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Restauració amb valor afegit
iuen que una veritat
Fundació Agrícola Catalana
peix produïts a la zona, a traés allò que es repeteix
vés d’una cuina que s’allunyi
almenys mil vegades,
de l’estandardització, afegirà
i haurem sentit miversions corresponents, donen
un empresari que es vol dis- un valor de singularitat al serlers de cops que disposar de
com a fruits produccions
tingir dels restauradors d’al- vei turístic, tot aprofitant i
recursos naturals és sinònim agràries que generaran més tres indrets. I el turista, que gestionant els recursos natude riquesa. En canvi, si obser- riquesa com més valor afegit, visita una zona per gaudir de rals que té a l’abast. En el cas
vem les regions o els països
és a dir, com més transforma- tot allò que li pugui oferir, ad- dels vins, Catalunya disposa
més rics, o més desenvolupats, ció al mínim cost, portin in- quireix de bon grat el que ha d’una oferta de reconegut
no coincideixen necessària- corporades. I la conjunció de anat a buscar: produccions lo- prestigi, i oferir en la carta els
ment amb aquells que tenen a paisatge, clima i cultura ade- cals, gastronomia local, cultu- vins amb denominació d’oril’abast més recursos naturals. quadament gestionats donen ra local.
gen que hi ha a la zona, suAquesta simple curiositat ens lloc a un pol d’atracció de tuCada any, més de 20 milions posa una contribució a la rihauria de servir per començar ristes que generaran també de visitants estrangers, un 60% quesa i a la difusió d’unes
a qüestionar la sentència que més riquesa com més valor
dels quals hi passen almenys
produccions d’alta expressió i
recurs natural és igual a
de gran qualitat.
riquesa. L’aigua, el sòl, la
El restaurador de recoflora, la fauna, el paisatge,
neixement internacional
el petroli, tot allò que la
té unes característiques
natura posa a disposició
diferents de la proposta
per poder ser transformat
turística que estem fent, i
és un recurs natural, i,
ambdós són compatibles i
per ell mateix, no aporta
contribueixen a desenvores. En canvi, la transforlupar i difondre la marca
mació, la gestió d’aquests
de país Catalunya com un
recursos, és a dir, el treparaigua de cultura, inball i les inversions que
novació, coneixement i
s’hi facin en el seu aproqualitat.
fitament sí que generen
En tots els casos, a
riquesa.
més, els restauradors
A Catalunya, disposem
poden esdevenir promode recursos naturals limitors de l’oferta gastronòtats –a tot arreu se’n dismica i agroalimentària
posa, d’un tipus o d’un
de Catalunya. Pel que fa
altre– i la riquesa que
als nostres vins, la progeneraran dependrà del
jecció internacional és
FAROOQNAEEM / AFP
coneixement i del capital Cuiners entre fogons elaborant els àpats del dia
molt més important que
que es pugui invertir en la
el reconeixement a casa
seva transformació, per a l’ob- afegit n’obtinguin. Justament una nit, cinc milions de viat- nostra, i es fa, doncs, imprestenció de productes que des- en aquest punt, en la conflu- gers de la resta de l’Estat espa- cindible que restauradors i
prés es comercialitzaran. I és ència entre activitat agrària i nyols i els mateixos catalans prescriptors assumeixin la
ben clar que com més qualifi- activitat turística, s’està desen- formen un gruix de turistes tasca de difusió que, alhora,
cat sigui el treball que s’hi es- volupant un sector econòmic a que han de ser alimentats, i els permetrà afegir més valor
merci, com més se n’obtingui partir d’allò que en algun mo- que consumiran productes a al servei que oferten als seus
amb menys inversió, més ri- ment s’ha anomenat el paisatge través d’hotels i restaurants. clients.
quesa es generarà.
a la cassola.
L’oferta gastronòmica que troDes de la Fundació Agrícola
Les activitats agràries i tamAixí, quan un restaurador bin sumarà o restarà satisfac- Catalana, volem donar relleu a
bé les turístiques són formes ofereix un servei singular ció respecte de les expectatives aquells que ja treballen amb el
d’explotació dels recursos na- aprofitant el sistema agroali- que s’havien generat.
valor afegit de les produccions
turals. Així, la conjunció de mentari que l’envolta, a més
En aquest context, si un de l’entorn, perquè són resterreny, aigua i clima amb el d’un gran contribuïdor a la restaurant disposa de vins, tauradors amb valor afegit
treball, la tecnologia i les in- difusió de la cultura local, és fruita, hortalissa, carn, oli o que, per tant, generen riquesa.
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Els ministres
d’Agricultura
parlen avui
del món rural
Redacció
BRUSSEL·LES

