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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
i hi ha una preocupació que presideix les
trobades empresarials
és la competitivitat. Així, durant l’acte de presentació
del programa d’acció internacional de la Cambra de Comerç
de Barcelona, que va tenir lloc
el passat 29 de gener, es va incidir en la necessitat d’aprofundir en un marc que permeti
competir internacionalment.
Disposar d’infraestructures de
comunicació i transport, de
recursos per a recerca i desenvolupament, d’inversions en
innovació i, sobretot, en formació, van ser les prioritats
que s’hi van destacar.
D’altra banda, dies enrere
parlàvem en aquestes pàgines
de les iniciatives que s’han posat en marxa, del Congrés del
Món Rural i de l’acord estratègic, que tenen entre els seus
objectius la competitivitat.

S

Pla de recerca
A més, a finals de gener es va
aprovar el pla de recerca i innovació, que té com a objectiu
avançar en la recerca científica, i que pretén unificar les
polítiques sectorials en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. S’ha de dir
que la inquietud per no perdre
el tren no és exclusiva de Catalunya, i bona prova n’és l’informe emès pel Senat francès
el passat mes de gener, que
alerta de l’endarreriment que

Competitivitat en el
sector agrari
Fundació Agrícola Catalana

pateix França, i en general Europa, en biotecnologia, sobretot relacionat amb l’aplicació
agrícola, respecte als Estats
Units, la Xina, el Japó i l’Índia.
En aquest cas, el Senat francès
es qüestiona la capacitat de
reacció del sistema d’investigació europeu, que depèn en
excés de la inversió pública i de
qui fa les lleis i, per tant, de les
decisions estatals. I aquí afegiríem que les decisions dels Estats europeus són, en qüestions de biotecnologia agrícola,
captives de grups extraparlamentaris que, sota un activisme disfressat de defensa d’una
autenticitat que ni ells mateixos saben definir ni concretar
rigorosament, s’amaguen posicions reaccionàries i incoherents: segons aquests activistes,
la biotecnologia aplicada a la
medicina és progressista i, per
tant, bona, i la biotecnologia
aplicada a l’agricultura és neoliberal i, per tant, dolenta. Els
grups parlamentaris i polítics
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FUNDICIÓN DE ANTIMONIO, S.A.
Junta General Extraordinària
Per acord del Consell d'Administració, es convoquen els senyors accionistes a
la Junta General Extraordinària d'Accionistes que se celebrarà el 28 de febrer
de 2005 a les 10.30 hores, al domicili social, en primera convocatòria, i, si
escau, el 4 de març de 2005, al mateix lloc i a la mateixa hora, en segona convocatòria, a l'efecte de deliberar i decidir conforme al següent Ordre del Dia:
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (Memòria, Balanç
i Compte de Pèrdues i Guanys) i dels Informes de Gestió corresponents als
exercicis socials 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003 que en
les Juntes en les quals es van sotmetre a aprovació no van aconseguir el nombre de vots favorables necessaris per a la seva aprovació. Aplicació dels resultats dels referits exercicis socials.
Segon. Informació sol·licitada pel Sr. Agustín Prieto en relació a:
a) Anàlisis dels procediments civils i penals en curs, situació al Registre Mercantil.
b) No inscripció de càrrecs al Regitre Mercantil: Qualificació registral i
recursos.
c) Problemàtica mediambiental.
d) Anàlisis de la gestió de la Societat. Direcció societària i Gerencial.
Tercer. Consell d'Administració: Cessament i nomenaments.
Quart. Aprovació, si escau, de la interposició de l'acció de responsabilitat
dels administradors.
Cinquè. Informació dels acords adoptats pel Consell des de la Junta General
del 18 de juny de 2004.
Sixè. Precs i preguntes.
Setè. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió.
En compliment del que disposen els articles 112 i 212 del Text Refós de la
Llei de Societats Anònimes, es fa constar el dret dels senyors accionistes a
obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han
de ser sotmesos a aprovació, així com els informes de gestió i els informes
dels auditors de comptes.
Sant Llorenç d'Hortons, 27 de gener de 2005
El President del Consell d'Administració
D. Ubaldo Martínez Millán

“A CAPITAL RV, S.I.C.A.V., S.A.”
(Anteriorment denominada Benazaire Inversiones 2.000, S.IC.A.V., S.A.)
La Junta General Ordinària de la Societat, celebrada el dia 14 de juny de 2004 en primera convocatòria, va acordar per unanimitat reduir el capital subscrit en la suma de 858.602 e, amb
l’objectiu de compensar pèrdues, restablint així l’equilibri patrimonial, de manera que el patrimoni comptable quedi per damunt dels dos terços de la xifra de capital social.
El procés de reducció de capital es realitza mitjançant la disminució del valor nominal de
totes les accions en 2.- e cadascuna, que passen a valer, en lloc de 10.- e, 8.- e cadascuna,
sense que en cap cas calgui devolució de cap quantitat als accionistes; l’esmentada reducció
afecta igual totes les accions en proporció al seu valor nominal.
Com a conseqüència del que s’ha exposat anteriorment, s’acorda modificar l’article 5è dels
Estatuts Socials, relatiu al Capital Social.
D’aquesta manera, el capital social inicial queda establert en 2.404.080.- e, representat per
300.510 accions nominatives de 8.- e de valor nominal cadascuna; el Capital en circulació, en
3.434.408.- e, representat per 429.301 accions nominatives de 8.- e de valor nominal cadascuna, i el capital estatutari màxim, en 9.616.192.- e, representat per 1.202.024 accions nominatives de 8.- e de valor nominal cadascuna.
Barcelona, 2 de febrer de 2005. El secretari del consell d’administració, Sr. Enrique Salat Esteba

Uns investigadors fan proves biotecnològiques en un laboratori
europeus, que s’han vist influenciats per aquest corrent, van
paralitzar la investigació en
organismes genèticament modificats aplicats a l’agricultura,
i la conseqüència és que Europa va perdre ja fa anys la capacitat de lideratge en benefici
dels Estats Units, de la Xina,
del Japó i de l’Índia, i aviat serem superats per un país en
vies de desenvolupament com
Bangla Desh.

