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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
pocs dies de la celebració del referèndum sobre el Tractat de la
Constitució europea,
els comentaris sobre els beneficis o els perjudicis que se’n puguin derivar per al sector agrari
formen part dels arguments a
favor o en contra, que poc es
diferencien dels posicionaments relatius a la reforma de
la Política Agrària Comunitària
(PAC).
Val a recordar que la PAC es
genera en un temps en què Europa encara mantenia molt viva
la memòria d’una gran guerra, i
quan hi havia escassetat d’aliments per proveir la població.
Es tractava, en aquell moment,
d’aplicar polítiques proteccionistes i de subvenció per dotar-se d’un sector productor d’aliments fort, i que els països
membres del gruix inicial poguessin garantir l’autosuficiència alimentària, la no-dependència de l’exterior per proveir
d’aliments la població.
Amb les reformes de la PAC,
els ajuts al sector agrari han
disminuït, i en l’última reforma
aprovada l’aposta per la desvinculació de les subvencions respecte de la producció ha obert el
camí perquè el sector agrari europeu competeixi d’acord amb
les lleis de mercat, tot i que encara de manera molt tímida, ja
que es preveu, i així es recull en
el text del Tractat, la possibilitat
d’establir aranzels comunitaris
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a la importació de productes
provinents de països tercers, així
com la potestat per aplicar polítiques de preus.
En aquests moments les
perspectives de futur de la PAC
van encaminades cap a una
progressiva reducció dels ajuts
al sector agrari vinculats a la
producció, que es transformen
en ajuts vinculats a la protecció
mediambiental, a la conservació del paisatge i del patrimoni.
Des de la Fundació, creiem que
s’ha deixat passar l’oportunitat
d’abandonar concepcions decimonòniques respecte del sector
agrari. Europa i els països europeus continuen, amb les línies apuntades en el text del
Tractat, amb la voluntat d’aplicar polítiques agràries, quan cal
entendre que les polítiques a
aplicar haurien de ser alimentàries.
L’agricultura, la ramaderia i
la pesca no conformen activitats d’extracció, sinó que són
sectors econòmics estratègics,
perquè són els proveïdors d’aliments. Per tant, cal tractar el
sector agrari com un sector
econòmic, que ha d’estar immers en les regles del lliure

mercat com la resta de sectors
econòmics –i aquesta serà la
millor manera de dignificar-lo–
i ha de ser considerat un dels
pilars bàsics de la societat, sense el qual no seria possible una
alimentació segura, assegurada
i de qualitat.

Les condicions del sòl
D’altra banda, cal tenir en
compte la dependència inherent al sector agrari de les condicions de sòl, de clima i de
meteorologia, que genera un
estat d’incertesa en el productor, de tal manera que no pot
saber si un any hi haurà producció o no i en quina quantitat, no només respecte de la
pròpia explotació, sinó de les
explotacions de la resta del
món. Si fem un símil, seria com
si una fàbrica de cotxes no sabés si produirà o no, quina
quantitat de cotxes és capaç de
produir enguany i si la competència tindrà les condicions per
produir o no. Minimitzar
aquestes incerteses passa, en
part, per disposar d’unes infraestructures de regadiu que optimitzin l’ús de l’aigua en la
conca mediterrània i que per-

