28

◆

El Congrés de
l’Automoció
torna a
Barcelona
Laia Bruguera
BARCELONA

Una nova cultura de l’automòbil
per al segle XXI és el lema del
Congrés Mundial de l’Automoció que se celebrarà des
d’avui i fins divendres a Barcelona. Més de 1.500 enginyers debatran temes relatius
a la sostenibilitat del sector, la
mobilitat i les noves tecnologies i la seguretat aplicades a
l’automòbil.
El certamen biennal està organitzat per la Societat de Tècnics d’Automoció (STA), membre fundador de la federació
internacional Fisita. Cada dos
anys, Fisita encarrega al soci
que ha guanyat el corresponent
concurs l’organització del congrés. Feia 36 anys que no feia
escala a Barcelona.
Tot i que la deslocalització no
serà tractada en les ponències,
el president del Fisita 2004 World
Automotive Congress, Pedro de Esteban, afirma: “Hem de tenir
molt clar que és un repte. La
globalització farà inevitablement que algunes fàbriques es
moguin. El que hem de fer és
apostar per les fabricacions més
rendibles, de més valor afegit, i
sobretot formar bons professionals”. La celebració del certamen coincideix amb la publicació d’un informe del
Col·legi d’Enginyers de Catalunya que reclama mesures
urgents per afrontar la crisi
del sector.
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AGRICULTURA — ALIMENTACIÓ
l passat dimarts va
morir en Josep Roig i
Magrinyà,
conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del govern provisional de la Generalitat de Catalunya, des del 5 de desembre
de 1977 fins al 8 de maig de
1980. Aquell govern, presidit
per Josep Tarradellas, va constituir-se amb membres de cinc
partits polítics. Era, doncs, un
govern de concentració que
havia de fer la transició entre
la Generalitat republicana i de
l’exili, i la del futur immediat.
Al capdavant del departament d’Agricultura i Ramaderia es va nomenar un home
procedent del cooperativisme
agrari, en Josep Roig, vinculat
històricament a la política catalana. Durant els 25 anys que
va ocupar la gerència de la
Unió Agrària Cooperativa de
Reus, va conèixer de prop la
ramaderia i la producció vegetal, sobretot el vi, l’oli i la fruita
seca, especialment l’avellana.
Aquest bagatge i una visió clara que el mercat dels productes agraris havia de ser Catalunya, l’Estat espanyol, Europa
i el món, amb una visió localista i alhora global, el van
empènyer a iniciar una tasca
d’impuls a la modernització
del sector, tot comptant amb
la plena confiança política del
president Tarradellas.
La participació del territori i
dels agents del sector va ser
una característica que va impulsar, i que definiria el model
agrari i d’autogovern del nostre país. Així, va crear el Consell Agrari, rememorant el
consell de savis que hi havia
durant la Generalitat republicana. El sector, a través dels
seus agents, proposa i genera
debat, participa, per tant, en el
desplegament de les polítiques
agràries, una manera de fer
que es va iniciar durant el govern provisional i que posteriorment s’ha desenvolupat.
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Josep Roig i Magrinyà
Fundació Agrícola Catalana

Josep Roig va definir també
el departament d’Agricultura i
Ramaderia, que més tard seria
també de Pesca, d’acord amb
l’objectiu que s’havia marcat
d’impulsar la modernització
del sector agrari, de participació, i d’acord també amb les
competències que havia traspassat el govern central: bàsicament, denominacions d’origen, lluita contra plagues i escoles de capacitació agrària,
recerca i extensió agrària.
La modernització de les instal·lacions, la formació, l’aposta per la qualitat, l’impuls a la
recerca i la tecnologia van ser
els objectius que es va marcar
Josep Roig. Així, va engegar el
Pla d’Ensenyament Agrari per
a Catalunya, sobre la base del
traspàs de competències en
escoles de capacitació agrària,
per a l’impuls de la formació
de joves pagesos. Quant a la
sanitat vegetal, es van crear les
estacions d’avisos, perquè el
pagès estigués informat en tot
moment de les possibles plagues i les corresponents mesures per aplicar. En aquest
sentit, també es van posar les
bases per a la creació de les
Agrupacions de Defensa Vegetal, que tenen com a objectiu
la col·laboració entre pagesos
per a la defensa enfront les
plagues. Pel que fa a la innovació, es va crear el banc de
dades Agrotext, que podríem
afirmar que és precursor de
l’actual RuralCat.
Obra de Josep Roig i de l’equip selecte d’entusiastes que
l’envoltava va ser la creació
d’un dels organismes autònoms que més transcendència
han tingut en el desenvolupament de polítiques pròpies de

