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BREUS
Canvis imminents a la
cúpula del Banc Mundial

Les traves de la pobresa
l món, més de 840
milions de persones
pateixen fam cada dia.
Per fer-nos una idea de
l’abast d’aquesta plaga, la
Unió Europea dels 25 té una
població de 454 milions d’habitants.
La causa de la fam, i també
de les malalties que acaben
amb bona part de la població
mundial, és la pobresa, i justament la pobresa és el que cal
combatre. Alguns dels grans
obstacles per al desenvolupament econòmic d’un país són
les guerres i la violència, que
generen, a més d’una gran
mortalitat, una inestabilitat
incompatible amb els negocis
i la producció. També els problemes sanitaris, especialment greus a l’Àfrica subsahariana, són un impediment
important: la sida i la malària
provoquen una esperança de
vida tan baixa que no hi ha
estímul a la inversió en educació ni en infraestructures i,
a més, els recursos econòmics
i de personal que es destinen a
la lluita contra la sida han fet
minvar les inversions en malalties comunes i curables. I si
quan les persones es posen
malaltes i moren, la productivitat disminueix, també les
persones que han d’atendre
malalts deixen de produir aliments perquè no poden atendre les activitats agrícoles.
A més d’aquestes qüestions
–i d’altres que es podrien esmentar, perquè la pobresa i la
marginació són complexes–
cal afegir les conclusions d’un
estudi recent, realitzat pel
Banc Mundial, on destaca el
paral·lelisme que hi ha entre
l’excés de burocràcia i de regulacions administratives i la
pobresa. Així, segons l’estudi
Fent negocis el 2005 engegar un
negoci en un país desenvolupat comporta sis procediments, un 8% de l’ingrés per
càpita i 27 dies, com a mitjana. En canvi, en un país subdesenvolupat el mateix procés
comporta onze procediments,
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inalment els rumors
s’han complert i tot
sembla indicar que el
president del Banc Mundial,
James Wolfensohn, deixarà
el càrrec aquest any, després
d’una dècada al capdavant de
l’organisme. “Crec que
durant aquest any entregaré
la presidència del BM a una
altra persona”, va afirmar a
la cadena de televisió ABC,
tot i que va deixar clar que ”si
cal, faré el que vulguin” els
184 països membres. El
representant del Comerç
Exterior dels Estats Units,
Robert Zoellick, es perfila
com a successor de
Wolfensohn si aquest no es
presenta a un tercer mandat,
segons els experts.
[Efe]
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Deslocalitzacions també
en el sector químic
Uns executius caminen davant d’uns pobres en un carrer de Buenos Aires
Fundació Agrícola Catalana

el 122% de l’ingrés per càpita
i 59 dies com a mitjana.
A més d’aquestes traves, la
garantia dels drets de propietat en els països subdesenvolupats és encara una fita a
aconseguir. I és en aquest aspecte on voldríem centrar
aquesta reflexió. El dret de
propietat cal veure’l no com
una protecció dels forts, sinó
com una protecció als febles:
les possessions petites i insegures dels més pobres són les
més necessitades d’una legislació i unes institucions fortes
que les garanteixin.
Alhora, la propietat privada
atorga drets, ja que, en la mesura en què la propietat és poder, si està dispersada, també
el poder ho està, i hi ha menys
possibilitats d’arbitrarietats.
Si ens centrem en la propietat de les terres de conreu, que
són la font de producció d’aliments, i del dret d’ús i comercialització dels fruits del treball sobre les terres, veurem
que difícilment es poden in-

vertir treball i esforços a aconseguir alguna cosa si no hi ha
garanties que revertirà en qui
ha realitzat l’esforç. D’altra
banda, si la propietat no està
garantida, tampoc no es pot
utilitzar com a aval per demanar crèdits i realitzar inversions per a la millora dels conreus. Per això, les garanties i la
seguretat jurídica són imprescindibles perquè les persones
surtin de la pobresa.

Recomanacions
A més, cal afegir les problemàtiques relacionades amb la
discriminació per raons de gènere, ja que en alguns països
de l’Àfrica subsahariana les
lleis de l’herència i tinença de
terres no preveuen la dona
com a propietària d’una explotació.
Com a mesures per a combatre la pobresa, el Banc Mundial recomana una simplificació de les traves administratives i burocràtiques per engegar un negoci, i la FAO declara
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el 2005 Any Internacional del
Microcrèdit. Entre les actuacions previstes per a aquest nou
any, la FAO engega un portal
d’informació actualitzada sobre finances rurals, adreçada a
aquelles persones que treballen sobre el terreny amb comunitats rurals. Es tracta de
promoure les bones pràctiques
i les polítiques financeres rurals, amb el foment de mecanismes adequats de finançament agrari, a petita escala,
per a la millora de mètodes de
producció agrícola i l’impuls a
la diversificació dels mitjans
d’alimentació com una manera d’augmentar els ingressos i
reduir la vulnerabilitat.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, defensem la lluita
responsable contra la pobresa,
que es tradueix en mesures serioses que permetin la incorporació dels països menys desenvolupats en un marc on el
lliure mercat, la igualtat d’oportunitats i unes institucions
fortes que garanteixin la seguretat jurídica contribueixin a la
creació d’un clima adequat per
al progrés econòmic.