metin no haver d’estar amatent
a la pluviometria.
La disminució dels costos de
producció passa, també en part,
per la liberalització dels inputs
agraris, i això es complica amb
la PAC i amb la Constitució europea, ja que l’harmonització
fiscal no permet l’aplicació de
reduccions conjunturals d’impostos especials sense aprovació prèvia de la Comissió Europea. Aconseguir produccions
amb alt valor afegit, que es distingeixin en els mercats, passa,
en part, per aplicar la tecnologia i els coneixements. Disposar
d’infraestructures de transport
que incorporin les zones rurals
a les xarxes de comunicació internacional permetrà una distribució més eficient de les
produccions. Tot això redundarà, des del nostre punt de vista,
en una millora de la competitivitat i en una dignificació del
sector agrari. I és que no es
tracta de fomentar la producció
agrària, sinó de proveir la població d’aliments segurs, assequibles i de qualitat.
El Tractat de la Constitució
europea no recull el dret a l’alimentació, ni tan sols s’hi es-
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AGENCIA PLANETARIA, S.A.U.
A l’efecte del que preveu l’article 150 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, es fa
públic que en la reunió de la Junta General d’Accionistes d’aquesta societat celebrada el dia 2 de
febrer del 2005 s’ha acordat ampliar l’objecte social i canviar el domicili social.
1.- El domicili social es trasllada des de la seu actual –Travessera de Gràcia, 173, 4-4, de Barcelona– al carrer Bruc, 72-74, 6è, de la mateixa ciutat.
2.- Ampliació de l’objecte social, substituint la seva redacció per la següent:
a) La confecció, producció i distribució de continguts divulgatius científico-socials, inclosos
programes per als mitjans de comunicació audiovisuals i altres indústries del coneixement, així
com la promoció, producció, realització i emissió de productes audiovisuals de divulgació científico-cultural.
b) La societat podrà promoure, crear, explotar mitjans de comunicació i empreses periodístiques. També constituirà l’objecte social la creació, producció, enregistrament, composició i
comercialització de tot tipus de material informatiu, així com qualsevol tipus d’activitat industrial, comercial i de crèdit relacionada amb aquestes funcions informatives i connexes a aquestes.
c) La societat podrà promoure, crear i explotar editorials, de premsa, revistes, llibres i música.
d) Gestió i assessorament de canals temàtics, particularment de divulgació científico-cultural.
e) Compravenda de drets d’emissió de productes audiovisuals per a canals televisius generalistes i pantalles telemàtiques, fins i tot Internet.
f) Producció, informatització i emissió de continguts educatius en qualsevol format.
g) La confecció i programació de pàgimes Web per a emissió i venda de continguts de divulgació científico-cultural a Internet.
h) La producció i organització de tota classe de representacions en públic i espectacles musicals, teatrals o dansa integrals.
i) La producció, compra, importació, exportació, distribució, arrendament, exhibició i venda
de tota classe d’imatges, veus, músiques, sons, escrits, vídeos, programes, documents i pel·lícules
o qualsevol altre material de caràcter, format, sistema, finalitat o durada que sigui, amb destinació a la seva emissió, edició, exhibició pública o privada a televisió, ràdio, publicacions, vídeo,
cinema o qualsevol altre mitjà actual o futur.
j) La realització, producció, direcció, explotació, edició i distribució d’enregistraments discogràfics, vídeo i de cinema, entenent per aquestes la incorporació a qualsevol suport només de
so, o de so amb imatges visuals, adequada per fer reproduccions d’aquests utilitzant per a això
qualsevol tècnica coneguda o que en el futur es conegui.
k) La producció, direcció, realització, compravenda, importació-exportació, distribució, arrendament, exhibició i/o venda de tota classe d’imatges, veus, música, sons, escrits, vídeo, programes, documents i/o pel·lícules, o qualsevol altre material del caràcter, format, sistema, finalitat
o durada que sigui amb destinació a la seva emissió, edició o exhibició pública o privada a televisió, teatres, ràdio, publicacions, vídeo, cinema o qualsevol altre mitjà actual o futur.
l) Confecció d’imatges científiques a partir de fotomicrografies obtingudes en laboratori
d’investigació.
m) Confecció de 3D científic i animació per a diversos suports multimèdia, inclosos premsa,
Internet i vídeo per a cinema i televisió.
n) Utilització de les imatges del 3D i dels continguts científics pertinents per a la comprensió
pública de la ciència.
o) Comercialització de les imatges o producte acabat per als sectors de l’ensenyament,
empresa i gran públic amb continguts propis o adquirits.
p) En general, totes aquelles activitats promocionals o altres que, a més de les esmentades,
contribueixin a la comprensió pública de la ciència, així com acords de col·laboració en entitats
públiques o privades d’investigació científica.
q) L’edició, publicació i distribució d’obres musicals.
r) La representació dels interessos de tota classe d’artistes, actors, cantants, músics i altres
professionals relacionats amb l’espectacle, en l’àmbit de la seva activitat.
s) L’edició, publicació i distribució de tota classe de publicacions especialitzades.
t) L’obtenció i explotació per qualsevol títol de patent, marques o models.
u) La realització, confecció i desenvolupament de tot tipus de processos fotogràfics; el revelat, positivació, muntatge, ampliació, reducció i composició de fotografies, pel·lícules i els treballs tècnics i de laboratori que estiguin relacionats amb la fotografia i la cinematografia.
v) La representació de societats o firmes nacionals o estrangeres. Bé siguin per actuar fora
d’Espanya o a l’estranger.
w) La importació i exportació de tota classe de mercaderies, maquinària, béns d’equip i consum i en general tota classe de béns mobles, actuant pel seu compte o per compte d’altri, com a
comissionista o representant.
x) La compravenda i comercialització d’obres d’art.
y) Presidir entitats privades i públiques, la seva representació davant tota classe d’organismes,
així com actuar en nom d’elles.
Les activitats que integren l’objecte social les podrà desenvolupar la societat totalment o
parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats
amb objecte idèntic o anàleg, tant per mitjà de la seva susbcripció en el moment de la seva fundació o augment de capital com per mitjà de la seva adquisició per qualsevol títol.
Barcelona, 9 de febrer del 2005. El secretari no conseller del Consell d’Administració

