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Girona, Salt i Sarrià
MARC MARTÍ

Els veïns de Sant Narcís es
queixen pel «caos» del tall
de trànsit al passeig d’Olot
 Critiquen que no se’ls informés amb prou antelació, mentre que

l’Ajuntament afirma que entén el malestar però que no hi havia més remei
La inauguració de l’exposició, ahir al vespre.

Pere Quera Joiers acull
una exposició sobre el
cronògraf Daytona
 La mostra dóna a

conèixer un dels models més
avançats de Rolex tant per
estètica com per tecnologia
GIRONA | DdG

Pere Quera Joiers acull, en primícia a Espanya i en exclusiva el
2013, l’exposició De Daytona al
Cosmograph Daytona. Passió per
la velocitat, que es podrà visitar ﬁns
al 30 de novembre. La mostra
dóna a conèixer l’excel·lència de
Rolex al voltant d’uns dels seus
models més avançats tant en l’aspecte estètic com en el tecnològic –el Daytona–, així com els èxits automobilístics patrocinats per

Rolex al voltant d’aquest cronògraf.
La mostra inclou el Rolex Oyster
Cosmograph Daytona, editat per
primera vegada en platí per celebrar aquest 50è aniversari.
L’Oyster Perpetual Cosmograph
Daytona celebra durant aquest
2013 cinquanta anys d’una història marcada per la passió per la velocitat i l’automobilisme. Creat
per Rolex l’any 1963, aquest model
llegendari s’ha guanyat els seus títols de noblesa en els circuits automobilístics per la seva ﬁabilitat
i prestacions, i s’ha convertit en tota
una icona sota el nom de «Daytona» com el cronògraf més famós i
demandat del món, tant per la
seva estètica com per la seva gran
funcionalitat.

Conferència i mostra d’art a favor
del Duchenne Parent Project
GIRONA | DdG

L’associació Duchenne Parent
Project celebrarà aquesta tarda
una conferència i una mostra d’art
en beneﬁci dels afectats per aquesta malaltia. L’activitat, que té el suport de l’Ajuntament de Girona, se
celebrarà a dos quarts de vuit del
vespre a l’Espai Caixa i té com a ﬁnalitat recaptar fons per investigar
la malaltia.

La conferència anirà a càrrec de
dos neuròlegs investigadors de
l’Hospital de Sant Joan de Déu de
Barcelona, Andrés Nascimiento i
Carlos Ortez, així com del pediatre del Santa Caterina i del CAP
d’Anglès Gustavo Egües. Tot seguit,
s’inaugurarà la mostra i venda
d’obres d’art cedides per 26 artistes, que es podran veure ﬁns al 22
de novembre.

BUSQUETS SITJÀ, SL (Societat Absorbent)
PROMOTORA XARGAY, SL (Societat Absorbida)
Fusió per absorció