Catalunya: l’Institut Català de
la Vinya i el Vi, l’Incavi, que va
constituir-se des d’aleshores en
un referent de prestigi de la
societat catalana. L’Incavi va
néixer fruit de la voluntat
d’impulsar un dels sectors més
importants per a l’economia
rural: el de la vinya i el vi, que
en aquells moments es trobava
enfrontat a nombroses dificultats derivades de situacions
depressives en els mercats i,
també, de deficiències internes
importants de caire tecnològic
i estructural, tant a nivell
d’explotació i conreu de la vinya com pel que feia a l’elaboració i comercialització del vi i
altres derivats, l’ús de material
vegetal poc millorat, l’endarreriment en matèria de processos i instal·lacions enològiques, els problemes de la qualitat i d’altres que poden ser
esmentats com alguns dels
trets més destacables. Aquesta
situació crea limitacions molt
greus per a la mateixa eficiència del sistema productiu, particularment davant les perspectives d’integració en l’àmbit de la Unió Europea.
La preocupació per la modernització i la inversió d’esforços en tecnologia i innovació van fer que es portés a terme una acció orientada al redreçament del sector vitivinícola i que el situés en
condicions d’acomplir el paper que li pertocava, tant internament com davant les
possibles noves condicions de
mercat. Sens dubte, Josep Roig,
el seu equip i el sector agrari,
particularment el sector de la
vinya i el vi, van tenir una
perspectiva clara del que calia
fer: ser competitius i pensar en

un mercat global des d’un
punt de vista local, conceptes
que ens són ben propers 25
anys després.
L’efectiva participació i, per
tant, responsabilització del
sector agrari en la definició i
aplicació de les polítiques i
programes, havien de garantir
el realisme i la viabilitat de
l’acció pública sobre l’agricultura i la ramaderia de Catalunya. Així es va iniciar, i així
s’ha realitzat al llarg d’aquests
anys, amb les conseqüències
que tenim ara: un sector agroalimentari potent, capaç de
competir en els mercats internacionals i equilibrar la balança comercial.
Josep Roig sempre va ser un
home del sector agrari i cooperatiu, dotat d’un gran sentit
del treball i de la responsabilitat. Com a assessor dels consellers d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de tots els governs posteriors, va treballar de forma
activa i minuciosa en els encàrrecs que se li van fer, relatius a temes molt complexos.
Així, dins aquesta tasca, cal
destacar que, com a gran especialista en els mercats agraris, i particularment el de l’avellana, va participar en un
contacte bilateral entre Catalunya i Turquia per tal d’ordenar un programa d’exportacions d’avellana que permetés
donar sortida a les produccions de les comarques tarragonines.
A més publicava setmanalment en un diari de gran tirada un article d’anàlisi de les
produccions agrícoles i ramaderes. L’últim va ser editat dos
dies abans de morir, quan tenia 86 anys.
En memòria del primer
conseller d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de
Catalunya recuperada, Josep
Roig, dissenyador d’aquest
model agrari de Catalunya, es
publica avui aquest article.

.
...........................................................................................
..............................................................................................

