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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
atalunya és una de les més importants zones productores de
carn de porcí d’Europa, i ocupa
un lloc destacat en el rànquing
mundial, amb una producció de carn
de porc similar a la de Corea, Mèxic o
Bèlgica, països que se situen entre els 20
principals productors mundials.
En relació amb Espanya, quart productor mundial, amb un 3% del total,
Catalunya concentra un terç de la producció de carn de porcí. Així, cada any
els productors catalans posen al mercat
gairebé 14 milions de porcs, cosa que
representa més d’un milió de tones de
carn. La facturació que es genera es
calcula en 4.500 milions d’euros a l’any;
l’ocupació directa, en unes 50.000 persones. Aquestes dades, traduïdes en
aportació de riquesa, suposen que el
sector porcí aporta un terç de la producció agrària final.
La qualitat i la seguretat de les nostres produccions fan que Catalunya esdevingui líder en exportacions, amb
més del 65% del total exportat de l’Estat
espanyol. Val a dir que som un país
capdavanter en tecnologia agroalimentària aplicada als productes carnis, i que
comptem amb un Centre de Tecnologia
de la Carn, dependent de l’Institut Català de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), referent en investigació. Entre les línies d’actuació d’aquest
centre hi ha el desenvolupament de
tècniques cada cop més ràpides de detecció de possibles agents patògens
emergents en els aliments carnis, així
com tècniques que minimitzin la presència de possibles perills per a la producció i el consum, o tecnologies de
conservació i elaboració per aconseguir
productes més segurs.
A més, cal destacar la tasca que porten a terme els veterinaris en el control
i l’anàlisi tant en les granges com en
l’escorxador, fonamentals a l’hora de
garantir tant la sanitat de la carn per al
consum com la detecció de possibles
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Una Catalunya
potent en porcí
Fundació Agrícola Catalana

Interior d’una granja de porcs a la localitat d’Alcarràs
focus en partides d’animals. I és que
tant a la investigació com en l’establiment de protocols, tant al laboratori
com a l’escorxador, la figura del veterinari esdevé cabdal per garantir la seguretat alimentària i minimitzar possibles pèrdues econòmiques. En aquest
aspecte, Catalunya també sobresurt per
disposar d’un cos de veterinaris amb
una elevada qualificació.
L’any 2004 Catalunya va exportar
més de 325.000 tones de carn de porc,
gairebé un 15% més respecte de l’any
anterior. Quant al valor d’aquestes ex-
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portacions, el 2004 van superar els 625
milions d’euros, més d’un 25% respecte
de l’any anterior.
Els principals països de destí de les
produccions de carn de porc fresca, refrigerada o congelada són França, Alemanya, Itàlia, Portugal, el Regne Unit,
Dinamarca i Bèlgica. França representa
el 47,9% del total d’exportacions catalanes de porcí fresc, refrigerat o congelat, i, en valor exportat, el 47,3%.
D’altra banda, la indústria catalana,
que ocupa el quart lloc d’Europa en
nombre d’establiments, transforma ca-

da any 400.000 tones de carn de porcí,
i és un dels motors del comerç exterior.
Així, només en pernils i embotits, suposa el 32% del valor exportat d’aquests
productes del conjunt de l’Estat espanyol. Catalunya disposa, doncs, d’un
sector molt potent que, d’altra banda,
gaudeix d’un potencial de creixement
cap als mercats exteriors important. No
debades el porc, fresc o transformat, és
la primera carn de consum del món,
per davant de l’aviram, i compta amb
perspectives de creixement.
La producció mundial de carn de
porc representa prop del 38% del total
de l’oferta de carns, que el 2003, segons
dades de la FAO (Organització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura i
l’Alimentació), va arribar als 250 milions de tones. I el consum mundial de
porc per càpita se situa en 15,4 quilos
per persona i any, amb una perspectiva
de creixement de la demanda, associada a un increment de la renda disponible.
La Fundació Agrícola Catalana ha
dedicat tres articles a un dels problemes
que genera la producció de porcí a Catalunya, que són les implicacions sobre
el medi ambient, i també ha proposat
possibles solucions. Justament perquè
es tracta, com s’il·lustra, d’un sector
molt potent que, a més, contribueix a
equilibrar el territori amb la creació de
llocs de treball i de riquesa, tant en el
sector productor com en l’industrial,
cal afrontar amb responsabilitat els tres
eixos on presenta possibles febleses: a
més del mediambiental, que és possible
de solucionar, el sanitari i el de la qualitat.
Catalunya està en disposició de fer
front a aquests punts febles, i, en propers articles, la Fundació Agrícola Catalana exposarà quins són els plantejaments que haurien d’inspirar les actuacions en aquestes matèries per continuar sent competitius en un sector de
futur.
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D’ACCIONISTES

