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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a sequera que pateix aquest any
la península Ibèrica ha tingut
com a primera conseqüència la
pèrdua de la collita de cereal, de
manera que una part de la població ha
perdut els ingressos esperats, fruit del
seu treball. Els percentatges de producció de cereals d’hivern s’han xifrat
entre un 30 i un 40% inferiors a la
campanya passada, però en algunes
zones les pèrdues han arribat fins al 70
i el 80%. A banda de la problemàtica
personal que això ha generat, i que
caldrà afrontar amb mesures que palliïn els efectes tan negatius per a les
economies de les famílies que compten
amb els ingressos de la collita de cereal, hi ha una altra qüestió que implica
tots els consumidors, i és que la manca
d’aigua s’ha de suplir amb la importació d’aigua.
Des de la Fundació Agrícola Catalana, s’ha esmentat en diverses ocasions
el comerç internacional d’aigua, en
forma virtual, és a dir, la compra de
productes que necessiten quantitats
d’aigua no disponible en una comunitat, o en determinats països, per
produir-los. Aquest és el cas, conjuntural, de la península Ibèrica, que
haurà d’incrementar entre 6 i 8 milions de tones de cereal les compres als
mercats internacionals, d’acord amb
el dèficit estimatiu que ha generat la
manca de pluja. Per tant, aquesta situació requerirà una importació total
d’entre 17 i 19 milions de tones de
cereals, que suposen més de 350 quilos per persona i any, equivalents a un
50% del total de les necessitats de cereal. Traduïts en aigua, Espanya i
Portugal necessiten comprar fora
700.000 litres d’aigua per persona, en
forma de cereal, per cobrir la sequera
actual.
Segons les dades disponibles, el
consum mitjà d’aigua a Catalunya per
a ús urbà, industrial, comercial i públic és de 150 litres per habitant i dia.
Per tant, cada català consumeix una
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Sequera, aigua
virtual i Kyoto
Fundació Agrícola Catalana

disposar d’una agricultura de regadiu
eficient que permeti la producció dels
aliments que necessiten les persones.
A més d’incrementar la productivitat del conreu, com s’ha apuntat en un
altre article, una hectàrea de regadiu
dedicada al conreu de blat de moro
enriqueix l’aire amb 14,5 tones d’oxigen, que equilibren les 3,5 tones anuals de diòxid de carboni per habitant
que s’emeten a l’atmosfera.

Eficiència descontaminadora

Un pagès amb una cisterna d’aigua en una explotació de la Segarra
mitjana de 54.750 litres d’aigua l’any,
al marge de la necessària per a la
producció d’aliments. Per poder
menjar, enguany caldrà comprar
quasi 12 vegades més d’aigua que el
consum anual per a altres usos. L’aigua virtual en forma de cereal es podrà adquirir en els mercats internacionals, sigui a països de la Unió Europea, sigui a tercers, com ara Ucraïna,
els Estats Units o l’Argentina, que
disposen d’una collita normal i, a
més, encara no se n’ha utilitzat les
quotes d’importació. La compra a països de la Unió Europea comporta un
problema de preus en el transport, i és
poc probable l’acceptació d’una possi-
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ble petició de transferència de cereal
d’intervenció, que n’abaratiria el preu,
ja que les previsions de collita per a
l’any vinent al centre d’Europa no són
a l’alça. Per tant, ens trobem davant
d’una situació en què molts països
productors faran rebost amb prevenció
del que pugui passar l’any que ve.
Sovint se sent a dir que l’agricultura
utilitza una bona part dels recursos
d’aigua, amb una concepció esbiaixada
del que suposa la producció d’aliments: són els consumidors els que
necessiten l’aigua perquè es produeixin aliments. Per això, des de la Fundació Agrícola Catalana s’insisteix, i es
torna a insistir, en la necessitat de

Amb una extensió del regadiu cap a
zones seques, les terres són més productives, tant des d’un punt de vista
alimentari com mediambiental. Aigua i llum són les condicions que necessiten les plantes. A la Mediterrània
disposem de moltes hores de sol, però
la pluviometria és irregular. Per això
els embassaments i les canalitzacions
contribueixen a l’emmagatzematge i
la distribució de l’aigua necessària per
dotar els conreus de més eficiència
productiva que, alhora, significa més
eficiència descontaminadora mitjançant la fotosíntesi. L’optimització del
percentatge d’energia que es rep del
sol, juntament amb la millora genètica de les plantes perquè amb menys
quantitat d’aigua descontaminin al
màxim possible, és una fita que requereix responsabilitat a l’hora d’investigar, transferir tecnologia i generar les infraestructures adequades.
Algunes veus, preocupades pel
compliment dels acords de Kyoto,
obliden la important contribució del
sector agrari en la doble funció de
producció d’aliments i descontaminació. I en una època de sequera, les
primeres restriccions són per al reg, és
a dir, per a l’alimentació humana i
per al medi ambient. Entendre el paper fonamental de l’agricultura en la
balança alimentària i mediambiental
ens haurà de portar a determinar
quines són les conseqüències d’una
gestió inadequada de les aigües.
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INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL BAGES, S.A.
Junta General Ordinària
Àrea de Serveis Territorials
Ref. 000006/2005-PA
/jh

EDICTE
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Castellbisbal, en
sessió del dia 04.05.2005, ha aprovat inicialment la modificació del Pla
Especial de protecció del patrimoni
de la masia de Can Ribot d’aquest
municipi, promogut pel Sr. Miguel
Ribot Ros, exp. 6/2005-PA.
L’expedient i projecte d’aquesta
aprovació s’exposen al públic pel
termini d’un mes, per tal que per
part interessada s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions
que s’estimin pertinents.
Castellbisbal, 5 de maig de 2005
El regidor delegat d’Obres,
Urbanisme i Serveis Municipals,
Joan Mateu i Rabella

