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PROJECTE D’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA LLOTJA DE 
CEREALS DE BARCELONA 

 
A la Casa Llotja de Mar, seu de la Llotja de Cereals de Barcelona, el dia 26 de 
novembre de 2019 es constitueix l’Assemblea General sota la presidència del 
senyor Josep Lluís Esteban Mur, amb els membres de la Junta Rectora i la dels 
adherits a la Llotja. Intervé com a secretari de l’Assemblea, el que ho és de la 
Llotja, el senyor Xavier Coronas Guinart. 
 
Verificats els quòrums d’assistència pertinents, es declara vàlidament constituïda 
l’Assembla General. 
 
El president, senyor Josep Lluís Esteban, adreça una cordial salutació i agraeix 
a tots els presents la seva assistència a l’Assemblea. 
 
A continuació, s’aborden els punts de l’ordre del dia. 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor Esteban procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General que 
va tenir lloc el dia 13 de novembre de 2018. I, un cop llegida, queda aprovada 
per unanimitat. 
 
 
2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA 
 
El president comença el seu informe amb una explicació de les activitats de la 
Llotja dutes a terme des de l’última Assemblea i informa que la Comissió 
Delegada i la Junta Rectora s’han reunit periòdicament per tal de parlar i prendre 
decisions sobre els temes que pertoquen com a òrgan d’administració de la 
Llotja. 
 
Tot seguit, es dóna lectura als apartat següents: 

1. Activitats de la Llotja 

El 26 de març, els senyors Marc Garrigasait (Gestor Fons), David Aguirre 
(Analista) i Josep M Mateu (Advisor) van presentar, en reunió de Junta Rectora, 
el Fons Panda. Fons de gran renom i reputació en el sector.  

El 14 de maig, durant la sessió de mercat, es va celebrar l’acte homenatge amb 
motiu de la jubilació dels senyors Joaquim García i Joan Ramon Queralt, 
assistents assidus a les sessions de Llotja. 

El dia 2 de juliol es va rebre, en sessió de Llotja, la visita del president de la 
Cambra de Comerç, senyor Joan Canadell. 
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I, com a activitats futures, el 3 de desembre tindrà lloc, de nou, el seminari de la 
“Oferta en cereals franceses, cosecha 2019”, organitzada per la Llotja de Cereals 
de Barcelona i promoguda per France Export Céréales. 

Avantllotja 

El 12 de febrer, en col·laboració amb Fundación Española del Aceite de Palma 
Sostenible, es va organitzar la conferència “Aceite de palma: no creas todo lo 
que te dicen” que va presentar el senyor Horacio González Alemán, assessor 
executiu de dita fundació. Fruit d’aquesta col·laboració, les despeses de 
l’Avantllotja van ser compartides amb la Fundació.  

El 26 de febrer va tenir lloc la conferència: “El año del cerdo. Balance del mercado 
porcino internacional desde la perspectiva espanyola”, que va ser oferta pel 
senyor Miquel Àngel Bergés Saura, director dels mercats de Porcí i Cereals de 
Mercolleida i que va ser de gran interès. 

El dia 9 d’abril es va tenir lloc la conferència: “Globalización en un entorno de 
revolución industrial: ¿camino de ida y vuelta?”, presentada pel senyor Carlos 
Murillo Fort, president de la Societat Espanyola d'Economia de l'Esport (SEED) i 
vocal de la Junta Directiva del clúster de la Indústria de l'esport de Catalunya 
(INDESCAT). 

El dia 11 de juny, el senyor Carlos Piñeiro Noguera, director de PigCHAMP Pro 
Europa S.A. Membre del grup focal Español per a la digitalització i big data del 
sector agrícola i ramader a Espanya, ens va oferir la seva presentació sobre 
“Como puede el sector productor evidenciar el bienestar animal mediante el uso 
inteligente de los datos”. 

El dia 9 de juliol es va rebre al senyor Àngel Garcia Fontanet, qui va presentar el 
tema “¿Quienes son y qué hacen los jueces en España y Cataluña? (Principios 
fundamentales del sistema de justicia)”. 

El dia 19 de novembre es va gaudir de la conferència “Nou sistema d’entregues 
de cereals als port de Tarragona. La transformació digital com a millora de la 
competitivitat empresarial”, presentada per José Maria Cruset, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona. 

2. Activitats presidència -representació- 

Continua el president el seu informe d’activitats de presidència informant que el 
dia 15 de gener va mantenir una reunió amb la Cambra de Comerç i els 
especialistes en la implantació del sistema de “Compliance”, que la Llotja de 
Cereals ha d’assumir, com a entitat amb autonomia financera i funcional. 

El dia 1 de febrer, el senyor Casabona i ell mateix van ser rebuts en audiència 
pel secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el senyor 
David Mascort, delegat per la consellera Hble. Sra. Teresa Jordà. L’objecte de la 



 3 

reunió va ser renovar la col·laboració entre la conselleria i la Llotja de Cereals 
mitjançant la subvenció d’ajuda directa que es ve rebent des del 2012 i que el 
2018 no va ser degudament concedida. 

