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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
ualsevol
sector
econòmic, i l’agrari, per tant,
també, es preocupa per la minimització dels costos de producció, ja que és un
dels components importants a
l’hora de competir en un mercat. Aspectes com la tecnologia,
el preu del carburant, l’amortització de maquinària, la mà
d’obra, entre d’altres, s’han de
tenir en compte, així com la
superfície òptima de conreu,
perquè el resultat sigui el més
rendible, és a dir, es produeixi
més, millor, i al mínim cost.
Cal, doncs, tenir també en
compte els costos que suposa la
tria entre un sistema i un altre
de producció, perquè, finalment, la competitivitat també
serà donada per la productivitat per hora treballada.
A Catalunya, per les característiques del paisatge, no es
disposa de grans extensions de
terreny agrícola, com per
exemple als Estats Units o al
Brasil, on no resulta tan complexa la mecanització del treball. Altres inputs agraris, com el
combustible o els productes fitosanitaris, s’han d’importar, i
els costos que generen es veuen
també gravats pel transport o
els impostos que s’hi apliquin. I
és que, al nostre país, resta encara pendent la liberalització
del sector energètic perquè es
pugui tractar amb rigor la liberalització del sector agrari.
D’altra banda, a Catalunya
cal afegir una dimensió de la
superfície mitjana de les explotacions que encara és massa
reduïda, 14,9 hectàrees segons
les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Tot i això, en
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El cost de la
competitivitat
Fundació Agrícola Catalana

Les dificultats

Collita mecanitzada de cereals en un camp de Castelló d’Empúries
els últims deu anys hi ha hagut,
segons la mateixa font, un increment d’un 54% en la dimensió mitjana. També el
nombre d’explotacions s’ha reduït, i s’ha incrementat el
nombre d’assalariats, sobretot
temporals, en el sector agrari.
Això es pot traduir en una ten-
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PREVISIÓ MUTUAL,
MUTUALITAT DE PREVISIÓ
SOCIAL A PRIMA FIXA
Per acord de la Junta Directiva
de data 18 de març de 2005, i en
compliment del que disposen
els Estatuts Socials, es convoca
l'Assemblea General Ordinària
que se celebrarà a Barcelona, el
proper 29 de juny a les 12.00 h
en primera convocatòria, i a les
13.00 h en segona, al domicili
social de la Mutualitat, carrer
del Bruc, 72-74, de Barcelona,
sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'Acta de la reunió anterior.
2. Informe del president.
3. Lectura de l'Informe de la
Comissió de Control.
4. Examen i aprovació de la
Memòria, Balanç i Compte de
Resultats corresponents a l'exercici 2004, gestió de la Junta
Directiva i aplicació de resultats.
5. Assumptes diversos.
6. Torn obert de paraules.
7. Designació de tres assembleistes per signar i aprovar
l'Acta de l'Assemblea.
Pregant-li l'assistència, el saludo ben atentament.
El President
José Ignacio Garmendia Rodríguez
Barcelona, 9 de juny de 2005
NOTA: d'acord amb l'article 17.c)
dels Estatuts Socials, està a la seva
disposició en les nostres oficines,
de 8.00 a 15.00 h, la documentació
referent als assumptes a tractar.

servei especialitzat i a un cost
menor. És el cas, per exemple,
de la poda, de l’empelt, o del
lloguer de maquinària agrícola.
Altres inputs, com la mà d’obra
temporal i amb certa qualificació per a determinades tasques,
encara estan per resoldre’s en el
mercat de treball, tot i que ja
existeixen empreses de treball
temporal dedicades al sector
agrari que, alhora, faciliten
formació als equips laborals.

CENTRO MÉDICO
PINEDA DE MAR, S.L.
Convocatòria de Junta General
Ordinària de la Societat
El Sr. Luis Nayach Bertrán, administrador únic de la Companyia Mercantil
“CENTRO MÉDICO PINEDA DE MAR,
SOCIEDAD LIMITADA”, convoca Junta
General Ordinària, que se celebrarà a
08397, Pineda de Mar (Barcelona), avinguda Mare de Déu de Montserrat, 33,
baixos, local, el dia 30 de juny de 2005,
a les 10 hores, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
Primer. Nomenament de President i
Secretari.
Segon. Examen i aprovació dels
comptes anuals (Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys i Memòria) i, si escau,
de l’informe de gestió de l’exercici
2004, així com de l’informe de l’auditor
de comptes de la companyia.
Tercer. Censura de la gestió social.
Quart. Proposta sobre l’aplicació o
distribució de resultats.
Cinquè. Cessament de l’Administrador i
nomenament de nou Administrador.
Sisè. Delegació de facultats per elevar a públics els acords anteriors.
Setè. Precs i preguntes.
Vuitè. Redacció, lectura i aprovació,
si escau, de l’Acta de la Junta.
D’acord amb l’art. 86 de la Llei de Societats Limitades, es posa en coneixement
dels senyors socis que, a partir de la
convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat,
de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació d’aquesta, així com, si escau,
l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes de la Companyia.
Durant aquest termini el soci o socis que
representin el cinc per cent del capital
podran examinar al domicili social, ells
mateixos o amb un expert comptable,
els documents que serveixin de suport i
d’antecedent dels comptes anuals.
Pineda de Mar (Barcelona), 18 de maig de 2005.
L’administrador únic, Luis Nayach Bertrán