Els ministres d’Agricultura de
la UE debatran avui i demà el
desenvolupament rural, les
mesures per afrontar les crisis
agrícoles i els transgènics, en el
primer consell al qual assistirà
Aragó en representació de les
autonomies.
Tot i que el consell no
prendrà grans decisions polítiques, la presidència luxemburguesa de torn de la UE vol
utilitzar la reunió per aplanar
el camí en les negociacions
sobre el reglament del desenvolupament rural. La ministra
d’Agricultura, Elena Espinosa,
assistirà acompanyada pel
conseller aragonès del ram,
Gonzalo Arguilé.
Els ministres tractaran de
consensuar avui dilluns un reglament de caràcter tècnic que
estableix les vies per finançar
la política agrícola comuna
(PAC) malgrat que l’aprovació
definitiva està pendent precisament de l’acord sobre el
marc pressupostari de la Unió
entre 2007 i 2013.
Després d’haver-se discutit
aquesta proposta en els grups
tècnics del consell, queden per
acordar alguns punts, entre els
quals el període en què la UE
pugui reclamar a un país la
devolució del diner si s’ha detectat una anomalia –Brusselles pretén un termini de 36
mesos i molts països en volen
24, tal com està fixat avui–.
El consell també parlarà de
les ajudes que han de rebre
els pagesos que han vist afectades les produccions per les
inclemències
climàtiques
d’aquest any, com les gelades
i la sequera.
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ESTACIÓN DE SERVICIO EL TÚNEL, S.A.

ESCORXADOR
SABADELL, SA

Junta General
Ordinària i Extraordinària

Junta General
Ordinària i Extraordinària

Es convoquen els senyors accionistes
de la Societat “ESTACIÓN DE SERVICIO EL TÚNEL, S.A.” a Junta General Ordinària d'accionistes, que se
celebrarà al domicili social el dia 27
de juny del 2005 a les disset hores en
primera convocatòria o, si s’escau, en
segona convocatòria l’endemà al
mateix lloc i hora, amb el següent
ORDRE DEL DIA
I) Aprovar, si és procedent, els
Comptes Anuals, l'Informe de Gestió
i la Proposta d'Aplicació del Resultat.
II) Aprovar, si és procedent, la gestió de l'òrgan d'administració de la
Societat.
III) Precs i preguntes.
Els senyors accionistes tenen el
dret d'examinar, des d'aquesta data,
al domicili social, o sol·licitar-ne
l’enviament immediat i gratuït, tots
els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com,
si s’escau, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, de
conformitat amb el que preveuen els
articles 112 i 212 del Text Refós de la
Llei de Societats Anònimes.
Sant Quirze de Besora,
deu de maig del dos mil cinc.
Els Administradors mancomunats,
Srs. Joan Serradell Gaja i
Albert Solà Font

Es convoca els senyors accionistes de
la Societat ESCORXADOR SABADELL,
SA a Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà al domicili
social el proper dia 30 de juny de
2005, a les disset hores, en primera
convocatòria o, si escau, en segona
convocatòria, al dia següent al mateix
lloc i hora, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
I) Aprovar, si escau, els Comptes
Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació de Resultats.
II) Aprovar, si escau, la gestió de
l'òrgan d'Administració de la Societat.
III) Determinar, si escau, la retribució dels membres del Consell d'Administració per l'exercici 2005.
IV) Precs i preguntes.
Els senyors accionistes tenen el
dret d'examinar, des d'aquesta data, al
domicili social, o sol·licitar el seu
enviament immediat i gratuït, tots els
documents que han de ser sotmesos a
l'aprovació de la Junta, així com, si
escau, l'informe de gestió i l'informe
dels auditors de comptes, de conformitat amb el que preveuen els article
112 i 212, del Text Refós de la Llei de
societats anònimes.
Sabadell, 11 de maig de 2005
El president del Consell d'Administració,
Sr. Pere Boixeda Molist