Catalunya i Europa
Traslladada a Catalunya la
diagnosi sobre recerca, segons
xifres del departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, el sector privat
concentra el 31% dels investigadors, mentre que la mitjana
europea és del 50%, i als Estats
Units i al Japó, la xifra se situa
en el 70%.
Per una altra banda, cent
empreses franceses, italianes,
portugueses i espanyoles van
presentar la setmana passada a
Brussel·les un informe que inclou les mesures més urgents

per fer front a la competència
que suposen els Estats Units i
el Japó, sobretot en l’apartat
tecnològic, i entre elles cal
destacar la necessitat d’inversions en recerca i desenvolupament, i l’establiment d’un
marc homogeni que permeti
crear un gran mercat a Europa,
de la mateixa manera que ho
són els Estats Units.
Competitivitat està, en tots
els casos, íntimament relacionada amb innovació, i innovació amb capital humà i
recerca.
Centrats a Catalunya, la reflexió que cal fer és si la dimensió empresarial és l’adequada per invertir en la recerca necessària per innovar, per
generar productes nous i noves
tecnologies que permetin la
reducció de costos per unitat
de producte. I si la dimensió
empresarial no és l’adequada,
cercar les fórmules perquè les
inversions vagin encaminades
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CARROGGIO, S.A.
DE EDICIONES
Canvi de domicili social
En virtut del que disposa l’article
150 de la LSA, es fa públic que el
Consell d’Administració de la
Companyia, amb data 16 de
desembre de 2004, ha acordat
traslladar el domicili social de
l’entitat del carrer Pelai, núm. 2830, 4a planta, de Barcelona, a Rambla Catalunya, núm. 38, 2a planta,
de Barcelona.
Barcelona, 28 de gener de 2005
El secretari del consell d’administració

ARRENDAMIENTOS Y
COMPLEMENTOS, S.A.
Per acord de la Junta General d'Accionistes celebrada el 26 de gener de 2005, es
trasllada el domicili social de l'empresa a
Barcelona, del carrer Consell de Cent,
282, pral. 1a, al carrer Carrencà, núm. 92.
Barcelona, 27 de gener de 2005

a cobrir les necessitats empresarials, de manera que les empreses tinguin instruments per
poder avançar i finançar
aquests avenços. I és que no es
tracta tant d’esmerçar cabdals
públics, sinó de crear els mecanismes perquè les empreses
disposin de recursos. Això significa que ha d’haver-hi unes
noves formes competitives,
basades en la innovació, que
tindran conseqüències, entenem que favorables,
en l’ocupació, ja que
no es tractarà tant de
competir mitjançant
la intensitat de treball,
com en el passat, sinó
d’una més gran especialització i de coneixements científics i
tecnològics.
En el cas del sector
agrari, hi ha una tasca
prèvia a portar a terme,
i té a veure també amb
la dimensió de les explotacions, que no és
l’adequada, en la immensa majoria dels casos, per competir. En
aquest sentit, des de la
Fundació Agrícola CaAFP
talana es proposa repensar la relació directa entre propietat i explotació,
encara vigent, i avançar cap a la
figura de l’empresari agrari,
que és propietari o arrendatari
de les terres, o les explota mitjançant fórmules mixtes, i que
actua a la cerca del benefici,
amb la dimensió adequada de
l’explotació, amb la mecanització dels conreus –sigui amb
maquinària de propietat o mitjançant algun tipus d’arrendament–, l’aplicació de la tecnologia i dels coneixements que
millorin els costos de producció
i minimitzin la mà d’obra, tot
generant marges d’explotació
que permetin amortitzar les
inversions.
A partir d’aquests aspectes,
el sector agrari comparteix
amb la resta de sectors econòmics la problemàtica sobre innovació, sobre recerca, sobre
desenvolupament, en definitiva, sobre competitivitat, i
aquest és un dels reptes que
ens cal plantejar.

Mor José M. Vizcaíno, fundador de Confebask

L’

empresari donostiarra José M. Vizcaíno, expresident i
fundador de la patronal basca Confebask, va morir
dissabte al seu domicili de Sant Sebastià a conseqüència d’una
malaltia que li van diagnosticar fa dos mesos. Vizcaíno, nascut
el 1942, casat i pare de tres fills, va desenvolupar la seva tasca
empresarial a la societat fundada pel seu pare, una de les més
importants del sector del fred industrial.
[Efe]

Argentina vol recuperar una concessió de Suez i Agbar

L’

empresa Aguas Provinciales Santa Fe, controlada per la
francesa Suez i la catalana Aigües de Barcelona (Agbar)
podria perdre la concessió del servei de distribució d’aigua en
aquesta província argentina. Jorge Obeid, governador de Santa
Fe (centre del país) pretén enviar al Parlament provincial un
projecte de llei per crear una empresa estatal que es faci càrrec
del servei. El govern entén que la companyia concessionària va
incomplir els compromisos d’inversió. L’empresa dóna servei
a 1,8 milions d’habitants de 15 poblacions de Santa Fe, on
opera amb una xarxa d’aigua de 4.374 quilòmetres i una altra
de clavegueram de 3.088 quilòmetres.
[Efe]

