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La plataforma del Borsí té
dos mesos per defensar el
seu projecte d’autogestió
a En una reunió amb la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, li arrenquen el

compromís que no es decidirà el futur de l’espai sense parlar amb els veïns

Dos operaris de Parcs i Jardins renoven les plantes d’uns
jardins de Barcelona ■ ACN / ARXIU

MEDI AMBIENT
Mercè Miralles

Barcelona ja no usa
l’herbicida glifosat

BARCELONA

La imatge, d’arxiu, manifesta la voluntat participativa ■ PLATAFORMA EL BORSÍ PER AL BARRI

—————————————————————————————————

“ [a Gala Pin] Li ha
canviat una mica la
percepció. Som un
moviment veïnal fort i
amb idees”
Teresa Caja
PLATAFORMA VEÏNAL EL BORSÍ PER AL
BARRI

guit: podran entrar amb
els seus arquitectes, així
podran fer-se el càrrec del
que cal fer, a l’antiga seu de
la Llotja, i quant costarà.
Tot i que s’ha d’acabar el
projecte, en la reunió ja
van presentar un avanç interessant: l’ús d’unes estructures modulars que

OTESA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
PARELAINEZ 51, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
Anuncio de Fusión Impropia
En cumplimiento del artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones
Estructurales de Sociedades Mercantiles, se hace público que el Socio Único de la
sociedad “OTESA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.” UNIPERSONAL (Sociedad Absorbente) decidió el 23 de enero de 2017 la fusión por absorción de su sociedad
íntegramente participada “PARELAINEZ 51, S.L.” UNIPERSONAL (Sociedad Absorbida), con transmisión en bloque a la Sociedad Absorbente del patrimonio de la
Absorbida, que se extinguirá mediante su disolución sin liquidación, y la consiguiente sucesión universal de sus bienes, derechos y obligaciones por la Sociedad
Absorbente. Del mismo modo se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2016.
Las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos
contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2016.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de
las dos sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de la decisión adoptada y de los balances de fusión en el domicilio social de las mismas, así
como el derecho de oposición a la fusión de los acreedores de las mismas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de la
fusión en los artículos 43 y 44 de la LMESM.
En Barcelona, a 23 de enero de 2017.
El Administrador único de la Sociedad Absorbente, Francesc Salas Marín.
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permetrien fer activitats
mentre, a poc a poc, es van
fent reformes. És clar que
el més bàsic, tot el que fa
referència a la seguretat de
l’estructura i dels serveis,
hauria de quedar enllestit
abans.
Gala Pin els ha dit que
podran entrar, i els veïns
volen fer-ho en els pròxims
dies. Tenen pressa per acabar el projecte i poder-lo
defensar. De fet, tot i que
s’ha de rematar, ja han començat a enviar la seva
proposta a les forces polítiques representades a
l’Ajuntament. “Volem que
es pronunciïn.” En parallel, continuen buscant adhesions. ■

Ajuntament de
Cardedeu

ANUNCI
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La plataforma El Borsí per
al Barri ha aconseguit dues
fites aquests últims dies.
La primera, reunir-se amb
la regidora del districte de
Ciutat Vella, Gala Pin. La
segona, arrencar dos compromisos de la responsable
municipal: els veïns podran entrar al Borsí amb
els seus arquitectes i no es
prendrà cap decisió sobre
els usos sense parlar abans
amb els veïns. Totes dues
parts han acordat un període de reflexió de dos mesos. La reunió amb Gala
Pin va ser fa uns dies, poc
després de fer una concentració reivindicativa veïnal
davant de l’edifici.
Els representants de la
plataforma es van presentar a la reunió concertada
amb Gala Pin ben “armats”. Segons explica una
dels representants, Teresa
Caja, duien els deures fets:
“Érem catorze de la plataforma, més dos arquitectes i un advocat, i li vam
presentar el projecte. Em
sembla que li ha canviat
una mica la percepció.
Som un moviment veïnal
fort i amb idees.” El seu
projecte, més enllà de l’aspecte material, l’edifici, és
clar respecte als objectius:
“Totalment per al barri i
autogestionat.” El primer
que volien ho han aconse-