El dia 18 de febrer, juntament amb el president d’honor, van ser rebuts en 
audiència per la directora general de Comerç, senyora Muntsa Vilalta, i el 
secretari general de Comerç, senyor Joaquim Ferrer. L’objecte de la reunió va 
ser renovar la col·laboració entre la Conselleria i la Llotja de Cereals mitjançant 
la subvenció d’ajuda directa que es ve rebent des del 2012. 

El dia 15 de març va assistir a la Fira Interpirinenca de Mollerussa. 

El dia 21 de març va assistir a l’Encuentro Nacional de Operadores de Cereales, 
celebrat a Saragossa, on va oferir una intervenció institucional. 

El dia 17 de maig assisteix a la Bourse aux grains de Sète, COBESUD. 

El 21 de maig, juntament amb el senyor  Casabona, van rebre la visita del Cònsol 
Honorari de Burkina Faso, senyor Joseph M. Simon Comalada. 

El dia 23 de maig va participar a la taula rodona “Perspectives de futur en els 
mercats agrícoles”, celebrada dins de la VIII jornada tècnica de Mascó. 

El dia 24 de maig, amb el senyor Casabona van ser rebuts en audiència pel 
president de la Cambra de Barcelona, senyor Miquel Valls e.p.d. 

El 10 de juny va participar a la taula rodona de cereals organitzada per la Cámara 
de Comercio de Córdoba junt amb l’ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores Córdoba). 

El dia 21 de juny assisteix a la 2a edició del Commodities Exchange de Milano, 
que segons comenta el president ve a ser una rèplica d’una Llotja Mediterrània. 

El 27 de juny va assistir al 20è Saló Internacional de la Logística i de la 
Manutenció 2019 (SIL), celebrat al Port de Tarragona. 

El dia 9 de setembre assistí a la conferència “De Berlín al Mediterrani – El mur i 
les seves metamorfosis”, que es va celebrar amb motiu de la celebració de l’Onze 
de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, conferència presentada pel senyor 
Rainer Huhle, membre directiu del Centre de Drets Humans de Nuremberg i 
professor del Màster de Drets Humans de la Universitat d’Erlangen/Nürnberg. 

El 19 de setembre, acompanyat del senyor Casabona, va tenir un dinar de treball 
amb el senyor Francesc Granell per tal de valorar la possibilitat d’escriure un 
llibre sobre la Llotja de Cereals de Barcelona. 

El dia 27 de setembre, el senyor Casabona i ell, van mantenir un esmorzar-reunió 
amb l’Agregada Comercial del Consolat de Turquia, senyora Elif Berrak 
Tasyüerk.  
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El dia 8 d’octubre es va reunir, juntament amb el senyor Casabona, amb el 
president de la Cambra de Comerç de Barcelona, senyor Canadell, i amb el 
senyor Jaume Aragall. Es va tractar, entre d’altres temes, de la possibilitat que 
s’elabori un llibre corporatiu de la Casa Llotja referit a les institucions històriques 
amb seu, com la Llotja de Cereals de Barcelona. 

3. A.E.L.M.O. (Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen) 

El senyor Esteban continua explicant que, enguany, com ve sent habitual des de 
l’inici dels treballs de l’Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen, ha 
participat de les reunions i jornades celebrades. 

El president informa d’haver estat nomenat tresorer d’AELMO. I continua amb la 
lectura. 

El dia 3 maig va tenir lloc la XVIII Lonja Nacional de Ovino, jornada professional 
del sector oví, organitzada per Mercamurcia i la Asociación Española de Lonjas 
y Mercados en origen, durant la qual es va mantenir la reunió de la Junta 
d’AELMO. 

4. Borsa de Comerç Europea 2019 – Viena 

Respecte de les accions dutes a terme respecte de la Borsa de Comerç Europea 
2019, el president comenta que el 26 d’abril va assistir a la reunió informativa de 
l’Associació de Borses de Comerç Europees, celebrada a Viena. 

Els dies 16 a 18 d’octubre es van celebrar les Jornades de la Borsa de Comerç 
Europea i a l’Assemblea General, a les que va assistir en representació de la 
Llotja de Barcelona. L’acte va estar molt ben organitzat i es va pactar reservar 
per Barcelona la Borsa Europea de l’any 2027.  

Les properes edicions són: 

- 2020 – 29 i 30 d’octubre  60ª BCE de Berlín (Alemanya) 

- 2021  61ª BCE de Copenhaguen (Dinamarca) 

- 2022  62ª BCE de València (España) 

El president destaca el fet d’haver estat nomenat membre d’un Comitè Restringit 
d’assessorament de les borses de comerç europees, la qual cosa sol ser un pas 
previ a esdevenir vicepresident de la Borsa de Comerç Europea. 
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27a Llotja de Cereals de la Mediterrània – 28 de maig de 2019 

En el decurs de l’any s’ha celebrat diverses reunions per tal de planificar aquesta 
edició. 

