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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
al com apuntàvem en un article
anterior, la potència del sector
porcí a Catalunya està representada per una aportació de
riquesa que suposa un terç de la producció agrària final, una facturació de
4.500 milions d’euros l’any i 50.000
llocs de treball directes. A més, genera
un clúster o sistema econòmic territorial diversificat, 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.
Els aspectes principals que ha d’atendre aquest sector són els mediambientals, els sanitaris i els que fan referència a la qualitat. La gestió adequada
dels purins mitjançant un acord sectorial ja ha estat tractada per part de la
Fundació Agrícola Catalana. La sanitat i
la qualitat, aspectes que estan íntimament enllaçats, formen part de la preocupació de ramaders i industrials per
aprofundir en la competitivitat, i per
oferir als consumidors uns productes
diferenciats. Alhora, els costos econòmics que suposen les incerteses d’una
possible malaltia, sempre més importants que les inversions en prevenció,
han generat tot un sistema de detecció
que ha millorat en el temps, i que cal
continuar ajustant.
En tot cas, les mesures generals d’aplicació per a la minimització de riscos
han de comptar amb unes instal·lacions
adequades per al desenvolupament òptim de l’animal que siguin suportables
econòmicament, una alimentació i un
maneig adequats, així com la utilització
de races adaptades al tipus de producció de demanda.
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Centres d’investigació
Catalunya disposa de diferents centres d’investigació d’aplicació al sector
porcí, dependents de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Dos d’ells estan situats a les comarques
de Girona.

Carn de porc,
eficiència, qualitat
i sanitat
Fundació Agrícola Catalana

El Centre de Tecnologia de la Carn
dirigeix les seves actuacions, entre altres àmbits, a la realització d’estudis en
qualitat de canal i de carn, els processos
d’elaboració dels productes del porcí, la
microbiologia i la química de la carn,
amb la finalitat d’obtenir productes
més saludables i de qualitat. Aquest
centre és el referent a l’Estat espanyol
en l’àmbit dels productes carnis transformats, i coordina la recerca en
aquesta matèria.
El Centre de Control de Porcí, únic a
l’Estat espanyol d’aquestes característiques, es dedica a la millora genètica del
bestiar porcí de selecció mitjançant l’avaluació genètica dels reproductors selectes i dels animals encreuats que se
n’obtenen. Els seus objectius es dirigeixen a la millora de l’eficiència i de la
qualitat del porcí selecte, la seva difusió
i la caracterització dels animals comercials a fi de satisfer de forma òptima les
necessitats dels productors, de la indústria de la carn i dels consumidors.
Aquesta activitat es desenvolupa sota la
forma de projectes de recerca, acords o
contractes de desenvolupament tecnològic amb associacions ramaderes de
l’Estat espanyol, institucions públiques
i empreses del sector. L’estreta vinculació del Centre de Control de Porcí amb
el sector porcí permet un flux d’informació sistemàtic sobre necessitats i resultats de la recerca i experimentació

que contribueix a una millora de l’eficiència i la qualitat dels productes, de
les races i de les línies genètiques utilitzades per les empreses catalanes.
Una de les accions més emblemàtiques és la gestió tècnica dels llibres i
registres genealògics de porcí selecte,
que inclouen la informació productiva,
genealògica i reproductiva de més d’un
milió i mig d’animals selectes de diferents races porcines.

Garantia d’origen
L’estudi de les informacions d’aquesta base de dades de l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte
permet donar una garantia d’origen i
qualitat genètica dels reproductors que
comercialitzen les empreses de selecció, així com les dosis de semen que es
distribueixen en els centres d’inseminació artificial. Recentment, s’ha iniciat
un sistema d’identificació per ADN dels
reproductors, un nou mètode que facilitarà l’elecció dels animals més comercials i més sans alhora, de més
qualitat i més eficients, adaptats a cada
sistema de producció i de mercat.
Pel que fa a la millora dels escorxadors, cal destacar la creació d’un sistema de pesatge i classificació de canals
de porcí de recent aprovació a Catalunya. Aquest sistema potencia l’eficàcia
de les operacions i comporta una millora de la qualitat del producte. Aquest

