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L’entitat volia adquirir un 20% del capital i aliar-se amb l’empresari Caltagirone, que en té un 10%
Redacció
ROMA

El Banc Popular
de Verona i Novara (BPVN) ha
suspès definitivament les negociacions per
aconseguir el control de la
Banca Nazionale del Lavoro
(BNL), després que l’entitat
espanyola BBVA anunciés que
té la intenció de llançar una
oferta pública d’adquisició
(OPA) sobre el mateix banc.
Ahir, després de diverses
especulacions, el Popular de
Verona va fer públic un comunicat en què expressava
que “les comprovacions i
anàlisis adreçades a emprendre un projecte d’integració
amb la BNL han constatat que
no s’han concretat les condi-

El Banc de Verona abandona les
negociacions per controlar la BNL
La decisió deixa via lliure a l’operació del BBVA
cions necessàries per presentar el projecte al consell
d’administració”.
L’entitat italiana avaluava
la possibilitat d’adquirir el
20% de la BNL, amb vistes a
formar una aliança de gestió
amb l’anomenat “contrapacte” que lidera l’empresari
Francesco Gaetano Caltagirone, cosa que els permetria
controlar de forma conjunta
la banca amb prop del 30% del
capital i desplaçar al BBVA.

En l’actualitat, l’entitat espanyola (que, amb el 14,7% de
les accions, és el soci majoritari de la BNL) controla l’entitat gràcies a un pacte amb
Generali (8,72% del capital) i
l’empresari Diego Della Valle
(4,99%).
L’anunci del banc espanyol
que durant aquesta setmana
sotmetrà el seu consell d’administració l’aprovació de
l’operació d’OPA va suposar
un cop dur per a les negocia-

cions que havia iniciat el Popular de Verona, que segons
fonts financeres oferia 2,2
euros per acció a un grup
d’empresaris amb participacions minoritàries, mentre
que l’oferta del BBVA equival
a 2,52 euros per títol.

Pendents dels accionistes
Ara per ara, els accionistes
de la BNL no s’han pronunciat sobre l’operació de l’entitat
que presideix Francisco Gon-

zález, a excepció de la banca
Monte Paschi de Siena, que en
posseeix el 4,42% i que ha assenyalat que avaluarà l’oferta
amb la perspectiva de “salvaguardar els seus propis interessos i el seu paper en l’evolució actual del panorama
bancari italià”. El president
de l’entitat de Siena, Pier
Luigi Fabrizi, va subrallar que
es posarà especial atenció a
“les exigències del país i del
mercat”.

AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
agressió de dimecres passat
a un alt càrrec del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per part de
membres d’un grup que es declara en
contra dels transgènics és aquella gota
que fa vessar el got. Portem prou
temps suportant els deliris de grupúsculs de fosca ideologia que volen
imposar els seus prejudicis a tota la
societat, i ara hem de dir que ja n’hi
ha prou. Ja n’hi ha prou d’imposicions
de grups minoritaris que es mouen
impulsats per no se sap quins interessos, ja n’hi ha prou d’agressions, de
violència, i ja n’hi ha prou de miraments: qui agredeix un alt càrrec comet un atemptat contra la llibertat
individual d’una persona i, un cop
provats els fets, ha de ser tractat com
un delinqüent. Amb aquestes actuacions es fa impossible pretendre el diàleg ni la comprensió envers posicions
intolerants que no volen escoltar ni
entendre, que només volen aconseguir el que els interessa per la via directa, amb violència si cal. Aquesta
agressió, que va tenir lloc durant la
fira de Sant Josep de Mollerussa, se
suma a l’agressió que va patir el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca durant la fira de Sant Miquel, en
aquesta ocasió a causa d’altres reivindicacions. Ja n’hi ha prou d’agressions
i de violència.
Els ciutadans tenim dret a una informació rigorosa i certa sobre qualsevol tema, i en el cas dels transgènics agraris més encara, sobretot
perquè portem massa temps amb titulars alarmistes i amb posicions que
no argumenten sinó que opinen sense fonament.
Reconeguts científics han fet crides
i han intentat difondre manifestos
demanant confiança i llibertat per
investigar sobre els transgènics agraris sense que se’ls escolti ni es recullin
les seves demandes. En canvi, grups
que destrueixen camps experimentals, que agredeixen un alt càrrec del
govern del nostre país, que es presenten a les oficines de l’administració i
destrueixen material públic i que
obliguen a l’administració a pagar els
desperfectes que ells ocasionen amb la
seva violència troben en els mitjans de
comunicació un altaveu que recull els
seus deliris.
És de justícia, davant aquesta situació, exigir que s’apliqui el Codi Penal
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Ja n’hi ha prou. Recerca,
informació i debat, sí.
Violència, de cap manera
Fundació Agrícola Catalana