CLUB DE TENNIS SANT
BOI SOCIEDAD PATRIMONIAL, SL
Convocatòria de Junta General
Ordinària de Socis
Per la present es convoca els senyors socis
a la Junta General Ordinària a celebrar al
domicili social el proper dia 19 de juny de
2005, a les 9h 30 minuts en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria
amb el següent Ordre del dia:
1r. Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals (Memòria, Balanç i Comptes de Pèrdues i Guanys) i l'Informe de Gestió, tot això corresponent a l'exercici tancat
el dia 31 de desembre de 2004 i resolució
sobre la proposta d'aplicació de resultats.
2n. Examen i aprovació, si escau, de la
gestió social per part dels administradors
de la companyia.
3r. Modificació del règim de la transmissió de les participacions socials per actes
intervius. I conseqüència d'això modificació
de l'article 9 dels estatuts socials.
4. Precs i preguntes.
5è. Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la Junta.
6è. Delegació de faucltats, per a la inscripció de l'acta de la Junta.
El dret d'assistència i representació ens
regeix pel regulat en els estatuts socials i
per la legislació vigent aquesta matèria. Es
fa constar el dret que correspon als socis
d'examinar en el domicili social, quinze dies
abans de la celebració de la Junta, els
balanços i informes que han de ser sotmesos a aprovació per part de la Junta General, dels quals pot sollicitar l'enviament gratuït.
Barcelona, 19 de maig de 2005
Pel Consell d'Administració, el secretari
Manuel Tarragó i Riaño

SOCIEDAD ERSE, SA
El Consell d'Administració ha acordat convocar els accionistes a la Junta General
Ordinària el setze de juny de 2005 a les 12.30 hores a l'av. de Diagonal 622, 1r, a Barcelona, en primera convocatòria, i si escau, en segona, el vint de juny de 2005, al mateix lloc i
a la mateixa hora amb el següent
Ordre del dia:
1r. Establiment de sistema de retribució dels administradors, amb modificació de l'article 21 dels estatuts.
2n. Fixació de la retribució dels administradors.
3r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, informe de gestió, gestió social i
proposta d'aplicació del resultat, de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2004.
4t. Acta.
Correspon a tots els accionistes el dret a examinar al domicili social el text íntegre de
la modifcació proposta i de l'informe sobre aquesta modificació i de demanar l'entrega
o l'enviament gratuït d'aquests documents. A partir d'aquesta convocatòria, els accionistes podran obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que es
sotmetran a la aprovació, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes.
Barcelona, tres de maig de dos mil cinc. El president del Consell d'Administració

CENTRO DE ENSEÑANZAS BRAFA, S.A.
La Junta general se reunirá en el domicilio
social el dia 27 de junio de 2005, a las 18
horas, y si así procediese, en el mismo
lugar y hora del día siguiente, en segunda
convocatoria, bajo el siguiente Orden del
día:
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales, aplicación
de resultados y gestión del Consejo de
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2004.
Cualquier accionista podrá obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 18 de mayo de 2005
El Consejero Secretario, Manuel Babot Dasca

LANDLORD
TRADING, SA
(anteriorment denominada
BOLONIA, SA)
Per decisió de l'accionista únic de
la societat, amb data 21 de maig de
2005 la societat ha acordat canviar
la seva denominació per la de
LANDLORD TRADING, SA, amb la
consegüent modificació de l'article
1 dels seus Estatuts socials.
Barcelona, 22 de maig de 2005
Jaime Pujol-Busquets Camps, en
representació d'EUROSTANDING,
SA, administrador únic de
LANDLORD TRADING, SA