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D’ACCIONISTES

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA /
EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES

Per acord del Consell d’Administració del
dia 31 de març del 2005, es convoca Junta
General Ordinària d’Accionistes, que se
celebrarà el dia 26 de maig del 2005, al
domicili social, a les 10.30 hores, en primera convocatòria, i el dia 27 de maig de
2005, al mateix lloc, a les 11.00 hores, en
segona convocatòria, d’acord amb el
següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió, corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Reelecció o nomenament de consellers.
5.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
6.- Precs i preguntes.
7.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a la
Junta els accionistes que, amb cinc dies
d’antelació a la data en què aquesta ha
de celebrar-se, estiguin inscrits en el
registre de detall d’alguna de les entitats
adherides al Servei de Compensació i
Liquidació de Valors, havent d’acreditarse a través del corresponent certificat
emès per aquesta entitat.

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 26 de maig del
2005, al domicili social, a les 11.30 hores,
en primera convocatòria, i el dia 27 de
maig del 2005, al mateix lloc, a les 12.00
hores, en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió, corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a la
Junta els accionistes que, amb cinc dies
d’antelació a la data en què aquesta ha
de celebrar-se, estiguin inscrits en el
registre de detall d’alguna de les entitats
adherides al Servei de Compensació i
Liquidació de Valors, havent d’acreditarse a través del corresponent certificat
emès per aquesta entitat.

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 25 de maig del
2005, al domicili social, a les 9.30 hores,
en primera convocatòria, i el dia 26 de
maig del 2005, al mateix lloc, a les 10.00
hores, en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió, corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Reestructuració del Consell
d’Administració. Acords a adoptar.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a la
Junta els accionistes que, amb cinc dies
d’antelació a la data en què ha de celebrar-se aquesta, estiguin inscrits en el
registre de detall d’alguna de les entitats
adherides al Servei de Compensació i
Liquidació de Valors, havent d’acreditarse a través del corresponent certificat
emès per aquesta entitat.

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària / Extraordinària d’Accionistes, que se celebrarà el dia
17 de maig del 2005, al domicili social, a
les 12.00 hores, en primera convocatòria, i el dia 18 de maig del 2005, al
mateix lloc, a les 13.00 hores, en segona
convocatòria, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Ampliació del capital màxim estatutari. Modificació de l’article 5è dels
estatuts socials. Acords a adoptar.
4.- Precs i preguntes.
5.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió, de l’informe d’auditoria i del text íntegre de la modificació
estatutària proposada, així com l’informe justificatiu sobre aquesta, tot això
conforme als articles 112, 144 i 212 de la
Llei de Societats Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a
la Junta els accionistes que, amb cinc
dies d’antelació a la data en què aquesta
ha de celebrar-se, estiguin inscrits en el
registre de detall d’alguna de les entitats
adherides al Servei de Compensació i
Liquidació de Valors, havent d’acreditarse a través del corresponent certificat
emès per aquesta entitat.
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Juan Mª Figuera Santesmases

Barcelona, 19 d’abril del 2005
El secretari del consell d’administració
Juan Mª Figuera Santesmases

Barcelona, 19 d’abril del 2005
El secretari del consell d’administració
Juan Mª Figuera Santesmases

Barcelona, 19 d’abril del 2005
El secretari del consell d’administració
Juan Mª Figuera Santesmases

AJUNTAMENT
DE CASTELLBISBAL

EDICTE
La Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en sessió del dia
13.04.2005, ha aprovat declarar definitivament la necessitat d’ocupació
de la finca qualificada de sistemes
d’equipaments, espais lliures i viari,
situada en els carrers Margarit i Dr.
Llarc, sense número, d’aquesta
població, relacionada en l’edicte
publicat en el BOP d’11.10.2004, en
el diari AVUI del 08.10.2004 i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Cosa que es fa pública per al general coneixement i per a la seva
entrada en vigor, amb l’advertiment que contra l’acte de declaració de la necessitat d’ocupació, que
és definitiu en via administrativa,
es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del present document.
Contra la desestimació expressa o
presumpta del recurs de reposició
referit es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, recurs que s’haurà
de formular en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà
de la recepció de la notificació,
quan aquesta sigui formulada de
forma expressa, o en el termini de
sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs si es considera convenient.
Castellbisbal, 13 d’abril del 2005
El regidor delegat d’Obres, Urbanisme
i Serveis Municipals
JOAN MATEU I RABELLA

