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PUBLICITAT

HERMES COMUNICACIONS, SA
(Societat Absorbent)

PROMOCIONS I DISTRIBUCIONS DE PREMSA, SLU
CENTRAL DE SERVEIS PER A MITJANS DE

COMUNICACIÓ, SLU
PREMSA DEL VALLÈS OCCIDENTAL, SLU

COMIT HABITATGE, SLU 
(Societats Absorbides)

Fusió per absorció
En compliment del que disposa l’art. 242 de la Llei de socie-
tats anònimes, es fa públic, per a coneixement general, que
les Juntes Generals i Extraordinàries de les societats HER-
MES COMUNICACIONS, SA i PROMOCIONS I DISTRIBU-
CIONS DE PREMSA, SLU, CENTRAL DE SERVEIS PER A
MITJANS DE COMUNICACIÓ, SLU, PREMSA DEL VALLÈS
OCCIDENTAL, SLU i COMIT HABITATGE, SLU, celebrades
el dia 29 de desembre de 2008, van acordar, per unanimitat
dels assistents, la fusió de les esmentades Societats mit-
jançant l’absorció de PROMOCIONS I DISTRIBUCIONS DE
PREMSA, SLU, CENTRAL DE SERVEIS PER A MITJANS DE
COMUNICACIÓ, SLU, PREMSA DEL VALLÈS OCCIDEN-
TAL, SLU i COMIT HABITATGE, SLU per part d’HERMES
COMUNICACIONS, SA, amb la total transmissió del patri-
moni de les societats absorbides a la Societat absorbent, que
incorporarà en bloc a títol de successió universal tots els ele-
ments integrants de l’actiu i passiu de les esmentades Socie-
tats, subrogant-se HERMES COMUNICACIONS, SA en tots
els drets i obligacions de les societats PROMOCIONS I DIS-
TRIBUCIONS DE PREMSA, SLU, CENTRAL DE SERVEIS
PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ, SLU, PREMSA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL, SLU i COMIT HABITATGE, SLU,
que quedaran dissoltes i extingides, sense liquidació.
La fusió es portarà a terme d’acord amb el projecte de fusió
dipositat en el Registre Mercantil de Girona el dia 16.10.2008 i
en el Registre Mercantil de Barcelona el dia 7.11.2008 i amb
els respectius Balanços tancats el 30 de juny de 2008.
Dret d’informació i oposició: De conformitat amb el que dis-
posen els articles 242 i 243 de la Llei de societats anònimes, es
fa constar el dret que assisteix els socis i els creditors de les
societats que són part en l’operació de fusió descrita, de
sol·licitar i obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels
Balanços de Fusió. Així mateix, els creditors de les esmenta-
des societats podran oposar-se als acords de fusió que consi-
derin que els perjudiquen, dintre del termini d’un mes comp-
tat des de la publicació del tercer i últim anunci, en els termes
previstos en l’article 166 de l’esmentada Llei.
Girona, 30 de desembre de 2008 - L’administració d’HERMES
COMUNICACIONS, SA.
Firmat Sr. Joan Bosch Roura
President del Consell d’Administració
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Convertits en una de les
grans formacions contem-
porànies de rock americà,
Wilco ja fa temps que gau-
deixen d’una gran accep-
tació a Catalunya. Més
d’un ja els feia en l’edició
d’enguany del Primavera
Sound, però, al final, els de
Chicago presentaran el seu
esperat vuitè disc a L’Au-
ditori de Barcelona el 4 de
juny. D’altra banda, el 13
de maig, el cantautor cali-
fornià Jackson Browne re-
tornarà al Palau de la Mú-
sica dos anys després del
seu últim concert a Barce-
lona amb les cançons de
Time the conqueror, un
disc que cinc dies després
portarà a Girona. A banda
de Wilco i Browne, entra-

des per als quals es posen
avui a la venda, el Festival
de Guitarra ja té en progra-
ma l’exmembre de Tal-
king Heads David Byrne,
autor recentment d’un disc
que comença a acumular
elogis fet a mitges amb
Brian Eno i que presentarà
a Barcelona el 24 d’abril.

Bad Plus, al Primavera
D’altra banda, el Primave-
ra Sound, que revela el
cartell amb comptagotes,
va anunciar ahir uns
quants noms més per afe-
gir al programa. El pode-
rós trio de jazz Bad Plus,
els anglesos Art Brut i el
garage de Jay Reatard es
deixaran sentir al Fòrum,
del 28 al 30 de maig.

