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El Saló de l’Automòbil
tanca portes amb
el rècord de més d’un
milió de visitants
Els organitzadors destaquen que és de
les fires més concorregudes d’Europa
Redacció
BARCELONA

El Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona va tancar ahir les portes de la seva
33a edició, la millor de la seva
història, segons els organitzadors, després de batre rècords
d’assistència de públic, de
participants i d’activitats.
A l’espera que l’organització faciliti avui les xifres definitives, el president del certamen, Enric Lacalle, va assegurar ahir que el saló ha aconseguit superar els 1,083 milions de visitants que es van
aconseguir en l’edició anterior, cosa que deixa un llistó
que “serà difícil de superar”.
En concret, i segons previsions
de l’organització, el nombre
de visitants d’enguany se situaria al voltant dels 1,1 milions de persones. Segons es
calcula, només durant el cap
de setmana haurien visitat les
instal·lacions firals més de
360.000 persones.
“És difícil que el saló del
2007 tingui més gent. Hem
arribat a cotes de visitants altíssimes que ens situen com
un dels salons més visitats
d’Europa”, va dir Lacalle. El
saló, que va obrir les seves
portes el 7 de maig passat, ha
comptat amb la participació
de 42 marques i 150 expositors, que han mostrat la seva
satisfacció tant per l’assistèn-
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CISA TEXTIL, S.A.
Per acord del Consell d’Administració, es
convoca els senyors accionistes a la Junta
General Ordinària que se celebrarà al
domicili social de l’entitat, Barcelona,
carrer Tuset núm. 3, quarta planta, el proper dia 29 de juny del 2005, a les dotze
hores en primera convocatòria i, en segona, si fos el cas, l’endemà dia 30 als mateixos lloc i hora indicats, amb l’ORDRE DEL
DIA que es detalla tot seguit:
PRIMER.- Examen i aprovació, en el seu
cas, dels comptes anuals, és a dir, el
balanç, el compte de pèrdues i guanys i la
memòria corresponents a l’exercici 2004.
SEGON.- Aprovació de la gestió del Consell d’Administració.
TERCER.- Aplicació del resultat de l’exercici 2004.
QUART.- Reelecció de Conseller.
CINQUÈ.- Nomenament dels auditors de
la Societat.
SISÈ.- Precs i preguntes.
Al domicili social hi ha, a disposició dels
senyors accionistes, els documents referits a l’Ordre del Dia anterior per a l’examen o sol·licitud de l’enviament gratuït
dels documents esmentats als articles 144
i 212.2 del TRLSA.
Barcelona, 11 de maig del 2005
El president del consell d’administració,
Antonio Sedó Conde

HEROGAR, Stat. Coop. C. Ltda.
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Es fa públic que en l’Assemblea General Extraordinària i Universal de socis celebrada el 6
de maig del 2005 es va acordar la dissolució i
liquidació de la cooperativa, nomenant-se
com a liquidadora la Sra. María Remedios
García Rovira. Lleida, 9 de maig del 2005.
María Remedios García Rovira, liquidadora.

cia de públic com pel volum
de negoci aconseguit.
Val a dir, però, que la coincidència aquest any de la fira
amb el Gran Premi d’Espanya
de Fórmula 1 de Montmeló
també ha estat un element
fonamental per arribar al rècord de visitants. Per això, els
organitzadors asseguren que
la pròxima edició del saló es
tornarà a celebrar durant la
mateixa setmana que la Fórmula 1, “sempre que no apareguin problemes de calendari d’última hora”.

Ocupació hotelera
La coincidència dels dos esdeveniments també va repercutir en l’economia local, ja
que l’ocupació hotelera a la
ciutat de Barcelona va ser del
cent per cent el cap de setmana passat, mentre que els
apartaments turístics van
aconseguir una ocupació del
95%.
L’interès del gran públic a
l’Estat pel sector de l’automòbil contrasta amb les dificultats de la indústria de l’automoció, com bé va explicar el
director del saló, Ricard Zapatero, que va afirmar que el
problema de fons actual per a
les fàbriques espanyoles és que
la rendibilitat és cada vegada
més petita. Es calcula que el
marge comercial per al fabricant és d’una mitjana de 300
euros per cotxe.
Al seu parer, davant la caiguda de la rendibilitat de les
marques europees i nord-americanes, la competència dels
automòbils fabricats a Corea, i
en poc temps els procedents de
la Xina i Corea, revolucionarà
l’oferta existent.
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LOCALIZACIONES Y ESTUDIOS
INDUSTRIALES, S.A.
Es convoca els accionistes de l’entitat
mercantil “LOCALIZACIONES Y ESTUDIOS INDUSTRIALES, S.A.” a la Junta
General Ordinària d’Accionistes, que se
celebrarà el dia 22 de juny del 2005, a
les 10.30 hores, en primera convocatòria,
al domicili social, situat a Barcelona,
carrer Consell de Cent núm. 357, 6è, i
l’endemà 23 de juny del 2005, als mateixos lloc i hora, en segona convocatòria,
d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA:
1r) Aprovació, si procedeix, de la gestió de l’òrgan d’administració de l’entitat, corresponent a l’exercici iniciat l’1 de
gener del 2004 i finalitzat el 31 de
desembre del 2004.
2n) Aprovació, si procedeix, dels
Comptes Anuals de l’exercici tancat el 31
de desembre del 2004.
3r) Aprovació, si procedeix, de la Proposta d’Aplicació del Resultat de l’exercici 2004.
A partir de la convocatòria d’aquesta
Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i
gratuïta, els documents que han de ser
sotmesos a l’aprovació d´aquesta.
Barcelona, 10 de maig del 2005
Signat: un administrador, Sr. Ramón Balsells Gayá
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AGRICULTURA - ALIMENTACIó

