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Barcelona, ciutat del coneixement
finals del passat mes
de febrer, la Federació
Europea de Biotecnologia va acordar traslladar la seu central a Barcelona, una decisió que per a
Catalunya suposa la incorporació d’una nova peça en el
clúster agroalimentari i la
contribució a una projecció de
futur amb més potencialitats.
Aquesta decisió, fruit del pacte establert amb el departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, suposa que els gairebé 4.500 científics membres d’aquesta
Federació es reuniran dos cops
a l’any a Barcelona per debatre
sobre les investigacions en biotecnologia. També suposa
que Barcelona esdevingui un
pol d’atracció per a científics
internacionals dedicats a
aquesta branca d’investigació
que tan bones perspectives albira tant en relació a l’alimentació com a la salut. La
Federació Europea de Biotecnologia té com a objectiu
promoure la recerca en l’àmbit de la biologia per aconseguir una millora en l’ús dels
recursos naturals, i per això
les activitats se centren principalment en medicina i alimentació.
Val a dir que la candidatura
de la capital catalana ha hagut
de competir amb altres ciutats
europees, concretament Delf,
a Holanda, on estava ubicada
fins ara la seu d’aquesta Federació, i New Castle, al Regne
Unit. Cal, doncs, felicitar els
negociadors per l’èxit, més
quan les negociacions del govern espanyol no van donar
fruits en el cas de la seu de
l’Agència Europea de la Seguretat Alimentària, que es va
fallar en favor de Parma.
D’altra banda, Barcelona ha
estat elegida també seu de
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l’Observatori Europeu de Biotecnologia, que es dedicarà a
observar els moviments i les
tendències d’aquest sector.
D’aquesta manera, Barcelona esdevé el referent europeu
en biotecnologia, tant pel que
fa a les qüestions mèdiques
com a les alimentàries, i
avança en la configuració de
ciutat del coneixement.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana hem incidit de forma reiterada en la rellevància
de la investigació i la innovació com a elements indispensables per a la competitivitat,
ja que permeten avançar en
l’adequació de les produccions als interessos dels consu-

La falta de rigor en
els plantejaments de
determinats grups ha
paralitzat la recerca
biotecnològica a la UE
midors –que som tots–, i entre els quals hi ha la reducció
de costos, que repercuteix,
també en positiu, en els preus
de mercat. Es tracta, doncs, de
l’eina que contribueix a oferir
productes cada cop millors i a
més bon preu. També la investigació científica i la innovació constitueixen la nova
societat del coneixement, en
la qual Barcelona té, doncs, un
paper rellevant.
La projecció internacional
de la capital catalana mitjançant les seus d’organismes científics d’investigació se suma, a més, al projecte del Parc
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Agroalimentari
previst a Lleida i al Laboratori
d’Alimentació i Ciència que
tindrà seu a Manresa i que ara
per ara és actiu a Barcelona.
Així, doncs, la imatge de Catalunya com a país d’innovació, com a potència agroalimentària, es pot veure reforçada. Ara caldrà, però, que
Europa assumeixi amb responsabilitat –i afrontant els
entrebancs que vulguin imposar grups d’interès dispersos– el repte al qual ja arriba
amb retard: la investigació en
biotecnologia vegetal i alimentària.
Tal com hem exposat en alguna ocasió, la falta de rigor
en els plantejaments de determinats grups que s’oposen
a la recerca biotecnològica de
noves varietats de plantes per
a conreus ha paralitzat les investigacions a la Unió Europea
de manera que, a hores d’ara,
caldrà fer una inversió molt
important si es vol assolir algun tipus de lideratge. I notícies com la recent suspensió
per part de la ministra alemanya d’Agricultura d’investigacions científiques en organismes genèticament modificats aplicades a l’agricultura
és una mostra de com els motius ideològics es poden sobreposar al coneixement i al
progrés. Val a dir que això no
es dóna en altres indrets, ja
que, a títol d’il·lustració, el
valor comercial de les produccions obtingudes a partir
de conreus de vegetals modificats genèticament durant el
2004 va ser de 44.000 milions
de dòlars, i són 18 els països
que els conreen, bàsicament
soja, cotó, blat de moro i colza.
I els cinc països que concen-

L’Aliança va tornar als guanys el
2004 amb 1,7 milions de beneficis
El negoci assegurador va ser de 76 milions d’euros
Redacció
BARCELONA

El grup L’Aliança ha retornat
als resultats positius en tancar
l’exercici del 2004 amb un 1,7
milions de beneficis, segons
va informar ahir l’administrador únic de la mutualitat,
Eduard Spagnolo, davant l’assemblea general de delegats.
La mutualitat està intervinguda per la Generalitat des del
14 de març del 2002 a causa de
les irregularitats detectades
en els seus comptes, entre els
quals es van trobar casos de
doble facturació al Servei Català de la Salut (CatSalut).
L’any 2003, va tancar l’exercici

amb unes pèrdues de 758.000
euros. De fet, els interventors
no esperaven canviar el signe
dels resultats fins al 2006.
La firma va destacar ahir en
un comunicat que, amb
aquest resultat, l’exercici del
2004 suposa un “punt d’inflexió” respecte dels resultats
negatius dels últims exercicis,
que van donar a la situació
actual d’intervenció de l’entitat, segons va exposar Spagnolo davant els delegats, reunits al Palau de la Música.
Quant a l’àrea asseguradora, la xifra de negoci durant el
2004 va pujar fins als 76 milions d’euros, amb un creixement respecte a l’exercici an-

terior del 3,85%. Aquest resultat equival a un total de
226.289 pòlisses.
Així mateix, en l’àrea assistencial de facturació a tercers
externs al grup, l’any passat el
resultat va ser de 73,5 milions
d’euros, amb un increment
del 2,6%.