La mostra inclou també David Byrne

Wilco i Jackson
Browne actuaran al
Festival de Guitarra

G. VIDAL / Barcelona

● Wilco, amb un nou disc previst per a aquesta mateixa
primavera, i Jackson Browne, que també actuarà a Giro-
na, formaran part del Festival de Guitarra de Barcelona,
que també tindrà en el programa de la seva vintena edició
el ja anunciat David Byrne. El grup de Jeff Tweedy farà
un concert a L’Auditori, i Browne al Palau de la Música.

Jackson Browne, durant el seu recital al Palau de la Música, el 2006. / G.M.

● Bruce Springsteen i la E Street
Band, que dimarts vinent publiquen el
disc Working on a dream, tornaran en-
guany a Europa i, també, a l’Estat espa-
nyol, tot i que tot sembla que indica, en
espera de confirmacions oficials, que
en aquesta ocasió no passaran per Ca-
talunya. Ahir, el portal de notícies
Pointblank, una de les fonts més fia-
bles pel que fa a l’actualitat del Boss,
apuntava Bilbao, Santiago de Com-

postel·la, Valladolid, Benidorm i Mà-
laga com a ciutats que podrien acollir,
entre el 26 de juliol i el 2 d’agost, la no-
va gira de Bruce Springsteen, que ja té
confirmats diversos concerts a Holan-
da, Finlàndia, Suècia, Noruega, Ale-
manya, Àustria, Dinamarca i Itàlia. Si
res canvia a última hora, doncs, el mú-
sic de Nova Jersey, que aquesta setma-
na ha participat en l’acte d’investidura
de Barack Obama, no actuarà aquest
estiu a Barcelona.

G.V. / Barcelona

Springsteen s’allunya de Barcelona

Una coreografia
parteix de l’11-S, al
Mercat de les Flors
● Barcelona. El coreò-
graf nord-americà Bill
T. Jones ha construït
una peça política en què
reclama la implicació
de l’artista en la denún-
cia de crims. No es pot
mantenir en la passivi-
tat covarda de no reac-
cionar davant de fets
delictius. La gènesi de
la coreografia arrenca
en sentir com un dels
acusats de segrestar
avions per l’11-S es de-
clara vencedor del judi-
ci perquè s’havia salvat
de la pena de mort. Ell
va celebrar no haver es-
tat membre del jutjat. A
Chapel/Chapter es
plantegen tres accions
criminals i es col·loca el
públic ben a prop de
l’acció, envoltant-la,
traslladant-lo a l’estre-
tor d’una cel·la i alhora
fent-lo partícip de l’ac-
ció. En l’obra, se citen
tres crims reals. Els ba-
llarins duen granotes
taronges, com els pre-
soners castigats de la
pena de mort als Estats
Units. Bill T. Jones evi-
ta coreografiar l’atemp-
tat a les Torres Besso-
nes. / J.B.

El Hachmi, entre
els finalistes del
Salambó 2008
● Barcelona. La guanya-
dora de l’últim Ramon
Llull, Najat El Hachmi,
figura entre els finalis-
tes del premi Salambó
amb L’últim patriarca,
al costat d’Aiguafang,
de Joan-Lluís Lluís; El
professor d’història, de
Joan F. Mira; Quiet, de
Màrius Serra; Desfent
el nus del mocador, de
Ramon Erra; La família
del meu pare, de Lolita
Bosch; Una màquina
d’espavilar ocells de
nit, de Jordi Lara; Noi,
has vist la mare amaga-
da entre les ombres, de
Julià de Jòdar, i Les
tombes blanques, de
Susanna Rafart. En nar-
rativa castellana, els fi-
nalistes són Dietario
voluble, d’Enrique Vi-
la-Matas; Lo que sé de
los vampiros, de Fran-
cisco Casavella; Paraí-
so inhabitado, d’Ana
Maria Matute; Todos
los cuentos, de Cristina
Fernández Cubas, i To-
do eso que tanto nos
gusta, de Pedro Zarra-
luki. Els premis s’entre-
garan el dies 1 (narrati-
va en català) i 2 de març
(en castellà). / EL PUNT