ANUNCI
En data 14 de maig de 2004 es
dictà resolució de l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament per la qual
es resol aprovar inicialment el
Pla Parcial del sector 4, El Griell,
de la Modificació puntual del Pla
General Municipal de l’Ordenació de Vic als efectes de la posada en funcionament de la C-17 i
l’eix transversal al terme municipal de Vic, tramès a aquest Ajuntament el dia 23 de gener de
2004 per l’Institut Català del Sòl,
qui el promou, i redactat per la
unitat de planejament de l’àrea
del sòl del referit institut, introduint-hi les esmenes que consten a l’informe tècnic i jurídic
emès en data 3 de maig de 2004;
el qual se sotmet a informació
pública durant el termini d’UN
MES, comptat des de l’endemà
de la data de publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Per consultar aquest expedient es poden personar a les
oficines municipals del Departament d’Urbanisme i Obres Públiques de l’Ajuntament de Vic,
“Casa Masferrer” situada al
núm. 5 de la plaça de Don
Miquel de Clariana, en dies i
hores hàbils. Tel. 93 889 12 44. A
aquest efecte els dissabtes es
consideren dies inhàbils.
Vic, 14 de maig de 2004
L’alcalde
Jacint Codina i Pujols
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ANUNCI
En data 10 de maig de 2004 es
dictà resolució de l’alcaldia per la
qual s’inicia l’expedient de cessió
gratuïta de domini de la finca
municipal situada al número 8 del
carrer de l’Era d’en Sellés de Vic a
favor de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la construcció d’un edifici on ubicar les
dependències del Departament
de Medi Ambient i del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, a Vic; cosa que se sotmet
a informació pública durant el termini de TRENTA DIES, comptats
des de la darrera publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari Avui i al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L’expedient pot consultar-se, en
hores d’oficina, al Departament
d’Urbanisme i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Vic, situat al número 5 de la plaça de Don Miquel de
Clariana d’aquesta ciutat.
Vic, 13 de maig de 2004
L’alcalde, Jacint Codina i Pujols

PROMOCIONES
HOTELERAS
ALMERIA, S.A.
Es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària
que se celebrarà al domicili
social, en primera convocatòria,
el dia 28 de juny de 2004, a les
deu hores, i en segona convocatòria, si és procedent,
l’endemà, al mateix lloc i hora,
amb el següent
ORDRE DEL DIA
1r. Examen i aprovació, si
escau, dels Comptes Anuals i
aplicació de resultats corresponents a l’exercici 2003.
2n. Aprovació, si escau, de la
gestió dels Administradors
durant l’exercici 2003.
3r. Precs i preguntes, i lectura i
aprovació de l’acta de la Junta.
A partir de la present convocatòria, els documents que han
de ser sotmesos a l’aprovació de
la Junta, així com els informes
preceptius, estan a disposició
dels senyors accionistes al domicili social.
Barcelona, 11 de maig de 2004.
L’Administrador únic:
Idhra Operacions, S.L. Unipersonal,
representada pel Sr. Josep Bosch Illa

EMBRAGATGES
I DERIVATS, S.A.
AJUNTAMENT DE VIC

Convocatòria de
Junta General Ordinària

En data 10 de maig de 2004 es
dictà resolució de l’alcaldia per la
qual s’inicia l’expedient de cessió
gratuïta de domini de la finca
municipal situada al número 8 del
carrer de l’Era d’en Sellés de Vic a
favor de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la construcció d’un edifici on ubicar les
dependències del Departament
de Medi Ambient i del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, a Vic; cosa que se sotmet
a informació pública durant el termini de TRENTA DIES, comptats
des de la darrera publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari Avui i al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L’expedient pot consultar-se, en
hores d’oficina, al Departament
d’Urbanisme i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Vic, situat al número 5 de la plaça de Don Miquel de
Clariana d’aquesta ciutat.

Per acord del Consell d’Administració
de la societat, conforme al que disposen els Estatuts socials, es convoca els
senyors accionistes a la celebració de la
Junta General Ordinària, que tindrà lloc
el dia 21 de juny del 2004 a les 19 h, en
primera convocatòria, al domicili social
de l’empresa, carrer Conca de Barberà,
8, Pol. Ind. Pla de la Bruguera, de Castellar del Vallès (Barcelona), i al mateix
lloc i hora el dia 22 de juny del 2004, si
fos procedent, en segona convocatòria.
La junta se celebrarà d’acord amb el
següent Ordre del Dia:
1) Aprovació o censura de la gestió
social.
2) Examen i aprovació, si s’escau, dels
Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2003.
3) Examen i aprovació, si s’escau, de la
proposta de distribució del resultat de
l’exercici 2003.
4) Nomenament, si s’escau, del
Representant de la Societat al Consell
d’Administració de la Mercantil “SAIDEF
IBÉRICA, S.L.”.
5) Precs i preguntes.
A partir de la publicació de la present
convocatòria, els senyors accionistes
podran obtenir de la societat, de forma
immediata i gratuïta, els documents que
han de ser sotmesos a l’aprovació de la
Junta, així com l’informe de gestió i
l’informe dels auditors de comptes.

Vic, 13 de maig de 2004
L’alcalde, Jacint Codina i Pujols

Sr. Enrique Sánchez García, Conseller Delegat
Castellar del Vallès, 26 d’abril del 2004
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