Un cultiu de panís transgènic a les terres de Lleida
als delinqüents i que deixin de tenir
impunitat pels actes vandàlics que
comenten. Els que usen la violència
no poden ser considerats grups de
pressió, ni persones que defensen un
posicionament ideològic des del diàleg, ni grups que intenten exercir una
influència legítima en els ciutadans i
en les forces polítiques. Són, simplement, delinqüents hereus de la tradició totalitarista més reaccionària,
convençuts d’estar en possessió de
l’única veritat, de tal manera que
boicotegen sistemàticament les investigacions científiques encaminades a
conèixer les possibilitats dels transgènics agraris, els seus punts positius i
els negatius.
La ciència s’ha trobat històricament
amb obstacles que han volgut impedir
el seu avenç. En un temps va ser la
Inquisició i ara són els grups violents
que s’amaguen darrere de plataformes antitransgènics, ni més ni menys
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que la moderna Inquisició disfressada
de progrés que vol impedir el progrés
i el coneixement.
Des de la Fundació Agrícola Catalana volem donar tot el suport a la tasca
del Parlament de Catalunya i de les
forces polítiques que l’integren en la
cerca del diàleg i el consens en matèria de recerca agrària, i volem també
denunciar les pressions que estan rebent persones amb tradició de defensa
del sector agrari del nostre país que
treballen per la projecció d’una activitat econòmica de primer ordre.
També volem deixar clar que aquest
fet puntual no ha de malmetre les reivindicacions d’un sector de la població que pensa que el sistema de producció intensiva a través dels transgènics no compensarà mai la pèrdua
de sòl agrícola per desertització. Reivindiquem una societat civil forta i
organitzada, amb pesos i contrapesos,
que permeti fer avançar el país en el

transcurs del temps i aconseguir que
les coses és facin ben fetes. Així, és
perfectament normal que el decret
que prepara el govern de la Generalitat de Catalunya per regular la coexistència entre la producció genèticament modificada i la convencional,
l’ecològica i la integrada provoqui
debat, polèmica, queixes entre algunes persones, i fins i tot alguns manifestos. És legítim i enriquidor. Tothom
té dret a la lliure expressió i a divulgar
el fonament de les seves argumentacions. Ara bé, cal també informar els
ciutadans que a l’Estat espanyol es
conreen 100 mil hectàrees de blat de
moro transgènic que compleix totes
les normatives sanitàries, i que el decret crearà un Registre de Cultius Genèticament Modificats per controlar
el seu desenvolupament, així com un
sistema de vigilància sobre la comercialització d’aquestes produccions, de
manera que hi hagi informació i
transparència perquè el consumidor
pugui escollir el que compra.
No hi ha cap estudi científic que
afirmi que els transgènics agraris que
es comercialitzen siguin nocius per
al consum. Cap ni un. Hi ha investigacions en marxa amb la finalitat de
determinar els aspectes positius i
negatius de diferents conreus. I hi ha
també un projecte normatiu que té
com a finalitat la transparència informativa.
En definitiva, hi ha la banda del diàleg, del consens, de l’avenç científic i
de la transparència informativa, i hi
ha la banda dels que, amb violència i
actuacions pròpies de delinqüents,
volen imposar per la força criteris que
no responen a cap rigor científic, sinó
a un posicionament fosc des d’interessos ideològics que desconeixem.
Des de la Fundació Agrícola Catalana entenem que les aportacions dels
grups ecologistes i de defensa del medi ambient han aportat una riquesa
de debat i han introduït noves perspectives a l’hora d’afrontar polítiques
sectorials, tant en el sector agrari com
en d’altres sectors. Ara bé, aquests
grups que exerceixen la violència no
poden ser barrejats amb els ecologistes que plantegen les seves inquietuds
amb arguments, polèmiques i incitació al debat. El debat i el diàleg són
positius. La recerca i la informació,
també. La violència no es pot admetre
de cap manera.

