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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
emà a la tarda tindrà lloc
l’acte de lliurament del premi a la innovació tecnològica
agrària, la tercera edició d’aquesta iniciativa, impulsada pel departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca. Aquest premi es convoca anualment amb l’objectiu de fomentar la
introducció d’actuacions innovadores, sigui en els processos productius,
sigui en la gestió, i que hagin tingut
com a conseqüència l’obtenció de beneficis econòmics, ergonòmics o bé
respecte a la qualitat, la seguretat o la
sostenibilitat de les produccions.
Enguany hi ha 29 candidatures seleccionades: 11 de la demarcació de
Barcelona, quatre de Girona, set de
Lleida, quatre de Tarragona i quatre
més corresponents a les Terres de l’Ebre. Totes han presentat els resultats
de l’aplicació d’innovacions a la respectiva empresa, i en tots els casos,
d’acord amb les bases de la convocatòria, es tracta d’aplicacions que poden ser adaptades a d’altres empreses
d’àmbit igual o similar.
La rellevància d’aquest premi ve de
la contribució al foment de la innovació en el sector agrari, un dels aspectes més importants a l’hora
d’augmentar la competitivitat de les
produccions.
Des de la Fundació Agrícola Catalana hem incidit en la importància de la
inversió en recerca, desenvolupament
i innovació, i en la necessitat que hi
hagi implicació directa de les empreses, que són les que millor coneixen
les seves necessitats i les del mercat.
Així, segons dades del departament
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d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, el sector privat a Catalunya concentra el 31% dels investigadors, una xifra que queda lluny de la
mitjana europea, situada en el 50%, i
encara més dels Estats Units i el Japó,
on la investigació privada suposa el
70% del total.
El coneixement i la
recerca, íntimament
lligats amb la innovació i, en conseqüència, amb la diferenciació i la competitivitat, formen els
pilars bàsics del desenvolupament d’un
sector econòmic.
Com s’ha posat de
manifest en alguna
ocasió, la dimensió
empresarial és cabdal
a l’hora de fer front a
la investigació, ja que
la inversió que es requereix necessita una
adequada xifra de
negoci per tal de
Antoni Siurana
fer-la rendible.

Tanmateix, i segons una anàlisi estadística portada a terme pel departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, que encapçala Antoni Siurana,
la dimensió de les empreses agràries
tendeix a augmentar, mentre que
disminueix el nombre d’explotacions,
és a dir, hi ha una tendència a la
concentració que elimina de forma progressiva les petites
explotacions on treballaven tots els
membres de la família, i s’implanta una
explotació que requereix mà d’obra
assalariada,
tant
temporal com fixa.
Així, entre els
anys 1999 i 2004
s’ha reduït el nombre d’empresaris un
10%, mentre que ha
augmentat el nombre d’assalariats un
28%. En xifres globals, el total d’ocuAVUI
pats directament en

