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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
és de deu anys després de la
creació de l’Organització
Mundial del Comerç (OMC),
que va incloure per primera
vegada en una negociació multilateral
les qüestions relatives a la liberalització del comerç internacional agrícola,
no s’ha avançat encara en la línia de
trobar acords globals entre els diferents països i, sobretot, no s’ha aconseguit enganxar al carro de la globalització els menys desenvolupats.
L’acord de creació de l’OMC, signat
a Marràqueix el 15 d’abril de 1994, va
suposar també la defunció del GATT,
l’Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç, que havia estat creat el
1948. Les diferències fonamentals entre el GATT i l’OMC estan en la inclusió d’altres barreres diferents de les
aranzelàries en el comerç internacional, i també la voluntat de multilateralitat en la presa d’acords. A més, els
èxits a què s’hauria pogut arribar en
la reducció d’aranzels per part del
GATT tenien com a contrapunt el fet
que Europa i els Estats Units, principalment, haguessin dissenyat noves
formes de protecció de sectors que
cada cop més es veien enfrontats a
una competència que els feia perillar:
aquest seria el cas dels sectors tèxtil o
agropecuari, per exemple.
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Deu anys d’OMC
Fundació Agrícola Catalana

Canvi en les ajudes
A hores d’ara, s’ha avançat en la
progressiva reducció de barreres al
comerç internacional. Tanmateix, els
països industrialitzats, i també alguns
en vies de desenvolupament, protegeixen amb aranzels els mercats agrícoles, i subvencionen la producció i
l’exportació. Concretament, en els capítols de subvencions, el Banc Mundial calcula que els països de l’OCDE
gasten 330.000 milions de dòlars
anuals. Tot i això, cal dir que l’última
reforma de la política agrària comunitària preveu la progressiva eliminació d’ajuts a la producció agrària i la
reconversió en ajuts a la renda. D’altra
banda, també els Estats Units, juntament amb la Unió Europea, han establert acords en el si de les reunions de
negociació de l’OMC.
Segons les afirmacions de diferents
analistes econòmics, les subvencions

Supachai Panitchpakdi, director de l’OMC fins al mes de setembre
que encara es mantenen en els països
més desenvolupats deprimeixen els
preus en els mercats internacionals i
els apugen en els països desenvolupats. Es tracta, doncs, d’un perjudici
que afecta alhora els productors dels
països més pobres amb capacitat exportadora i els consumidors dels països rics, i que afavoreix un reduït
nombre d’agricultors.
Tanmateix, es tracta d’una situació
complexa que no té solucions úniques, ja que, també segons prestigiosos analistes, la liberalització agrícola
perjudicaria directament i a curt termini 45 països dels considerats menys
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desenvolupats, que són importadors
nets de productes agrícoles, i sobretot
els 33 països menys desenvolupats,
que són importadors nets de tots els
productes agrícoles. I és que, com s’ha
comentat en diferents ocasions des de
la Fundació Agrícola Catalana, la producció agrícola està directament i íntimament relacionada amb les característiques de terreny, sòl i disponibilitat d’aigua, que no permeten, en alguns països, la producció d’aliments
per al subministrament a la població.
En aquest context, els països deficitaris en aliments han d’adquirir en
els mercats internacionals els béns

per alimentar la seva població, i han
de disposar, necessàriament, d’algun tipus de recurs econòmic que els
permeti fer l’intercanvi. En el cas
dels països productors de petroli, els
ingressos generats per la comercialització d’aquesta font d’energia,
poden ser intercanviables per les
produccions agràries que siguin necessàries per al subministrament
alimentari. Ara bé, hi ha països que
no disposen d’aquesta font d’ingressos, ni de cap altra, i constitueixen, o
haurien de constituir, la prioritat
màxima per al conjunt d’organismes
internacionals. Així, pel que fa a la
política agrària comunitària, ha de
ser una política alimentària que inclogui el subministrament d’aliments segurs i a baix cost a aquells
països en vies de desenvolupament
que no estan en disposició de subministrar aliments a la població. En
altres paraules, una població, mentre es desenvolupa, ha de continuar
menjant, si no, no hi haurà cap tipus
de desenvolupament.
El comerç internacional genera
riquesa i desenvolupament econòmic, però només per a aquells països
que poden comerciar amb alguna
producció. Per això, la Fundació
Agrícola Catalana vol sumar-se a les
anàlisis de diferents experts que
afirmen que no és la globalització, o
la liberalització del comerç internacional, la que genera les desigualtats
entre països, sinó justament que alguns països no puguin accedir a les
xarxes de comerç internacional.
En resum, la supressió d’aranzels i
d’ajuts a l’exportació i a la producció
agrària sense cap altra mesura correctora, pot suposar que les poblacions menys afavorides encara ho estiguin més. Per contra, la progressiva liberalització del comerç internacional, inclòs l’agrari, amb la incorporació com a prioritàries de les
mesures que pal·liïn els menys afavorits, pot ser un pas endavant en el
camí del desenvolupament econòmic global, que vol dir per a tothom,
i amb la garantia d’un subministrament regular d’aliments a tota la
població, amb el màxim de qualitat
i al menor cost possible.
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FLAMISELL PIRENAICA, S.A.
Es convoca els Senyors Accionistes a la Junta General Ordinària que se celebrarà el proper dia 29 de juny del 2005 a les 12 hores, i l´endemà en segona convocatòria, en ambdós casos al domicili social i sota el següent Ordre del Dia:
1. Anàlisi i, si procedeix, aprovació del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys,
Memòria i Comptes anuals, documents referits tots ells a l’exercici social
tancat el dia 31 de desembre del 2004.
2. Anàlisi i, si procedeix, aprovació de la proposta de distribució del resultat
econòmic de l’exercici 2004.
3. Censura de la gestió social; i
4. Redacció i aprovació de l’acta de la Junta.
Es recorda als Senyors Accionistes el dret que els assisteix de rebre, en el seu
domicili i de forma gratuïta, tota la documentació relativa a la Junta que pel
present anunci es convoca.
Senterada, 30 de maig del 2005
L’Administrador Únic, Joan Coixet i Tort