Porcí: riquesa i equilibri
territorial
Fundació Agrícola Catalana

acord amb les dades de la FAO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació), la producció mundial de
carn va assolir, el 2004, la xifra de 253,1 milions de tones, un 1,61% més respecte de l’any
anterior. Un 38% del total de carn mundial
que es produeix correspon al porcí, que, amb
97,3 milions de tones ofertades, va tenir un
creixement de l’1,57% respecte del 2003.
Xina concentra el 50% del total de la producció mundial de porcí, seguida de la Unió
Europea, amb prop del 24%, i els Estats Units,
amb un 10%. Pel que fa al consum per càpita,
la Unió Europea lidera el rànquing, amb Espanya, Dinamarca i Alemanya com a països
més consumidors. Tot i això, els increments
més importants en consum de carn de porc
per càpita es concentren a l’Àsia, amb un
augment de gairebé el 40% en l’última dècada.
En aquest context, Catalunya se situa com
a sisena regió europea en producció de carn
de porc, pel darrere del sud dels Països Baixos,
la Bretanya, la Baixa Saxònia, Flandes i Renània del nord. Respecte de l’Estat espanyol, segon país d’Europa en producció de porc i
quarta potència mundial, Catalunya n’és la
primera zona productora, transformadora i
exportadora.
Així, un terç de la
producció espanyola de
carn de porc es concentra a Catalunya. Anualment, els productors catalans posen al mercat
gairebé 14 milions de
porcs, el que representa
més d’un milió de tones
de carn i una facturació
de 4.500 milions d’euros
a l’any. Amb més de
50.000 persones ocupades directament, el sector porcí genera un sistema econòmic territorial diversificat al seu
voltant, productiu, industrial, de serveis, de
formació i de recerca, Una granja de porcs
desenvolupament, innovació, amb un teixit empresarial orientat als
mercats i una forta composició industrial,
comercialitzadora i exportadora que el posicionen com un dels principals motors econòmics del nostre país.
Tant és així que es pot afirmar que l’equilibri territorial està, en gran part, garantit
actualment gràcies al sector porcí, ja que, a
més, hi ha gent jove que s’hi integra laboralment.
En la important projecció de futur d’un
sector tan potent s’han detectat també diversos reptes en els quals ja s’està treballant:
qualitat, sanitat i medi ambient.
La millora en la qualitat està relacionada
amb la millora genètica de les races i també
amb la traçabilitat genètica respecte dels reproductors, de manera que les carns que es
comercialitzin siguin cada cop de més qualitat i els costos de producció es redueixin. Tal
com apuntàvem en articles anteriors, aquesta
tasca s’està portant a terme, i existeix un sistema de registre genealògic de porcí selecte
que permet donar una garantia d’origen i de
qualitat dels reproductors.
La sanitat, en el sentit de disminuir la incertesa que generen potencials malalties que
puguin disminuir conjunturalment la pro-
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ducció, amb la consegüent pèrdua de quotes
de mercat en alguns casos, també és un aspecte en què s’avança a través de la recerca i
la vigilància intensa de les incidències sanitàries per part del cos de veterinaris.
I pel que fa a les repercussions mediambientals d’aquesta activitat econòmica, la solució que es proposa des de la Fundació Agrícola
Catalana passa per l’assumpció de responsabilitats en tota la cadena productiva i transformadora mitjançant pactes territorials i
transversals. En aquest sentit, cal destacar que
en els propers mesos està prevista la constitució d’un consorci per a la millora de la
gestió de les dejeccions ramaderes i de les
bones pràctiques agràries, un bon punt d’inici
per al pacte entre les parts implicades.
Apuntàvem en un article anterior que Catalunya disposa de tecnologia per portar control i obtenir una traçabilitat absoluta de les
aplicacions de purins a l’agricultura, per fer
pretractaments a les granges de manera que
disminueixin els nivells de nitrogen i de fòsfor dels purins, i també tecnologia per depurar els purins i treure’n adob sòlid i aigua
sense depurar. Per tant, hi ha vies perquè
s’assumeixin solucions individualitzades i
pactades, amb l’homologació dels diferents
sistemes de tractament de les dejeccions que
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situada a Alcanar
està portant a terme l’administració. En cada
un dels aspectes, l’eficiència econòmica té un
paper molt destacat, amb el benentès que s’hi
incorporen les externalitats econòmiques
pròpies d’aquesta activitat.
La Fundació Agrícola Catalana ha dedicat al
sector porcí una especial atenció, a través de
diversos estudis com l’Informe i propostes prèvies
sobre la millora del sector porcí a Catalunya, elaborat el 2002, o el projecte en realització Manual de valoració de l’eficiència dels sistemes de
tractament de purins. Bases per al càlcul de l’amortització de la inversió i dels costos d’explotació, així
com la sèrie d’articles que s’han publicat en
aquestes pàgines en les últimes setmanes. En
tots els casos, l’aposta fonamental és per la
qualitat, la innovació i el coneixement com a
eixos de competitivitats, i la cultura del diàleg
com a marc per arribar a acords entre les diferents parts, que suposin solucions assumides pels actors en els reptes de futur.
El sector porcí té un paper fonamental en
l’economia i en el territori del nostre país, i
una gran projecció de futur. Per això, des de
la Fundació Agrícola Catalana insistim que cal
continuar treballant amb l’objectiu d’assolir
els reptes sanitaris, mediambientals i de qualitat que el faran encara més competitiu.

