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Les acrobàcies impossibles dels
acròbatess peruans Duo Vitalys
van donar ahir el tret de sortida del
5è Festival Internacional del Circ-
Elefant d’Or-Ciutat de Figueres,
amb la seva primera actuació a tot
Europa. El pati d’armes del Castell
de Quermançó a Vilajuïga va ser
l’escenari escollit pel duo peruà. El
Festival s’allargarà fins al dilluns 29
i s’espera l’actuació de 24 atrac-
cions de 17 disciplines diferents. 

Un centenar de persones es
van reunir ahir per veure en pri-
mera persona l’actuació de Pablo
i Joel, els dos integrants del Duo Vi-
talys, vinguts des del Perú i que
provenen de la gimnàstica espor-
tiva. Els acròbates van mostrar t de
què són capaços i per què són re-
coneguts com un dels millors
grups d’artistes en aquesta disci-
plina. En la seva actuació van ofe-
rir un reguitzell d’acrobàcies im-
possibles, espectaculars i basa-
des en el mà a mà, una de les mo-
dalitats circenses més antigues i
que exigeix un gran rigor i control
de l’equilibri. Una mostra de pro-
fessionalitat que va arrencar els
aplaudiments dels espectadors.
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Primera actuació del Festival de Circ
L’espectacle d’acrobàcies impossibles dels peruans Duo Vitalys va ser un petit tast de la qualitat dels artistes convidats�

Els peruans Duo Vitalys van oferir un espectacle basat d’acrobàcia. 
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ESTEVE PUIG

Més de 2.500 persones es van donar cita ahir a Arbúcies arran de la
concentració de 700 turismes matriculats abans del 31 de desembre de
1986. Fou la vuitena trobada  organitzada per l'associació Clàssics
Montseny- Guilleries i va comptar amb la  implicació de l'Ajuntament i
d’alguns establiments del sector turístic del municipi. La varietat d’activitats
va garantir l’èxit de participació. 

�

Arbúcies, capital de cotxes clàssics 

J. COMALAT

Porqueres es va disfressar dissabte al vespre amb motiu del Ball de
disfresses, que va congregar desenes de veïns. A les vuit del vespre, quan
començava el ball, el centre cívic de la població va acollir una gran diversitat
de personatges que, en alguns casos, van acabar la vetllada sopant allà
mateix. En el transcurs de la celebració es va escollir la millor disfressa
infantil i la millor disfressa d’adults. 
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Ball de disfresses a Porqueres 

Vila-sacra reinventa la Fira
de la Ceba i del Calçot 

Vila-sacra va celebrar ahir la
tretzena edició d’una de les seves
festes més populars, la Fira de la
Ceba i el Calçot. Amb un nou for-
mat, la festa d’enguany va substi-
tuir la tradicional calçotada per
una degustació a peu de carrer que
va fer les delícies de tots els visi-
tants, que van tenir l’oportunitat de
passejar per les diferents parades

d’artesans que es van congregar al
municipi.

La població celebra el tradicio-
nal concurs de menjar calçots,
que en aquesta edició va guanyar
Jordi Fort, després d’ingerir 1890
grams  de calçots. 

Vila-sacra va coure ahir un total
de 8.000 calçots, la majoria dels
quals es van destinar a la degus-
tació.  
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Al llarg de la jornada es van servir 8.000 calçots. 
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CARRETILLES GIRONA S.A.

ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANS-
FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD «CARRETILLES
GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA» EN SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
319 de la Ley de Sociedades de Capital y el ar-
tículo 14 de la Ley sobre Modificaciones Es-
tructurales de las Sociedades Mercantiles, se
hace público que en la Junta General de accio-
nistas de la mercantil «Carretilles Girona, So-
ciedad Anónima», celebrada con carácter de
Extraordinario y Universal y sin necesidad de
previa convocatoria el día 1 de diciembre de
2015, se tomaron por unanimidad, entre otros
acuerdos,  el de efectuar una reducción de ca-
pital y simultáneamente la transformación de la
sociedad en los términos siguientes:

Primero.- Reducir el capital social con la fina-
lidad de amortizar acciones propias, mediante
la amortización de 150 acciones de 60,11
euros de valor nominal de cada una de ellas que
la sociedad posee en autocartera, y así proceder
a la reducción de capital de la sociedad en
9.016,50 euros, dejando el capital social en
51.093,50 euros, y modificar en consecuencia
el artículo 6 de los Estatutos sociales, y resig-
nando, tras la reducción, la numeración de las
acciones propiedad de cada uno de los socios.

Dicha reducción de capital se realiza con cargo
a la cuenta de capital social. La reducción no
entraña devolución de aportaciones por ser la
propia sociedad la titular de las participaciones
amortizadas. Por tanto, la finalidad de la men-
cionada reducción será la de amortizar accio-
nes propias. 

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse
a la reducción de capital, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha de publicación del úl-
timo anuncio del acuerdo de reducción, en los
términos previstos en la Ley de Sociedades de
Capital.

Segundo.-  Tras la reducción acordada y, dado
que el capital social ha quedado por debajo de
la cifra mínima legal, se acordó igualmente, por
unanimidad, la transformación simultánea de
la sociedad en una sociedad de responsabilidad
limitada, con idéntica denominación salvo en
lo respectivo al tipo de sociedad, pasando a de-
nominarse «Carretilles Girona, Sociedad Limi-
tada»,  con aprobación de los nuevos Estatutos
sociales y del Balance de fecha 30 de septiem-
bre de 2015.

Cornellà del Terri (Girona), a 31 de diciembre
de 2015. La presidenta del Consejo de Admi-
nistración-Rosario Serra Pujolas. El secretario
del  Consejo de Administración- Jaime Masde-
vall Sidera.