dència cap a la gestió empresarial d’una explotació, que és
positiva però que es veu mancada d’un marc legal que faciliti aquesta tendència. Aspectes
com la desvinculació entre
propietat i explotació, tradicionalment regulats segons necessitats que potser no són les actuals, s’han de poder establir no
tant apel·lant a un dret històric,
sinó a un impuls de futur per a
un sector que ha de competir
amb desigualtat de condicions
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respecte d’altres productors.
Desigualtat pel que fa a factors
naturals, com el tipus de terreny o la disponibilitat d’aigua,
però també respecte del tractament fiscal, i fins i tot, o tal vegada sobretot, respecte del
prestigi social.
El sector agrari, malgrat tot,
troba la manera de desenvolupar-se. Així, cada cop més, determinades tasques en el camp
es porten a terme a través d’altres empreses que faciliten un

Malgrat les dificultats que
són inherents a aquesta activitat econòmica, i que estan relacionades, bàsicament, amb la
meteorologia i la consegüent
incertesa sobre els resultats
productius, existeix un desenvolupament que es dóna mitjançant mecanismes de mercat.
En aquells aspectes on hi ha un
excés d’intervencionisme, com
en el sector energètic, la solució
de la subvenció a sectors bàsics,
com és el cas de la producció
d’aliments, ha donat lloc a un
peix que es mossega la cua. Si es
mantenen la subvencions, es
cau en el perill de la generació
de passivitat; si es treuen les
subvencions, hi ha una fiscalitat directa i indirecta que incrementa els costos de manera
que no resulta fàcil competir en
els mercats. En un marc de
globalització econòmica, el sector agrari podrà ser més competitiu com més es liberalitzin
els mercats dels inputs necessaris per a la producció.
És per això que, finalment,
liberalitzar un sector ha d’implicar liberalitzar-ne un altre.
Així, les polítiques públiques
podran portar a terme la seva
tasca, que és generar el marc
adequat per al desenvolupament econòmic, i els sectors
econòmics podran competir
amb l’oferta de productes millors i a un cost més baix.

Master negocia un acord accionarial
amb el ‘partner’ Lockwood Greene
L’empresa d’enginyeria vol anar els mercats exteriors
assumint els projectes d’empreses catalanes
M.T.C.
BARCELONA

L’empresa catalana d’enginyeria Master, dedicada a la
construcció d’edificis industrials i corporatius, vol anar
als mercats exteriors de la mà
de les empreses catalanes i espanyoles, amb les quals ja ha
dut a terme alguns projectes
fora de l’Estat espanyol. Per
assegurar una bona qualitat
dels projectes exteriors, la fir-
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ESTUDIOS GRÁFICOS COLOR, S.A.
En compliment del que estableix l’article
150 de la Llei de Societats Anònimes, es
comunica la decisió de l’Administració
social de traslladar el domicili de la companyia ESTUDIOS GRÁFICOS COLOR, S.A.,
al carrer Mare de Déu de Montserrat, 154,
de Sant Adrià de Besòs. Sant Adrià de
Besòs, 9 de juny de 2005.

ma té establert des de fa 25
anys un acord de col·laboració
amb l’enginyeria nord-americana Lockwood Greene, amb
la qual està en converses per
ampliar el compromís amb un
possible intercanvi accionarial, “però només hem iniciat
les converses”, segons el conseller delegat del grup, Antonio Merino.
Però la internacionalització
del grup és només un dels tres
eixos de creixement que s’ha
marcat l’enginyeria que presideix Enric Henry ja que també
es vol incrementar la capacitat
dels projectes clau en mà
–aquells en els quals la firma
també assumeix a través de
tercers la construcció dels edificis–. Aquesta divisió que ara
per ara representa un 35% de

l’activitat, hauria d’arribar a
gairebé el 50% dels 14 milions
de facturació que el grup té
previst al tancament d’aquest
any 2005, amb un increment
del 40% respecte al 2004.
Per aconseguir aquest tomb,
l’enginyeria –on també participen accionarialment Antonio
Eixarch i Alfonso Perdrix– ha
d’intentar reconvertir en projectes claus en mà la meitat del
volum de comandes que té en
perspectiva per al període
2005-2008 i que tenen un valor
de 620 milions d’euros.
Master, que està treballant
actualment amb el projecte de
la torre Agbar, la nova factoria
de Coca-Cola a Catalunya o el
Sincrotó del Vallès, va executar
l’any passat obres per valor de
89 milions.

