovació de
la gestió social i dels Comptes Anuals
corresponents a l’exercici tancat el 31
de desembre de 2004, decidint sobre
l’aplicació del resultat.
2. Aprovació, si s’escau, del pressupost corresponent a l’any 2005 i presentació del Programa d’Actuacions,
Inversions i Finançament 2005 (PAIF).
3. Torn obert de preguntes.
De conformitat amb el que disposa
l’article 212 de la Llei de Societats
Anònimes, es fa constar el dret de
tots els accionistes d’obtenir, de
forma gratuïta i immediata, els documents que han de ser sotmesos a
l’aprovació de la Junta.
Barcelona, 5 d’abril de 2005.
El President del Consell d’Administració,
Salvador Puig i Rodríguez

El Sr. IGNACIO MARSAL LORENZO, com a Administrador únic
d’aquesta Societat, en compliment
de la normativa vigent, cita els
seus accionistes a la Junta General
Ordinària, que tindrà lloc el dia 5
de maig del 2005 a les deu hores,
en primera convocatòria, i el dia 6
de maig del 2005 a la mateixa
hora, en segona convocatòria, al
domicili social de la Companyia, a
l’av. de Madrid núm. 136, baixos, de
Barcelona.
Els assumptes per tractar a l’Ordre
del Dia són els següents:
P r i m e r . - Censura i, si s’escau,
aprovació de la gestió social
corresponent a l’exercici 2004.
Segon .- Examen de la Junta per
aprovar, si és procedent, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2004.
Tercer .- Examen de la Junta per
aprovar, si s’escau, l’informe de
gestió corresponent a l’exercici
2004.
Quart .- Proposta, si s’escau, de
distribució de resultats corresponent a l’exercici 2004.
Es comunica a tots els accionistes el
dret que els correspon, de forma
immediata i gratuïta, d’examinar al
domicili social el text íntegre dels
documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i, si s’escau,
l’informe de gestió i l’informe dels
auditors de comptes, així com de
demanar l’entrega o l’enviament
gratuït d’aquests documents.
Barcelona, 5 d’abril del 2005
L’administrador únic,
Sr. Ignacio Marsal Lorenzo

dilluns
11 d’abril del 2005

Els lleters
posen punt
final a les
protestes
Redacció
BARCELONA

La quinzena de ramaders que
ahir al matí continuaven
concentrats davant de l’empresa làctia Ato-Peñasanta de
Vidreres (la Selva), tot actuant en contra de les consignes proposades pels màxims
responsables del sindicat
Unió de Pagesos, van decidir
suspendre la concentració
ahir a la tarda. Aquests ramaders, però, van voler deixar clar que reprendran les
mobilitzacions si el departament d’Agricultura no convoca avui dilluns la taula
sectorial de la llet. El responsable comarcal del sector
de la llet a la Selva i el Gironès, Josep Roca, va manifestar ahir que si el govern no
avança per dilluns la reunió
de la taula, prevista per dimecres, “tornarem a tancar
la fàbrica de Vidreres”, conjuntament amb altres. La
concentració d’ATO era l’últim reducte de les mobilitzacions del sector que ha afectat Catalunya en els últims
tres dies.

Unes 300 explotacions
La indústria es negava a
recollir la llet fins que els
productors abandonessin la
planta, mentre que la resta
d’empreses làcties havien reprès ahir la recollida de la
producció lletera de les explotacions de Catalunya.
La negativa d’ATO-Peñasanta de recollir la producció
lletera estava afectant unes
300 explotacions ramaderes
de la zona, que, a més, es
trobaven en una situació
complicada per la gran
quantitat de llet acumulada
després de dos dies de concentracions. Segons recordava abans-d’ahir el president
del gremi de les indústries
làcties de Catalunya, Joan
Antoni Sellés, “si no es recull
aviat”, la llet s’haurà de
llençar.
La taula sectorial es va reunir divendres a Lleida per
trobar una solució al conflicte lleter. Les indústries i
els sindicats van arribar a un
pacte: un preu mínim per litre de llet de 0,32 euros.
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ITALCAFFE COFFEE COMPANY, S.A.
TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL
En Junta de la Societat celebrada el dia
22 de març del 2005 es va acordar el
trasllat del domicili social a Montmeló,
Polígon Industrial “Sota el Molí”, Naus
4-5. Barcelona, 6 d’abril del 2005. Un
administrador solidari.

LOCALRET, S.A.
AVÍS OFICIAL
El Consell d’Administració de la societat
Localret, S.A., en la sessió de 10 de novembre de 2003, va adoptar l’acord de traslladar el domicili social de la societat al carrer
Llacuna núm. 162, 3a planta, de Barcelona.
El Secretari del Consell d’Administració de
Localret, S.A., Jordi Cases i Pallarès.