 

 REALITZAT 
2018 

PRESUPOST 
2019 

 PROVISIONAL 
24 / OCT / 2019 

Despeses  50.849,00 56.160,00  60.340,63 

Ingressos  42.566,00 52.500,00  50.961,37 

saldo  -8.283,00 -3.660,00  -9.379,26 

 

Patrocinadors 2019 
 
Patrocini prèmium  USSEC 
Patrocinis (38 empreses) 
 

ACCOE ERGRANSA 

ACEITES DE SEMILLAS ERSHIP 

ADM GLENCORE 

AGRICENSUS GOLDEN AGRI RESOURCES IBERIA 

AGROCOM AGENTS GRUPO JORGE 

AGROLAB INTLFCStone 

ALFASHIP LOGAVIV 

AMSPEC GROUP NOATUM CODEMAR TARRAGONA 

ASFAC / QUALIMAC NORTHSTAR BROKERAGE 

BERGÉ PORT DE BARCELONA 

BUNGE PORT DE TARRAGONA 

CARGILL RIERA ROURA 

CEFETRA SAIPOL 

CHSINC SARVAL 

CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE SGS Group Management ltd 

COFCO SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS 

CONTROL UNION SUBMINISTRADORA DE CEREALS 

COTECNA SUPERCONTROL 

DISTRIBUCIONES AGROP. ARAGÓN ZELENY 
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Recompte d’inscripcions  

ASSISTÈNCIES 565 

 GRATUÏTS 357 

 PAGAMENT 208 

TAULES 2 

PATROCINADORS 39 
 
 

5. Cambra de Comerç / Altres institucions 

Per finalitzar el seu informe, el president comenta que al llarg de l’any ha anat 
assistint als plens de la Cambra de Comerç de Barcelona, Dinars Cambra, a 
l’entrega de les Medalles d’Honor i demès actes institucionals de la corporació. 

De la mateixa manera, el senyor Casabona ha anat assistint a les diferents 
reunions del Comitè Restringit del Consell de Vint del Consolat de Mar de 
Barcelona, en qualitat de Cònsol. Així com a diferents audiències consulars. 

 
 
3. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’ANY 2018 

Pren l’ús de la paraula el senyor Vallverdú qui fa un resum de l’estat del compte 
de pèrdues i guanys, les estadístiques de clients i les altes i baixes corresponents 
a l’any 2018. 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2018 presenta, en definitiva, un resultat 
negatiu degut, fonamentalment, al fet de no haver rebut la subvenció prevista 
d’uns 27.000 euros per part del Departament competent de la Generalitat, 
conclou el tresorer. 

Dit això, i a proposta del president, s’acorda aprovar el compte de liquidació 
del pressupost de la Llotja de Cereals corresponent a l’exercici 2018. 

ANNEX NÚM. 1 

Així s’acorda. 

El senyor Vallverdú dóna lectura, tot seguit, a la relació d’altes i baixes 
registrades al 2018 d’acord amb el document que s’annexa. 

 

ANNEX NÚM. 2 
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4. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2020 
 
Manté l’ús de la paraula el tresorer senyor Vallverdú qui repassa les diverses 
partides del projecte de pressupost 2020, tant pel que fa a les despeses com als 
ingressos, tot subratllant la intenció d’obtenir un resultat equilibrat, tal com es 
desprèn del document que s’annexa.  

Davant l’absència d’objeccions i observacions, a proposta de la Junta Rectora, 
s’acorda aprovar per unanimitat el pressupost de la Llotja de Cereals per a 
l’any 2020. 

ANNEX NÚM. 3 

Així s’acorda. 

 

5. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LES TARIFES DE PREUS PREVISTES 
PER L’ANY 2019 

El senyor Vallverdú sotmet a consideració dels presents una proposta 
d’actualització a l’alça de les tarifes vigents, a fi i efecte de propiciar l’equilibri 
pressupostari i garantir la qualitat dels serveis i, en particular, de la Llotja 
Mediterrània.  

No havent deliberacions ressenyables sobre el particular, ni cap oposició, el 
president proposa que s’acordi la revisió de les tarifes per al 2020 d’acord 
amb el document annex. 

ANNEX NÚM. 4 

Així s’acorda. 

 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

El senyor Morera demana la paraula per felicitar la Junta Rectora per l’activitat 
desplegada al llarg de l’exercici, a l’hora que qualifica les avantllotges d’un gran 
encert. Així mateix, reconeix i agraeix el suport de la Llotja de Cereals per a la 
celebració d’una Borsa de Comerç Europea tripartita al 2027, amb la participació 
de Barcelona, Reus i Girona. 

Per la seva banda, intervé el senyor Guinjoan, per sumar-se a la felicitació i 
agraïment del senyor Morera pel que respecta a l’adhesió de la Llotja de Reus a 
l’esdeveniment internacional de la BCE. 

Aplaudiments. 
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El president Esteban agraeix molt especialment les paraules pronunciades, tot 
afirmant que, per la Llotja de Barcelona, les de Girona i Reus són com llotges 
germanes i és un gran honor poder organitzar, per primera vegada, una BCE 
conjunta per al 2027. 

No havent-hi més intervencions, el president Esteban declara la fi de la sessió 
no sense agrair, un cop més la participació de tots els presents. 

 