Assumpte: Anunci de l’Ajuntament de
Cardedeu, relatiu als Estatuts de la Societat Mercantil C10 Serveis i Manteniments, S.L.
El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu,
en la sessió del Ple municipal del dia
26 de gener de 2017, ha aprovat l’esmena de defectes dels Estatuts de la
Societat Mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del Registre
Mercantil de Barcelona.
La publicació de l’esmentat acord serà
al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 6 de febrer de 2017,
així com el text definitiu dels esmentats
Estatuts.
Cardedeu, 30 de gener de 2017
L’alcalde
Enric Olivé i Manté

Per a qui serà
l’antiga seu de
la Llotja?
—————————————————————————————————

Un museu sobre Woody
Allen, descartat. Possible seu
de la Fundació Jaume Bofill,
tot i que no hi ha hagut cap
nova trobada amb l’Ajuntament des del setembre, quan
es va temptejar el tema... El
Borsí, al cor del Gòtic, és propietat de l’Ajuntament des de
fa poc. Els veïns el volen per a
ells. Tot. Diu Teresa Caja, de la
plataforma El Borsí per al
Barri: “Gala Pin s’ha compromès a no fer cap pas sense
parlar amb els veïns.”

Barcelona ha deixat d’utilitzar
definitivament el glifosat per
eliminar les males herbes a la
ciutat. Els treballadors de
Parcs i Jardins i entitats ecologistes havien demanat reiteradament a l’Ajuntament que
no apliqués aquest producte
químic, que l’OMS va incorporar a la llista de substàncies
“probablement cancerígenes
per als humans” l’any 2015.
El consistori aposta per la
jardineria ecològica i també
evitarà les podes excessives i
l’ús d’espècies no adaptades

al medi o amb grans necessitats hídriques. El 2016 ja es
van fer diverses accions per
avaluar com surten les herbes
i les necessitats de desherbar.
Les mesures a desenvolupar
ara inclouen el manteniment
de les herbes espontànies en
els escocells dels arbres, que
s’eliminaran quan calgui de
forma manual o amb maquinària. També s’hi faran encoixinats amb escorça de pi i s’hi
plantaran gramínies. Les actuacions es desplegaran fins
al 2020. ■ REDACCIÓ
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Nou inspector en
cap de la policia
local de Gavà

Detinguts per haver
robat en pisos cinc
falsos comercials

Xavier Santajuliana és el nou
inspector en cap de la policia
municipal de Gavà d’ençà de
dimecres, quan va prendre
possessió del càrrec. Santajuliana, de 48 anys, ha rellevat
Víctor Gibanel, que ha estat
tres anys al capdavant del cos
a Gavà i es jubila. El nou inspector en cap va començar la
seva carrera laboral el 2001,
en el cos de Mossos d’Esquadra, i durant el darrer any havia exercit el càrrec a Sant
Joan Despí. ■ REDACCIÓ

Els Mossos van detenir la setmana passada tres homes i
dues dones, d’entre 18 i 28
anys, acusats de robar en domicilis del Baix Llobregat i
l’Anoia fent-se passar per operaris d’una companyia elèctrica. Els arrestats havien treballat com a comercials per a
l’empresa i utilitzaven les
acreditacions caducades per
accedir als habitatges. Les seves víctimes eren persones
d’edat avançada i els robaven
joies i diners. ■ ACN

Aturem la C-32 critica
l’anunci d’obres al ramal
N. Forns
LLORET /BLANES

La Plataforma Aturem la
C-32 va expressar ahir el
seu malestar pel fet que la
Generalitat ja ha començat a posar rètols de les
obres del nou ramal de la
C-32 entre Tordera i Lloret de Mar, malgrat que el
jutjat ha admès a tràmit el

recurs contra el projecte i
la petició de suspensió
cautelar. La plataforma
“lamenta la poca prudència de la Generalitat i del
conseller Rull quan planta
rètols a diversos emplaçaments de Blanes i Lloret
de Mar amb l’anunci de les
obres de prolongació de la
C-32”, exposen els activistes contraris al ramal. “La

justícia ha admès a tràmit
el recurs contra el projecte
i la petició de suspensió
cautelar i la resposta de la
conselleria és empastifar
de rètols anunci buscant
una situació de fets consumats, sense evitar fer despeses o obres que podrien
ser inútils”, manifesten
els membres de la plataforma. ■