(societat escindida)

TEXTIBER INDUSTRIAL OLESA, S.L.
(societat beneficiària)

ANUNCI D’ESCISSIÓ, REDUCCIÓ DE CAPITAL I CANVI D’OBJECTE SOCIAL
Textiber, S.A., i Textiber Industrial Olesa, S.L., anuncien l’acord pres en les respectives
juntes generals d’accionistes i socis, celebrades ambdues el 14 de desembre de 2004,
d’escissió de Textiber, S.A., mitjançant el traspàs en bloc a Textiber Industrial Olesa, S.L.,
de la seva unitat econòmica d’indústria tèxtil; la modificació de l’objecte social de Textiber, S.A., que en endavant estarà integrat per l’activitat immobiliària, i la reducció del
capital social de l’escindida en 713.090,00 euros, per reducció en 101,87 euros del nominal unitari de cadascuna de les seves 7.000 accions, amb què queda el nominal unitari
en 36,37 euros i en conseqüència el capital en 254.590,00 euros, sense devolució d’aportacions als socis i amb l’única finalitat de mantenir l’equilibri entre el seu patrimoni i el
seu capital després de l’escissió. L’escissió produirà els seus efectes comptables l’1-012005 o en la data d’inscripció registral, si fos anterior. Tot això, conforme al Projecte
d’Escissió Parcial subscrit el 28-09-2004 pels Administradors d’ambdues societats i dipositat al Registre Mercantil de Barcelona.
Els accionistes, socis i creditors tenen dret a obtenir el text íntegre dels acords i del
balanç d’escissió. Per part seva, els representants dels treballadors tenen el dret d’examinar al domicili social els documents a què fa referència l’article 238 de la Llei de
societats anònimes.
Durant el termini d’un mes, a comptar des de l’última data de publicació d’aquest anunci, els creditors de cadascuna de les societats que intervenen en l’escissió podran oposar-s’hi en els termes previstos en l’article 243 de la Llei de Societats Anònimes.
Olesa de Montserrat, vint-i-set de desembre de 2004.
El secretari d’ambós consells d’administració. Sr. Maurici Ferrer Sala

APARELLADORS
ACTIUS MOBILIARIS
S.I.C.A.V., S.A.
CANVI DE DENOMINACIÓ
SOCIAL i TRASLLAT
DE DOMICILI SOCIAL
De conformitat amb l’establert a
l’article 150 de la Llei de Societats
Anònimes, es fa públic, per a general coneixement, que la Societat ha acordat:
– Canviar la seva denominació
social actual per la nova denominació de “NOVAREX ACTIUS
MOBILIARIS S.I.C.A.V., S.A.”.
– Traslladar el seu domicili social
dins de la ciutat de Barcelona,
de l’avinguda Diagonal número
427 bis - 429, al passeig de Gràcia número 26.
Barcelona, 25 de novembre de 2004
El secretari del consell d’administració,
Juan M. Figuera Santesmases

a patronal del sector
químic Feique va alertar
ahir que l’entrada en vigor
del nou reglament europeu
pot comportar
“deslocalitzacions i reducció
de la inversió” a Espanya. El
president de l’organització i
també conseller delegat de
Bayer Hispania, Francisco
Belil, considera que la nova
normativa és “molt
burocràtica” i pot suposar la
pèrdua de l’1 per cent del
producte interior brut. Sosté
que altres economies com la
francesa o l’alemanya també
notaran l’impacte negatiu
dels canvis.
[Europa Press]

Castells aposta pel
“federalisme regulatori”

E

En compliment de l’art. 150 de la Llei de
Societats Anònimes i de l’art. 163 del Reglament del Registre Mercantil, s’anuncia el
canvi del domicili social de la companyia,
que es traslladarà al carrer Olzinellas, 91,
local, de Barcelona.
Barcelona, 26 de novembre de 2004.
L’administrador, Sr. Antonio Balboa Montans.

l conseller d’Economia i
Finances, Antoni
Castells, va afimar ahir que
cal “avançar cap a fórmules
de federalisme regulatori”
per tal que les comunitats
autònomes decideixin sobre
aspectes com ara les tarifes.
Castells assegura que
Catalunya vol “compartir
amb el regulador estatal” les
responsabilitats
relacionades amb el control
de la qualitat i els preus de
les companyies energètiques.
El titular d’Economia i
Finances també va aprofitar
l’ocasió per remarcar que un
dels problemes del
Principat és “la mala
qualitat de la xarxa de
distribució”. [Europa Press]

RIERA
INTERNACIONAL, S.A.

Anunci de convocatòria de Junta
General Extraordinària d’Accionistes

En la Junta General Extraordinària i
Universal celebrada el dia 22 de
desembre del 2004 es va prendre,
per unanimitat, l'acord de traslladar
el domicili social de la companyia a
08755 Castellbisbal (Barcelona), Polígon Industrial Santa Rita, carrer Electricitat, número 7.
La qual cosa es publica als efectes
del que estableix l'article 150.1 de la
vigent Llei de S.A.
Barcelona, 28 de desembre del 2004
El Secretari del
Consell d'Administració
Ramon Riera i Santaulària

“L’administració de la companyia convoca
als accionistes de la societat a la Junta
General Extraordinària que se celebrarà en
primera convocatòria el dia 11 d’agost de
2004 a les 18 hores al domicili social i en
segona convocatòria a les 18.30 hores al
mateix lloc amb el següent ORDRE DEL DIA:
Únic: ampliació de l’objecte social.
Es recorda als senyors accionistes, respecte
al dret d’assistència, que podran exercitarlo de conformitat amb els estatuts socials i
la legislació aplicable, així com que podran
obtenir de forma immediata i gratuïta els
documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta”.
Subirats, 27 de juliol de 2004
L’administrador solidari, Santiago Tres Casas
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