Per acord del Consell d'Administració es convoquen els senyors accionistes a la Junta
General Ordinària, que se celebrarà al domicili
social el dia 10 de juny del 2005, en primera
convocatòria, a les setze hores i, si s’escau,
l’endemà al mateix lloc i a la mateixa hora, en
segona convocatòria, amb el següent ordre del
dia:
1) Censura de la gestió social, aprovació
dels comptes de l'exercici anterior i resolució
sobre aplicació del resultat.
Els senyors accionistes tenen dret a obtenir
de la societat, de forma immediata i gratuïta,
els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.
Sant Joan de Vilatorrada, 4 de maig del 2005
El Secretari del Consell d'Administració,
Domingo Torras Jubert

CLAOR S.C.C.L.
Anunci de CLAOR S.C.C.L sobre
dissolució de la societat
En junta general extraordinària i
universal de la cooperativa celebrada el dia 2 de febrer del 2005
al domicili social, de conformitat
amb l'article 86 i següents de la
llei de cooperatives, per unanimitat es va acordar dissoldre i liquidar la societat i nomenar liquidador el Sr. José González Cutillas,
així com aprovar el Balanç final.
Sabadell, 7 de febrer del 2005
José González Cutillas, liquidador

SUVATOR S.A.
A la Junta General Universal d’accionistes de la Companyia celebrada el
18 de maig de 2005, es va acordar per
unanimitat traslladar el domicili
social de la companyia al carrer
Caballero, número 73, baixos, 08014
Barcelona. L’Administrador.

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A.
“Per acord del Consell d’Administració de la societat, es convoquen els accionistes a la Junta
General Ordinària que tindrà lloc a l’Edifici Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc
Tecnològic del Vallès, situat a Cerdanyola, el dia 22 de juny del 2005 a les 16.30 hores en primera convocatòria i, si s’escau, el dia 23 de juny del 2005, en segona convocatòria, al mateix
lloc i a la mateixa hora, sota el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2004.
Segon.- Aplicació del resultat del 2004.
Tercer.- Nomenament d’Auditors de Comptes.
Quart.- Cessament i nomenament de Consellers.
Cinquè.- Precs i preguntes.
Sisè.- Atorgament de facultats per elevar a escriptura pública els acords que siguin adoptats.
Setè.- Aprovació de l’Acta de la reunió.
A partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de
manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació, així com
l’informe de gestió i l’informe de l’Auditor de Comptes.
Cerdanyola del Vallès, 17 de maig del 2005.
El Secretari del Consell d’Administració, Luis A. Navarro Martínez.”

M. FUERTES INSTAL·LACIONS I
MONTATGES ELÈCTRICS, S.A.
En Junta General Extraordinària i Universal de la societat celebrada el 2 de
gener de l’any 2004, es va acordar per
unanimitat ampliar l’objecte social, que a
més de l’actual tindrà el següent:
Construcció, edificació i obres civils;
serveis auxiliars de la construcció i dragatges. Comerç a l’engròs i al detall de
materials electromecànics. Reparació de
maquinària industrial. Promoció immobiliària de terrenys i edificacions. Lloguer
de: béns mobles, maquinària, equipament
d’oficines i béns de consum, així com de
béns immobles de naturalesa urbana i
rústica, excloent-ne expressament
l’arrendament financer.
Sant Feliu de Llobregat, 4 de maig de l’any 2005
L’Administrador

SIAD 2005, S.A.
ANUNCI
Per resolució de l’alcaldia del dia 25
d’abril de 2005, es va acordar l’aprovació definitiva de la modificació del sistema d’actuació urbanística de la Unitat d’Actuació núm. 27 de l’àmbit de
Can Cabot de compensació a reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
S’exposa a informació pública pel termini d’un mes perquè s’hi pugui presentar recurs de reposició, si s’escau.
Cabrils, 28 d’abril de 2005
L’alcalde, Joaquim Colomer Godàs

GRANJAS PUJADAS, S.A., en Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes celebrada el dia 12
de maig del 2005, entre altres coses, va acordar
traslladar el domicili social a l'av. del Pla núm. 27, a
la mateixa ciutat de Lliçà de Vall (Barcelona), així
com ampliar l'objecte social a les “activitats pròpies del sector immobiliari i la compravenda,
tinença, administració i urbanització i parcel·lació
de tota mena de finques. L'Administrador. Barcelona, 12 de maig del 2005

D’acord amb el que disposa
l’article 150 de la Llei de Societats Anònimes, es fa constar que
la societat, per acord de la Junta
General Extraordinària i Universal d’accionistes celebrada el dia
19 de maig del 2005, va acordar
traslladar el domicili social al c/
Múrcia, 20, de Barcelona.
Barcelona, 19 de maig del 2005
Sra. María Cruz de Paco García
Administradora

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 10 de maig de 2005, va aprovar provisionalment l’acord de modificació de l’ordenança fiscal número 20,
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat.
De conformitat amb el que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 17.1 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al
públic a la Secretaria de l’Ajuntament
durant 30 dies comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província,
perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas
de no haver-hi cap reclamació, l’acord
provisional esdevindrà definitiu.
CORBERA DE LLOBREGAT,
11 de maig de 2005.
L’alcaldessa,
Rosa Boladeras i Serraviñals