96 milions d’actius
Amb una facturació consolidada de 150 milions d’euros,
un volum total d’actius de 96
milions i una plantilla mitjana de 2.106 treballadors, el
grup L’Aliança es dedica al
negoci de les asseguradores i a
la prestació de serveis assistencials.

tren el 95% d’aquest valor són
Estats Units, Xina, Argentina,
Canadà i Brasil. El 5% restant
es produeix en països com
Iran, Austràlia, Sud-àfrica,
Mèxic, Indonèsia, Índia, Hondures, Filipines o Bangla Desh,
així com d’altres països en vies
de desenvolupament.

La Xina inverteix en recerca
Recordem que la Xina és el
segon país del món en inversió en investigació biotecnològica aplicada a l’agricultura
i el primer en forestal. I recordem també que la Unió
Europea és la zona del món on
hi ha més restriccions al desenvolupament d’organismes
modificats genèticament per a
aplicació alimentària, una
anotació molt curiosa, ja que,
com denuncien els científics
europeus, el nostre mercat
accepta medicaments i productes industrials obtinguts a
partir d’organismes modificats genèticament i, en canvi,
hi ha obstacles que impedeixen fins i tot l’experimentació
en conreus vegetals. L’elecció
de Barcelona com a seu de la

Federació Europea de Biotecnologia, també com a seu de
l’Observatori Europeu de Biotecnologia, és molt positiva. I
ho serà més quan als científics, que són els que millor
poden parlar, i amb rigor, sobre aquesta qüestió, se’ls permeti l’expressió lliure de la
investigació, sense entrebancs
que responen a interessos
ideològics minoritaris.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana
volem
felicitar
aquest impuls de Barcelona
com a ciutat del coneixement,
sobretot perquè l’elecció ha
vingut donada gràcies al consens establert entre totes les
institucions i representants
polítics, que ha fet inclinar la
balança cap a aquesta decisió.
Aquest mateix consens s’haurà d’establir, de forma urgent
i prioritària, també a l’hora de
fer front a l’impuls a la recerca, perquè és bàsic i imprescindible per avançar en la societat del coneixement. Per
això, des de la Fundació Agrícola Catalana volem insistir
en la necessitat d’adoptar una
actitud dialogant entre les
parts perquè la investigació
científica es pugui desenvolupar.
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Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
Àmbit de Gestió de Territori

EDICTE
Ref.: Proposta d'aprovació d'expedient d'alteració de qualificació
jurídica del sòl, al carrer de la
Sort. (Exp. núm. OBMA/04/224 X/04/21.425).
El Ple de l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, en sessió ordinària del 23 de maig de 2005, va
aprovar iniciar expedient d'alteració de la qualificació jurídica de bé
d'una porció de terreny del domini
públic a bé patrimonial de propis,
d'acord amb el que determina l'article 20 i concordants del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret del departament de Governació, núm.
336/1988, de 17 d'octubre, la descripció del qual és:
“Porció de terreny de forma rectagular de superfície de 3,57 m2,
que es troba al carrer de la Sort,
29-33, que CONFRONTA al front
amb finca propietat de la companya “El Millor Habitat, SL”, a la
dreta entrant amb Pedro Floquet o
successors, a l'esquerra amb finca
de Catalina Montaña o successors
i al fons amb la plaça dels Quatre
Cantons”.
Sotmetre l'esmentat expedient a
informació pública per termini de
vint dies hàbils, d'acord amb el
que disposa l'article 20 i concordants del Reglament de patrimoni
dels ens locals, i normativa complementària.
Durant l'esmentat termini de vint
dies hàbils, a comptar del dia
següent al de la publicació del
present edicte en el Butlletí Oficial
de la Província o en la premsa
escrita, tota la documentació podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit de Gestió de Territori, oficina Plànol de la ciutat,
carrer Dos de Maig, núm. 25, planta 1a, de dilluns a divendres de 10
a 14 hores, i s'hi podran presentar

al·legacions mitjançant qualsevol
dels procediments previstos en
l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Superat l'anterior termini sense
haver-se formulat al·legacions,
l'expedient estarà aprovat definitivament segons l'acord de l'Ajuntament Ple de 23 de maig de 2005.
Així mateix, l'esmentat acord del
Ple Municipal de data 23 de maig
de 2005, acordà adjudicar directament a favor d'“El Millor Habitat,
SL”, d'acord amb el que preveu
l'article 45 de l'esmentat Reglament de patrimoni, per resultar els
únics propietaris adjacents amb
l'esmentat sobrant de vial, per
import ascendent a deu mil quatre-cents cinquanta-cinc euros
(10.455 e).
En el supòsit de procedir l'aprovació definitiva, contra aquest acord,
que posa fi a la via administrativa,
i d'acord amb l'article 172 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprovà el Text refós de la
Llei municipal i de règim Local de
Catalunya, i l'article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb el contingut i redacció de la Llei 4/99 de
13 de gener, podeu interposar,
potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que el va dictar
en el termini d'un mes a comtpar
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o directament recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos
davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de
Barcelona. Transcorregut un mes
des de la interposició del recurs
de reposició sense que hagi estat
resolt, s'entendrà desestimat per
silenci administratiu i a partir de
l'endemà podrà ésser interposat
recurs contenciós administratiu
dins del termini de sis mesos.
La qual cosa es fa pública per al
coneixement general.
Sant Cugat del Vallès,
el 27 de maig de 2005
L'alcalde. Lluís Recoder i Miralles