En compliment del que disposa l’art. 43 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre Modificacions estructurals de les
Societats Mercantils, es fa públic, que les Juntes Generals i Extraordinàries de les societats «BUSQUETS SITJÀ,
SL» i «PROMOTORA XARGAY, SL» celebrades amb caràcter universal el dia 15 d’octubre de 2.013, varen acordar,
per unanimitat, la fusió de les esmentades societats mitjançant l’absorció de «PROMOTORA XARGAY, SL» per part
de «BUSQUETS SITJÀ, SL», amb la total transmissió del patrimoni de la societat absorbida a la societat absorbent, que incorporarà en bloc a títol de successió universal tots els elements integrants de l’actiu i passiu de l’esmentada societat, subrogant-se «BUSQUETS SITJÀ, SL» en tots els drets i obligacions de «PROMOTORA XARGAY,
SL», que quedarà dissolta i extingida, sense liquidació.
La fusió es porta a terme de conformitat amb el que preveu l’art. 42 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril, segons el projecte de fusió subscrit el 10 d’octubre de 2013 i els respectius Balanços tancats el 30 de setembre de 2013.
Dret d’informació i oposició: De conformitat amb el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei de Modificacions
estructurals de les Societats Mercantils, es fa constar el dret que assisteix als socis i als creditors de les societats que són part en l’operació de fusió, d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels Balanços de Fusió,
així com el dret dels creditors de les esmentades societats a oposar-se a la fusió, dintre del termini d’un mes, a
comptar des de la publicació de l’últim anunci, en els termes previstos en l’article 44 de l’esmentada Llei.
Vilobí d’Onyar, el 16 d’octubre de 2013 - L’Administrador solidari de BUSQUETS SITJÀ, SL.
Firmat Sr. Lluís Busquets Sitjà, Administrador solidari
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 218, Foli 33, Full GI-4.082 i CIF núm. B-17.077.546
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Veïns i comerciants del barri de
Sant Narcís es van queixar ahir del
«caos» que va provocar el primer
dia de tall de trànsit al passeig
d’Olot, necessari per poder fer les
obres de reposició de la plaça Europa. El president de l’associació de
veïns, Martí Carreras, va lamentar
les conseqüències que això comportarà per a veïns i comerciants
i va criticar que el consistori no els
hagués informat amb prou antelació. Per la seva banda, el regidor
de Mobilitat, Joan Alcalà, va assegurar que «entén» el malestar dels
veïns, perquè ja han estat cinc
anys suportant les obres del TAV,
però va explicar que sí que se’ls havia informat i els va demanar
«comprensió» perquè només seran tres setmanes.
«Se’ns va avisar d’un dia per l’altre», va indicar Carreras, tot criticant que des del consistori no
s’hagin pres mesures com ara «demanar als pares dels alumnes que
no facin servir el cotxe per anar a
dur i recollir els seus ﬁlls». Carreras va assegurar que el tall de
trànsit afecta tant els comer-

L’encreuament entre passeig d’Olot, Pare Coll i Sant Narcís, ahir.

ciants –ja que encara es fa més difícil accedir al barri– com els veïns –que s’exposen a més trànsit i
han de fer més volta per arribar a
casa seva- i la gent que arriba de
fora. «Valorem la feina que s’està
fent, però lamentem que no se’ns
hagi informat abans», va indicar el
representant veïnal.
Alcalà, per la seva banda, va assegurar que des de l’Ajuntament
s’havia informat els veïns i les as-

sociacions del barri per tots els canals possibles. El regidor va admetre que tallar una via per on circulen 5.800 vehicles «s’ha de notar», però va explicar que s’havien
posat cartells explicatius i que hi va
haver un ampli dispositiu policial per informar la gent. «Entenc
el malestar, però no hi havia més
remei que tallar el carrer i les obres es faran ràpidament», va indicar.

«La ciutat serà intel·ligent quan
connectem els seus sistemes»
MARC MARTÍ

 L’arquitecte en cap de

l’Ajuntament de Barcelona
tanca el cicle de Tribuna de
Girona sobre «smart cities»
GIRONA | L.F.G.

L’arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Vicente Guallart, va defensar ahir que les ciutats han de consistir en «barris en
xarxa», és a dir, haurien de ser capaços de ser productius i comptar
amb habitatges però també llocs
de treball, indústria i ser capaços
de crear aliments i energia. Guallart va tancar el cicle dedicat a les
smart cities organitzat per Tribuna de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes.
Per a Guallart, una ciutat serà realment intel·ligent «quan connectem tots els seus sistemes»,
des de la mobilitat a la natura, la
producció d’aliments i l’energia,
entre altres. Per això, va considerar que els productes s’haurien de

Vicente Guallart, amb Xavier Ludevid, que va presentar l’acte.

produir de la forma més local possible i llavors compartir-se en xarxa.
En aquest sentit, va indicar que
una ciutat hauria d’estar formada
per illes d’ediﬁcis autosuﬁcients
que fossin capaços de generar la
seva pròpia energia i compartir a
través d’una xarxa la que els sobri.

«Les ciutats no poden dependre de
si hi ha crisi al nord de l’Àfrica per
saber el preu de l’energia», va advertir. Per això, va criticar durament
l’impost per a la generació d’energia, i va considerar que demostra «que el món està governat
per persones que no pensen en les
persones, sinó en l’economia».