el sector agrari s’ha incrementat un
5%.
A més, segons l’anàlisi estadística a
què es feia referència, es preveu que,
en pocs anys, la xifra de mà d’obra
assalariada en el sector agrari superi
la dels empresaris, com ja és el cas de
Barcelona i moltes comarques costaneres. Per tant, es pot afirmar que es
consolida un nou model d’explotació
més empresarial. És d’esperar que
això tingui conseqüències positives
en l’augment de les inversions en recerca, desenvolupament i innovació,
ja que aquestes empreses agràries
han de competir en la diferenciació
en mercats internacionals. I és que el
repte de la internacionalització passa
per oferir produccions alimentàries
diferenciades, de qualitat, segures i
amb un alt valor afegit, cosa que té a
veure amb una aposta clara per la
recerca, el desenvolupament i la innovació, justament els aspectes que
fan competitius tots els sectors econòmics. També és d’esperar un augment de la productivitat per hora
treballada, que, juntament amb l’eficiència dels recursos utilitzats, està
directament relacionada amb l’aplicació de la tecnologia.
En aquest context, el premi a la
innovació tecnològica agrària esdevé, com s’ha afirmat, una contribució a l’impuls cap a l’empresa agrària moderna i competitiva. Des de la
Fundació Agrícola Catalana volem
felicitar el guanyador, que demà coneixerem, i les 29 empreses agràries
seleccionades per optar a aquest
guardó.
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VALBORSA S.I.C.A.V., S.A.
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D’ACCIONISTES
Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes, que se celebrarà el dia 7 de
juny del 2005, al domicili social, a les
12.00 hores en primera convocatòria i
el dia 8 de juny del 2005, al mateix
lloc, a les 12.30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau,
dels Comptes Anuals, de la proposta
d’Aplicació del Resultat i de l’Informe
de Gestió, corresponents a l’exercici
del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la
Gestió Social efectuada pel Consell
d’Administració durant l’exercici del
2004.
3.- Reelecció o nomenament
d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un exemplar dels Comptes anuals,
de l’informe de gestió i de l’informe
d’auditoria, tot això de conformitat
amb els articles 112 i 212 de la Llei de
Societats Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència
a la Junta els accionistes que, amb
cinc dies d’antelació a la data en què
aquesta ha de celebrar-se, estiguin
inscrits al registre de detall d’alguna
de les entitats adherides al Servei de
Compensació i Liquidació de Valors,
havent d’acreditar-se a través del
corresponent certificat emès per la
dita entitat.
Barcelona, 2 de maig del 2005.
Secretari del Consell d’Administració,
Juan Mª Figuera Santesmases

INVERPYME PRÉSTAMOS
PARTICIPATIVOS, SA Sociedad Unipersonal
En compliment del que preveu la Llei es comunica que la Junta General Extraordinària i Universal
d’Accionistes de la companyia Inverpyme Préstamos Participativos, SA Sociedad Unipersonal en
sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2005 va acordar el trasllat de domicili social a Travessera de
Gràcia núm. 11, 5è, de Barcelona. Barcelona, 3 de
maig de 2005. L’administrador únic.

A.A. INVER PLUSQUAM
S.I.C.A.V., S.A.

NOVA EUROPA ACTIUS
MOBILIARIS S.I.C.A.V., S.A.

IMPERIAL ACTIUS
MOBILIARIS S.I.C.A.V., S.A.

SALDAMOVIL NORANTANOU
S.I.C.A.V., S.A.
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D’ACCIONISTES
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Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 6 de juny del
2005, al domicili social, a les 16.00 hores
en primera convocatòria i el dia 7 de
juny del 2005, al mateix lloc, a les 16.30
hores en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió, corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió
Social efectuada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Reelecció o nomenament de consellers.
5.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
6.- Precs i preguntes.
7.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a
la Junta els accionistes que, amb cinc
dies d’antelació a la data en què aquesta ha de celebrar-se, estiguin inscrits al
registre de detall d’alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, havent
d’acreditar-se a través del corresponent
certificat emès per la dita entitat.

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 8 de juny del
2005, al domicili social, a les 10.00
hores en primera convocatòria i el dia
9 de juny del 2005, al mateix lloc, a les
10.30 hores en segona convocatòria,
d’acord amb el següent ORDRE DEL
DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau,
dels Comptes Anuals, de la proposta
d’Aplicació del Resultat i de l’Informe
de Gestió, corresponents a l’exercici
del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social efectuada pel Consell
d’Administració durant l’exercici del
2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe
d’auditoria, tot això de conformitat
amb els articles 112 i 212 de la Llei de
Societats Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a
la Junta els accionistes que, amb cinc
dies d’antelació a la data en què aquesta ha de celebrar-se, estiguin inscrits al
registre de detall d’alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, havent
d’acreditar-se a través del corresponent certificat emès per la dita entitat.
Barcelona, 2 de maig del 2005.
Secretari del Consell d’Administració,
Juan Mª Figuera Santesmases

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 9 de juny del
2005, al domicili social, a les 17.00 hores
en primera convocatòria i el dia 10 de
juny del 2005, al mateix lloc, a les 17.30
hores en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau,
dels Comptes Anuals, de la proposta
d’Aplicació del Resultat i de l’Informe
de Gestió, corresponents a l’exercici
del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió Social efectuada pel Consell
d’Administració durant l’exercici del
2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a
la Junta els accionistes que, amb cinc
dies d’antelació a la data en què aquesta ha de celebrar-se, estiguin inscrits al
registre de detall d’alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, havent
d’acreditar-se a través del corresponent
certificat emès per la dita entitat.

