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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA. Zona Paral·lel, c/ Lafont-Piqueras estudi, terrasssa 425

Apartaments BARCELONA Putxet - Rios Rosas estudi, àtic, terassa 450

Apartaments BARCELONA Zona <M> Paral·lel moblat i equipat, 1 hab. 580

Apartaments BARCELONA. Nucli antic, c/ Ases - Pl. del Palau moblat i reformat, 50 m2, 1 hab. 800

Apartaments BARCELONA. Navas de Tolosa-València estudi moblat petit 300

Apartaments BARCELONA. Av. Vallcarca moblat i equipat, 1 hab. 530

Apartaments BARCELONA. Putxet-Mitre mobles, 1 hab. 580

Apartaments BARCELONA. Rabassa-Martí àtic, sense mobles, 1 hab. 470

Apartaments BARCELONA. Pg. Sant Gervasi - Craywinckel estudi petit 375

Apartaments BARCELONA. Vila Olímpica, av. Bogatell mobles, 1 hab., parquet, exterior 650

Apartaments BARCELONA. Rabassa - Pl. Rovira 1 hab. 425

Apartaments BARCELONA. St. Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudi moblat i equipat 350

Apartaments BARCELONA. Gran Via - Pl. Espanya estudi, moblat 410

Apartaments BARCELONA Santaló-Madrazo estudi àtic, terrassa 475

Apartaments BARCELONA Zona Torres i Bages estudi moblat i equipat, nou per estrenar 490

Apartaments BARCELONA <M> Just Oliveras c/ Tarragona estudi, moblat 400

Locals i negocis BADALONA C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA <M> Paral·lel c/ Lafont 40 m2 300

Locals i negocis BARCELONA Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA Zona Clot c/ Gabriel y Galán 120 m2 1.400

Oficines i despatxos BARCELONA Av. Meridiana  Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA Berlín - pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA Muntanya - Aragó moblat, 2 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA Av. Madrid buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA Marina - Ribas buit, 3 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA Zona <M> Montbau, c/ Harmonia mobles, 3 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA Zona <M> Badal, c/ Miquel Àngel buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA Berlín - Pl. Centre buits, 3 i 4 hab., calef., pàrquing inclòs 715

Pisos ocasió BARCELONA Zona <M> Maragall, passatge Llívia buit, 2 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA Mare de Déu del Port - Mineria buit, 4 hab. 450

Pisos ocasió BARCELONA Diagonal-V. Augusta. C/ Dr. Rizal moblat, 2 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA Escipió- Homer mobles, 2 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA Rambla Muntanya buit, 3 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA <M> Paral·lel - c/ Lafont buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BARCELONA C/ Clot, al costat del mercat buit, 2 hab., exterior 630

Pisos ocasió BARCELONA Lepant-Ausiàs Marc buit, 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA Zona Franca, c/ Mare de Déu del Port buit, 3 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA Zona Pl. Molina, c/ Vallirana sense mobles, 3 hab. 550
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ESTRELA DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria

A solicitud formulada por los Señores accionistas de la compañía Doña María
Dopazo García y Don Fernando Pereiro García, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se
publica el presente complemento a la convocatoria publicada el pasado 23 de
agosto de 2012 de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en
el domicilio social, el próximo día 28 de Septiembre de 2012 a las diecisiete horas,
en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 29 de Septiembre de 2012,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, añadiendo los siguientes
puntos literales al orden del día publicado:

Informe del administrador sobre operaciones realizadas y precios de transferencia
con personas o entidades vinculadas en el ejercicio 2011/2012 y aprobación de su
gestión en tal extremo.
Informe del administrador sobre las políticas comerciales en cada uno de los
establecimientos de la sociedad.
En su virtud, la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo
día 28 de Septiembre de 2012 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en
su caso, al día siguiente, 29 de Septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora,
tendrá el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
Marzo de 2012.
Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Marzo de 2012.
Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la compañía.
Cuarto.- Amortización de las 600 acciones nominativas que la sociedad adquirió en
autocartera y reducción de capital en el importe de dichas acciones.
Quinto.- Informe del administrador sobre operaciones realizadas y precios de
transferencia con personas o entidades vinculadas en el ejercicio 2011/2012 y
aprobación de su gestión en tal extremo.
Sexto.- Informe del administrador sobre las políticas comerciales en cada uno de
los establecimientos de la sociedad.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la mencionada Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, según lo
previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, a 29 de agosto de 2012.
El Administrador Único, D. Javier Szarfer Wajnryb.
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El Festival Shakespeare
reneix de les seves cen-
dres al Raval de Barcelo-
na. El 2011 va acabar de la
pitjor manera: decidint
que no s’organitzava a on-
ze dies d’aixecar el teló.
Aquest estiu del 2012 no
ha trobat ressò i semblava
que el cartell passava a fer
més llarga la llista de festi-
vals que cauen arran del
desinterès municipal.
Com el d’Entre Cultures
de Tortosa (2004-2006) i
el Sitges Teatre Interna-
cional (1967-2004). Ahir
es va fer públic que el Fes-
tival Shakespeare tindrà
espai a la Biblioteca de Ca-
talunya la primavera vi-
nent. Oriol Broggi (direc-
tor artístic de La Perla 29)
i Julio Manrique (director
del Teatre Romea) actua-
ran d’assessors artístics.

