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FON ELECTRIC BERGA, S.L.U.
(Societat absorbent)

FON ELECTRIC MANRESA, S.L.U.
(Societat  absorbida)

De conformitat amb l’article 43 de la Llei 3/2009, sobre modificacions estructurals de les
societats mercantils, es fa públic que les Juntes Generals Extraordinàries i Universals de
Socis de “FON ELECTRIC BERGA, S.L.U.” i “FON ELECTRIC MANRESA, S.L.U.” cele-
brades el dia 10 de novembre de 2009, van acordar per unanimitat la seva fusió per absor-
ció, en la qual “FON ELECTRIC BERGA, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL”, societat
absorbent, i “FON ELECTRIC MANRESA, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL”, socie-
tat absorbida, es dissol sense liquidació, transmetent a “FON ELECTRIC BERGA, SOCIE-
DAD LIMITADA UNIPERSONAL” tot el seu patrimoni a títol universal.

Aquesta fusió s’ha aprovat amb totes les mencions legals recollides i subscrites per l’admi-
nistrador únic i prenen com a balanç de fusió per a ambdues entitats “FON ELECTRIC
BERGA, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL” i “FON ELECTRIC MANRESA, SOCIE-
TAT LIMITADA UNIPERSONAL” el tancat a 31 d’octubre de 2009, sense ampliació de ca-
pital ni modificació d’estatuts socials a l’ésser la societat absorbent titular de la totalitat del
capital social de l’absorbida. Les operacions de la societat absorbida s’entenen efectuades
per la societat absorbent, a efectes comptables, des del dia 1 de gener de 2010.

Es fa constar el dret que assisteix els socis i creditors d’ambdues entitats participants en la
fusió a obtenir el text íntegre de l’acord adoptat i els balanços de fusió, així com el dret d’o-
posició que assisteix els creditors d’ambdues societats que es fusionen, en el termini d’un
mes, comptat a partir de la data de publicació del darrer anunci, conforme a l’article 43 de
la Llei 3/2009, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

A Berga (Barcelona), 26 de novembre de 2009. L’administrador únic de la societat absor-
bent i l’administrador únic de la societat  absorbida, Eugeni Garcia Lima 
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El dramaturg Albert Espi-
nosa ja ho deia en la seva
entranyable comèdia No
me pidas que te bese por-
que te besaré: Tothom és
discapacitat. L’un és coix
o cec; l’altre és un negat
per tocar la guitarra o per
relacionar-se amb les per-
sones. Cortés fa mesos que
té un projecte que alterna
tallers amb directors que
han treballat amb artistes
amb discapacitats amb el
propi muntatge. Per això
mateix, d’aquesta obra
que es va estrenar a Tem-
porada Alta es van fer fun-
cions a Ca l’Estruch de Sa-
badell i ara s’han previst
tres sessions, de divendres
a diumenge, al Sant An-
dreu Teatre (escenari de la
coproducció del Mercat de
les Flors, ja ultimant les
obres de reforma) i seguirà
variant.

V.I.T.R.I.O.L. són les si-
gles de Visita Interiora
Terrae Rectificant Inve-
nies Occultum Lapidade.
La paraula convida a ex-
plorar els interiors de la
Terra o de tu mateix. Cor-
tés ho fa a partir de la im-
perfecció dels cossos: els
que són socialment disca-
pacitats i els que no. En la
peça, en què hi ha molt hu-
mor negre i cinisme, s’ex-
posa el resultat de llargues
converses i negociacions

entre els ballarins, els ac-
tors (malgrat que tots in-
tercanvien els papers) amb
els mateixos discapacitats
i també amb l’autor dels
textos i de la música. Mi-
guel Orbaneja ha redactat
uns textos que parlen «de
la incapacitat de l’ésser
humà, de la falta, l’absèn-
cia, el desig». A més de
Colmenares, un ballarí ve-
neçolà format a la Merce
Cunningham i que té una
dificultat visual des de
1997 que s’ha anat agreu-
jant, també debuta a l’es-
cenari Isabel Palomeque,
una infermera fins que als
24 anys una hemorràgia
cerebral la va deixar para-
plègica i sense parla. Cinc
anys després, ha anat recu-
perant el moviment i tam-
bé la parla. A punt de fer
30 anys, assumeix el repte
de desenvolupar les parts
del cos menys afectades.

La dansa integradora,
molt desenvolupada a
llocs com a Londres, és en-
cara incipient a Catalunya.
Cortés n’és una de les refe-
rències ja que coneix
aquest aspecte després
d’haver treballat durant
anys al Regne Unit. Cortés
procura no fer distincions.
Opina que hi ha una sobre-
protecció als discapacitats
que els acaba deteriorant
les capacitats més sanes.

Jordi Cortés
investiga les

capacitats dels
discapacitats
La coreografia, estrenada a

Temporada Alta, arriba a Barcelona

●  El coreògraf i intèrpret Jordi Cortés va trobar en el cos
imperfecte el motiu per reflexionar sobre les diferències
de les persones. Cortés ja va experimentar la incorpora-
ció del ballarí amb dificultats visuals Adolfo Colmenares
a De Cara, a V.I.T.R.I.O.L.; l’absència du a un desig.

J.B. / Barcelona

● El Teatre Tantarantana
programa fins al 31 de ge-
ner Old records, un treball
dramatúrgic, que signen
Marc Angelet i Jordi Silva
que s’emparenta amb el
gènere musical gràcies als
temes de Sergi Cuenca,
Roger Julià, Marc Sambo-
la, Albert Silva i Eduard
Tenas. Les actrius Nadina
Campàs i Gracia Fernán-
dez, impulsores de la nova

companyia Marbisho, es
desdoblen en dues parelles
d’intèrprets. Per una ban-
da són dues noies ingènues
que graven el seu primer
disc, i per una altra, són
dues veus del jazz amb una
forta personalitat que els
impedeix conviure l’una
amb l’altra.

Tot succeeix en un estu-
di de gravació mític on van
gravar grans músics del
jazz que, per altra banda,

és a punt de tancar. L’obra
salta de la comèdia musi-
cal al thriller ja que es po-
den intuir les presències,
en altres temps, de noms
propis com Charly Wat-
son, Emily Fiztong, Miles
Jonson o les Golden La-
dies, entre d’altres.

El musical de petit for-
mat guanya espai i adeptes
a la cartellera barcelonina.
A més de les reiterades
propostes d’Ever Blanchet

al Teatre Versus, ara diri-
gides al Teatre Gaudí Bar-
celona (TGB) el nou Tea-
tre Almeria presenta The
black rider, una adaptació
del mític musical de Tom
Waits. El Tantarantana ha
acollit aquesta nova com-
panyia fidel a la seva vo-
luntat de presentar unes
peces més amables que di-
verteixin els espectadors,
garantint sempre un mí-
nim de reflexió.

El Tantarantana es transforma en un
misteriós i rònec estudi de gravació

J.B. / Barcelona