Barcelona, 2 de maig del 2005.
Secretari del Consell d’Administració,
Juan Mª Figuera Santesmases

Per acord del Consell d’Administració
del dia 31 de març del 2005, es convoca
Junta General Ordinària d’Accionistes,
que se celebrarà el dia 8 de juny del
2005, al domicili social, a les 12.00 hores
en primera convocatòria i el dia 9 de
juny del 2005, al mateix lloc, a les 12.30
hores en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals, de la proposta d’Aplicació del Resultat i de l’Informe de Gestió, corresponents a l’exercici del 2004.
2.- Aprovació i ratificació de la Gestió
Social efectuada pel Consell d’Administració durant l’exercici del 2004.
3.- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes de la societat.
4.- Autorització per a l’adquisició
derivativa d’accions pròpies.
5.- Precs i preguntes.
6.- Redacció, lectura i aprovació de
l’Acta de la Junta.
A partir de la publicació del present
anunci, els accionistes podran examinar
al domicili social i obtenir immediatament i gratuïtament de la Societat un
exemplar dels Comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’informe d’auditoria, tot això de conformitat amb els
articles 112 i 212 de la Llei de Societats
Anònimes.
Així mateix, tindran dret d’assistència a
la Junta els accionistes que, amb cinc
dies d’antelació a la data en què aquesta ha de celebrar-se, estiguin inscrits al
registre de detall d’alguna de les entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, havent
d’acreditar-se a través del corresponent
certificat emès per la dita entitat.
AVÍS.- S’avisa als senyors accionistes
que es preveu que la Junta tingui lloc en
segona convocatòria, el dia, lloc i hora
anteriorment esmentats.
Barcelona, 2 de maig del 2005.
Secretari del Consell d’Administració,
Juan Mª Figuera Santesmases

INVERPYME SCR, SA

ELECTRONICA AVIEL, S.A.

En compliment del que preveu la Llei es
comunica que el Consell d’Administració de
la companyia Inverpyme SCR, SA en sessió
celebrada el dia 6 d’abril de 2005 va acordar
el trasllat del domicili social a Travessera de
Gràcia núm. 11, 5è, de Barcelona. Barcelona, 3
de maig de 2005. Antoni Guillén Vidal.
Secretari del Consell d’Adminitració.

PUNTAS, S.A.

ACLARIMENT CANVI DE DOMICILI

En Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes celebrada el dia 1 de
març del 2005, entre altres coses es va
acordar traslladar el domicili social al c/
Estocolm núm. 1, baixos 1a, a la mateixa
ciutat de Barcelona. El President. A Barcelona, el 29 d'abril del 2005

Amb relació a l’anunci publicat el dia 6 d’abril
del 2005 es comunica: En l’apartat “Primer:
Canvi de domicili al carrer Trafalgar, 51, 1r 1a,
de Barcelona”, hauria de dir “carrer Trafalgar,
52, 1r 1a, de Barcelona”. Barcelona, 4 de maig
del 2005. L’administrador únic.

Barcelona, 2 de maig del 2005.
President del Consell d’Administració,
Manuel Ripollés Ripollés

SERPYME SA Sociedad Unipersonal
En compliment del que preveu la Llei es
comunica que la Junta General Extraordinària
i Universal d’Accionistes de la companyia
Serpyme, SA Sociedad Unipersonal en sessió
celebrada el dia 6 d’abril de 2005 va acordar
el trasllat del domicili social a Travessera de
Gràcia núm. 11, 5è de Barcelona. Barcelona, 3
de maig de 2005. L’administrador únic.