Barcelona esdevindrà
l’escenari d’aquesta dese-
na edició (la del 2011 tot i
no posar-se a escena que-
darà comptabilitzada en
l’històric del festival), que
té l’objectiu d’arribar a tot
el territori català i de pro-
jectar-se a Europa i arreu
del món. Amb aquesta
mentalitat –i amb la cons-
ciència de la necessitat de
reduir despeses– neix la
nova proposta del festival,

que veurà la llum la prima-
vera que ve.

Per tirar el projecte en-
davant, l’organització
compta amb La Perla 29
com a base del projecte, ai-
xí com amb la complicitat
del Romea. Així mateix, el
Festival Shakespeare de
Catalunya tindrà el suport
de l’Ajuntament de Barce-
lona, la Generalitat i dife-
rents agents culturals del
barri com ara el Teatre del
Raval, la Filmoteca de Ca-
talunya, la llibreria La
Central, el Conservatori
de Música del Liceu, el
CCCB, la Coordinadora de
Teatres Independents de
Catalunya (CTIC) i la Xar-
xa de Biblioteques Públi-
ques de la Generalitat.

El Festival Shakespea-
re naixia a la Masia Can
Ratés del municipi de San-
ta Susanna amb Paco Azo-
rín com a director el 2003.
És l’únic certamen a l’Es-
tat espanyol dedicat espe-
cíficament al dramaturg i
sempre ha combinat pro-

duccions amb accions pe-
dagògiques. Montse Vell-
vehí va assumir la direcció
el 2006. El 2007, el festival
va entrar a Mataró. A par-
tir del 2010, el cartell es va
integrar a la Xarxa Euro-
pea de Festivals Shakes-
peare. Tot i que hi va haver
oferiments de diverses po-
blacions veïnes per acollir
el festival, sembla que les
retallades municipals ho
han fet inviable, amb l’ex-
cepció de Barcelona. ■

El Festival Shakespeare es traslladarà
la primavera vinent a la Biblioteca

El Raval acull
Shakespeare
J.B.
BARCELONA

Un actor amb cites de Shakespeare en un aparador d’una
botiga de Mataró, el 2010, l’últim any del festival ■ ACN

L’oferta
temptadora a
Barcelona trenca
la relació del
festival ambiciós
amb el territori

Els Rolling Stones
actuaran a Nova
York i Londres
Els Rolling Stones faran una
petita gira al novembre de
quatre concerts a Nova York
i Londres, coincidint amb la
celebració, aquest any, del
50è aniversari de la seva for-
mació, segons publica la re-
vista Billboard. Mick Jagger,
Keith Richards, Charlie Watts
i Ronnie Wood es tornaran a
reunir per oferir dos concerts
a la sala O2 de Londres i dos
més al Barclays Center de
Brooklyn. ■ EFE

ART

El cantant Johnny
Hallyday surt de
l’hospital
El cantant de rock francès
Johnny Hallyday, hospitalitzat
des de diumenge a Guadalu-
pe per una bronquitis amb in-
suficiència respiratòria, ha es-
tat donat d’alta i s’ha traslla-
dat a Los Angeles per ser sot-
mès a unes últimes anàlisis. El
músic es trobava a la seva
propietat de l’illa de Saint-
Barthélemy enregistrant el
seu últim disc quan va haver
de ser traslladat en helicòpter
fins a un hospital. ■ EFE

MÚSICA

Les dues restauradores en-
carregades de restaurar l’Ec-
ce homo de Borja asseguren
que el repintat amateur en er-
mites i esglésies rurals és una
pràctica “molt habitual”. En-
carnación Ripollés i Mercedes
Núñez consideren que, des-
prés de l’impacte mediàtic
que ha tingut el repintat de
l’obra per una anciana del po-
ble, es pot intentar conservar
tant la imatge original com la
repintada. ■ EFE

“El repintat
amateur és molt
habitual”

MÚSICA

Mick Jagger en un concert
del 2007 ■ J. PHILIPPON / EFE