INMOBILIARIA MATERIAS
QUÍMICAS, S.A.
La Junta General Universal i Extraordinària d'Accionistes reunida al
domicili social el dia 1 de juny del 2005 va prendre per unanimitat,
entre d’altres, els següents acords:
Primer. Canviar la denominació social, que passarà a ser Muguerza
2005, S.A.
Segon. Traslladar el domicili social al carrer Entença núm. 242, 8è
3a, de Barcelona.
Es publica als efectes oportuns de l'article 150 de la Llei de Societats Anònimes.
Barcelona, 1 de juny del 2005
L'Administrador

EDICIONS 62, S.A.

ERGOS, S.A.

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

Trasllat de domicili social. L'Òrgan d'Administració
de la companyia “Ergos, S.A.”, amb data 30 de maig
del 2005, ha acordat traslladar el domicili social de
la companyia, del carrer Gran Via de Carles III núm.
58-60 esc. E, entresòl 2a, de Barcelona, al carrer
Gran Via de les Corts Catalanes núm. 327, 2a planta,
de la mateixa ciutat. Barcelona, 30 de maig del 2005.
L'Administrador Solidari, Sr. Joaquim Cané Ballart

Per acord del Consell d’Administració del dia 18 de maig de 2005, es convoca els
accionistes de la societat a la Junta General Ordinària i Extraordinària, que es celebrarà en primera convocatòria, a la seu del Foment de les Arts Decoratives (FAD),
plaça dels Àngels núm. 5 de Barcelona, el dia 23 de juny de 2005 a les 12.00 hores o,
si fos necessari, en segona convocatòria, l’endemà, dia 27, al mateix lloc i hora.
La Junta es desenvoluparà previ informe del President i amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Informe del President.
2. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals d’Edicions 62, S.A. (balanç,
compte de pèrdues i guanys i memòria), de l’informe de gestió i de la proposta
d’aplicació de resultats corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de
2004.
3. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals i de l’informe de gestió
consolidat del grup de companyies de les quals l’entitat dominant és Edicions 62,
S.A., corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2004.
4. Retribució dels administradors.
5. Renovació de membre del Consell d’Administració.
6. Nomenament o reelecció d’auditors de comptes de la societat i del seu grup
consolidat.
7. Delegació de facultats per formalitzar i elevar a instrument públic, desenvolupar, executar, complementar, interpretar, subsanar i, en definitiva, aplicar els acords
adoptats per la junta d’accionistes.
8. Altres assumptes i precs i preguntes.
9. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta.
De conformitat amb el que estableix l’article 212 de la Llei de Societats Anònimes, des de la publicació d’aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social i obtenir de manera immediata i gratuïta els documents
que són sotmesos a la Junta i els informes sobre aquests últims, i poden, tanmateix,
demanar la tramesa gratuïta d’aquests documents, siguin els comptes individuals i
consolidats, els informes de gestió o les auditories.
S’avisa els senyors accionistes que es preveu que la Junta es durà a terme en primera convocatòria, el dia, lloc i hora anteriorment esmentats.
Barcelona, 19 de maig de 2005.
El Secretari del Consell d’Administració, Sr. Francesc Emili Ruiz Armengol.

TRANSPORTES ESPECIALES
GADE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Per acord de la Junta General Extraordinària d’accionistes de 19 de gener del 2005, la
Societat ha estat transformada en societat
de responsabilitat limitada, amb la denominació de TRANSPORTES ESPECIALES
GADE, SOCIEDAD LIMITADA.

GRÚAS GADE,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Per acord de la Junta General Extraordinària d’accionistes de 19 de gener del 2005, la
Societat ha estat transformada en societat
de responsabilitat limitada, amb la denominació de GRÚAS GADE, SOCIEDAD LIMITADA.