nou sistema permetrà una classificació
homogènia de canals en tots els escorxadors, de manera que es podrà ofertar
una carn estandaritzada, i s’afavorirà
l’obtenció d’informació sobre les demandes del consum de carn que van
destinades tant a la indústria transformadora com a la comercialització de
carn fresca, sigui al mercat interior o
als exteriors. El control de dades, com
ara la proporció de greix, permetrà obtenir el contingut estimat de carn magra, i facilitar als productors dades més
fiables per poder prendre decisions sobre el tipus de producció amb més valor
de mercat. Es tracta d’una mesura que
tindrà una repercussió positiva en
l’àmbit productiu, industrial i de consum. Així ha passat als Països Baixos, on
es van introduir mètodes moderns de
classificació de canals als anys 80, i on
cada cop és més important el volum de
carn que s’obté amb menys quantitat
de greix. La tendència a Catalunya ha
de ser la mateixa.
La potència econòmica del sector
porcí a Catalunya es veu, doncs, enfortida gràcies a la recerca i l’aplicació de
noves tècniques que permeten l’obtenció d’animals i de carns de qualitat, així
com la classificació de canals i la vigilància intensa de les incidències sanitàries per part del cos de veterinaris.
Catalunya està, com s’il·lustra, en
disposició de produir de forma eficient
carn de porc de qualitat amb totes les
garanties sanitàries, i, per tant, de fer
front als reptes actuals d’una activitat
econòmica com és la relativa al porcí. I
no només això, sinó que, a més, està en
disposició de transferir tecnologia a
d’altres països de manera que s’obren
perspectives més àmplies que ja s’han
començat a treballar des d’algunes empreses.
En algun moment, des de la Fundació Agrícola Catalana, hem apostat per
la definició de Catalunya, internacionalment, com a país de coneixement, i,
en el cas del porcí, aquesta qualificació
és, sens dubte, ben acurada.
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ERCROS, S.A.
Recordatori de Junta General Ordinària d’Accionistes
Ercros comunica que, d’acord amb el que disposa l’anunci de convocatòria de la
Junta General Ordinària d’Accionistes publicat el passat dia 19 d’abril, i amb el fi
d’evitar molèsties als accionistes, la Junta General d’aquesta Societat és previsible
que se celebri en segona convocatòria, divendres dia 6 de maig de 2005 a les 12.00
hores, a la Mutua General de Seguros, al carrer Entença 325-335 de Barcelona.
Es recorda que els accionistes que es trobin presents o representats a la Junta tindran dret a una prima d’assistència equivalent a 1 cèntim d’euro brut per cada
acció d’Ercros que posseeixin.
A més, es recorda als senyors accionistes que l’ordre del dia de la Junta, expressat
de forma abreujada, és el següent:
Primer.- Examen i aprovació dels comptes anuals i de la gestió social d’Ercros,
S.A., i del seu Grup consolidat, així com de la proposta d’aplicació de resultat
d’Ercros, S.A., ambdós corresponents a l’exercici de 2004.
Segon.- Augment del capital social per un import de 126.309.206,52 euros, mitjançant l’emissió de 350.858.907 accions ordinàries de 0,36 euros de valor nominal
cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les que actualment hi ha en circulació,
amb dret de subscripció preferent i sense prima d’emissió.
Tercer.- Modificació parcial dels Estatuts Socials per a adaptar-los al que disposa la Llei 26/2003, de 17 de juliol.
Quart.- Aprovació del text refós dels Estatuts Socials.
Cinquè.- Autorització, per un termini de 18 mesos, per a l’adquisició d’accions
pròpies a l’empara del que disposa l’article 75 i la disposició addicional primera de
la Llei de Societats Anònimes.
Sisè.- Delegació a favor del Consell d’Administració, per un termini de cinc anys,
de la facultat d’ampliar el capital social, fins a la meitat del capital social, amb
dret de subscripció preferent i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 153
1.b) de la Llei de Societats Anònimes.
Setè.- Delegació a favor del Consell d’Administració, per un termini de cinc
anys, de la facultat d’emetre bons o obligacions simples i altres valors de renda
fixa de naturalesa anàloga amb el límit màxim de 100 milions d’euros.
Vuitè.- Delegació a favor del Consell d’Administració, per un termini de cinc
anys, de la facultat d’emetre obligacions convertibles i warrants sobre accions de
nova emissió o en circulació, fins a la meitat del capital social i amb dret de subscripció preferent.
Novè.- Cessament, nomenament i/o reelecció de consellers.
Desè.- Autorització al Consell d’Administració, en els termes més amplis, per a
la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords
que adopti la Junta.
Els accionistes poden obtenir el text complet de la convocatòria i de l’ordre del
dia, juntament amb tota la documentació relativa a la Junta, al domicili social, o a
través de la pàgina web de la companyia (www.ercros.es, a l’apartat: “Informació a
l’accionista/junta d’accionistes/exercici 2004”).
Per a qualsevol aclariment poden dirigir-se a les oficines de la Societat (av. Diagonal, 595, 10a planta, 08014 Barcelona), al telèfon d’atenció a l’accionista (+34
934 393 009, en horari feiner), o bé a l’adreça de correu electrònic accionistas@ercros.es.