LES ARTIGUES, S.A.
(en liquidació)
Junta general extraordinària
d’accionistes
Per acord dels liquidadors de
la companyia es convoquen els
senyors accionistes a la Junta
general extraordinària que se
celebrarà el dia 15 de març del
2005 a les 11 hores, al domicili
social, carrer Còrsega núm. 288,
àtic 2a, de Barcelona, en primera
convocatòria, i l’endemà en segona convocatòria al mateix lloc i
hora, si calgués, amb el següent
Ordre del dia
Primer.- Aprovació del Balanç
final de Liquidació de la societat.
Segon.- Acords complementaris.
Tercer.- Precs i preguntes.
Es fa constar que la documentació pròpia dels assumptes a
tractar està a disposició dels
accionistes al domicili social, on
en poden sol·licitar còpies, de
forma immediata i gratuïta, tal
com disposa l’article 212 de la
Llei de Societats Anònimes.
Josep Ignasi Thio i de Pol.
Liquidador solidari
Barcelona, 11 de febrer del 2005

DIMENSIÓ LOGÍSTICA
DEL VALLÈS, S.A.
(Dimensió Integral del Vallès, S.A.)
La Junta General Extraordinària i
Universal del dia 8 de febrer del
2005 va acordar per unanimitat el
canvi de denominació social de
l’actual Dimensió Logística del
Vallès, S.A., a la de Dimensió Integral del Vallès, S.A.
Manresa, 8 de febrer del 2005
Tesila, S.L., representada pel Sr. Ricard
Torras Solervicens, i Sol-Bages, S.A.,
representada pel Sr. Josep Bonvehí
Casellas, administradores mancomunades

DISTRIBUIDORA
DE ACCESORIOS
Y RECAMBIOS
Rectificació anunci
de Reducció de capital
En l’anunci publicat el dia 1 d’octubre del
2004 en el BORME número 191, pàgina 28007, de
reducció de capital de la societat, es va ometre
expressar la suma abonada als titulars de les
accions amortitzades, la qual es fa pública mitjançant el present anunci. Per tant, la quantitat
abonada als accionistes titulars de les 953 accions
amortitzades puja a 226.242,20 e, a raó de 237,40
e per acció.
Manresa, 10 de febrer del 2005
El President del Consell d’Administració,
Ramon Fornells Polo

TRADISMER, SCCL
L’assemblea universal de socis de la Cooperativa TRADISMER, SCCL, en la seva reunió de data
13 d’octubre del 2004, va adoptar per unanimitat l’acord de transformar la societat Cooperativa en Societat de responsabilitat limitada,
canviant la denominació social per la de
TRANS TRADISMER, S.L. L’administrador, David
Arnau Font. Argentona, 14 d’octubre del 2004.

menta la paraula alimentació, sinó que s’estableixen objectius
relatius a la política agrària comuna. Entre d’altres, l’increment de la productivitat agrícola, amb el foment del progrés
tècnic i la consolidació del desenvolupament racional de la
producció agrícola. També inclou l’ús òptim dels factors de
producció, en particular de la
mà d’obra –per garantir així
un nivell de vida equitatiu a la
població agrícola mitjançant
l’augment de la renda individual dels qui treballen en l’agricultura–, estabilitzar els
mercats, garantir la seguretat
dels proveïments i assegurar al
consumidor subministraments
a preus raonables.

El benestar dels animals
Respecte de la ramaderia,
s’esmenta que, quan es defineixin i s’executin les polítiques de
la Unió en els àmbits de l’agricultura, la pesca, els transports,
el mercat interior i el desenvolupament tecnològic i l’espai, la
UE tindrà plenament en compte les exigències del benestar
dels animals com a éssers sensibles i es respectaran les disposicions legals i els usos dels
Estats membres. En particular,
pel que fa als ritus religiosos,
les tradicions culturals i els patrimonis regionals.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana entenem que la política alimentària ha de generar
el marc perquè el sector sigui
competitiu i pugui desenvolupar l’activitat econòmica de
manera que en tregui beneficis
i que el consumidor tingui a
l’abast productes segurs, de
qualitat i a uns preus raonables
que garantirà el mercat. La
possibilitat que s’apunta d’establir preus des d’instàncies diferents del mercat respon a una
concepció diferent, de foment
de l’activitat agrària més que de
dignificació d’un sector econòmic estratègic.
Amb aquestes consideracions hem volgut contribuir a la
reflexió sobre el paper que ha
de tenir el sector econòmic
responsable del proveïment
d’aliments als europeus, independentment dels diferents
posicionaments sobre el Tractat
de la Constitució europea.
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SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL
AQUITÀNIA, S.L.
(Societat absorbent)

EMERCAT OSONA, S.L.
(Societat absorbida)
De conformitat amb el que disposen els articles 233/251 de la Llei de Societats Anònimes, es manifesta per a coneixement públic que en la Junta General Extraordinària de Socis celebrada amb caràcter d’Universal el dia 20
d’octubre del 2004, degudament convocada a tal efecte, i celebrada al domicili social d´aquesta, es va aprovar per la total unanimitat del capital l’acord
de fusió pel procediment d’absorció de “Serveis de Comunicació Global
Aquitània, Sociedad Limitada” (Societat absorbent), amb “Emercat Osona,
Sociedad Limitada” (Societat absorbida), aprovant íntegrament el projecte de
fusió fixat amb data 23 de maig del 2003 per l’administrador d’ambdues
empreses. Amb el present acord, “Serveis de Comunicació Global Aquitània,
Sociedad Limitada” assumirà els drets i obligacions de la Societat dissolta, el
patrimoni de la qual passarà íntegrament a “Serveis de Comunicació Global
Aquitània, Sociedad Limitada”.
Es fa constar el dret que assisteix als socis i creditors d’ambdues Societats
d’obtenir el text íntegre dels acords i els balanços de fusió, així com el dret
d’oposició, en els terminis i termes previstos en l’article 243 de la Llei de
Societats Anònimes.
Vilanova de Sau, 20 d’octubre del 2004. L’administrador únic, Miquel Macià