TÚNELS I ACCESSOS
DE BARCELONA,
SOCIETAT ANÒNIMA
CONCESSIONÀRIA (TABASA)
Junta General Ordinària
Per acord del Consell d’Administració
de la Societat Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària
(Tabasa), es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà
lloc al domicili social de l’entitat, situat a
Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant
Cugat, BV-1462, km 5,3, el dia 6 de juny de
2005, a les 9.30 hores, en primera convocatòria, i, si és el cas, el dia 8 de juny de
2005, a la mateixa hora, en segona convocatòria, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i, si és el cas, aprovació
dels comptes anuals i de l’informe de gestió corresponents a l’exercici de 2004, així
com la proposta d’aplicació de resultat
del mateix exercici.
Segon. Examen i, si és el cas, aprovació
de la gestió del Consell d’Administració i
de la direcció durant l’esmentat exercici.
Tercer. Nomenament i/o reelecció de
càrrecs del Consell d’Administració.
Quart. Precs i preguntes.
Cinquè. Lectura i, si és el cas, aprovació
de l’acta de la junta.
Els accionistes que ho desitgin podran
examinar en el domicili social o sol·licitar
de l’entitat que els sigui tramesa, de forma
gratuïta, còpia dels documents que, en
relació als punts que conformen l’ordre
del dia, seran sotmesos a la junta per al
seu examen i aprovació.
Barcelona, vint-i-cinc d’abril de dos mil cinc
Firmat: Sr. Rafael Villaseca Marco
President del Consell d’Administració

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
DE MATARÓ I EL MARESME
ANUNCI
D’acord amb el que estableix el Reglament de Règim Interior
de la Cambra, en relació al Decret 159/1993, de 7 de maig,
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, es fa constar que el dia 5 de
maig de 2005, a les 13 hores, es verificarà sorteig públic
davant Notari per a l’elecció de compromissaris. Mataró, 20
d’abril de 2005. F. Herrero Vidal, Secretari general.

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
EDICTE
En data 4 d’octubre de 2004 va ser aprovada inicialment la relació de béns i
drets afectats per l’establiment d’infraestructures tècniques al Turó d’en Puig,
atorgant-se un termini de quinze dies als interessats, a fi i efecte que poguessin
formular les al·legacions que consideressin pertinents.
Durant el termini d’exposició de la relació de propietaris i béns afectats no es
van presentar al·legacions ni reclamacions.
En conseqüència, l’Alcalde, per Decret del dia 25 d’abril de 2005, ha resolt el
següent:
Primer. Elevar a definitiva la relació concreta següent dels béns i drets afectats
per l’establiment d’infraestructures tècniques al Turó d’en Puig:
“Finca número 1
Superfície a expropiar
Porció de terreny de forma irregular amb una topografia de plans i marges
d’una superfície de 1.324,77 metres quadrats, que limita: a l’Oest, amb una
línia trencada de 18,45 metres, 21,71 metres, 21,04 metres i 8,10 metres, amb
la finca propietat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el camí del Turó d’en
Puig; al Nord, amb una línia de 43,42 metres amb la resta de la finca; a l’Est,
amb una línia de 34,28 metres amb la resta de la finca; i pel sud, amb una línia
trencada de 35,03 metres, 8,96 metres i 11,77 metres amb finca de Rosa Puig.
Dades registrals: Finca: 7.363, Tom: 1.934, Llibre: 92, Foli: 80, Inscripció: 2a.
Propietari a expropiar: Josep Soley Puig.”
Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament, Butlletí
Oficial de la Província i diari dels de més difusió de la província.
Tercer. Notificar aquesta resolució al senyor Josep Soley i Puig, requerint-lo
perquè, de conformitat amb l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa, en el termini de vint dies, a comptar del següent a la recepció d’aquesta notificació, presenti full d’apreuament, en el qual concreti el valor en què estima els béns que
s’expropien.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació
d’aquest acord.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació corresponent.
Lliçà d’Amunt, 25 d’abril de 2005. Joaquim Ferriol i Tarafa, Alcalde

