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BOSIR, S.A.
Convocatoria de Junta General

de Accionistas
Convocatoria de Junta General de Ac-
cionistas
De acuerdo con lo previsto en los Es-
tatutos Sociales y en la Ley de Socie-
dades de Capital, se convoca Junta
General de la sociedad, que tendrá lu-
gar en primera convocatoria a las 9
horas del día 18 de enero de 2013 y a
la misma hora del día siguiente, si
procede, en segunda convocatoria,
ambas en el domicilio social, con el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2011.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de
la gestión social del Administrador
único.
Cuarto.- Modificación del artículo 8º
de los estatutos sociales, relativo a la
forma de convocatoria de las juntas
generales.
Quinto.- Modificación de la persona
que ostenta el cargo de gerente de la
sociedad.
En cumplimiento de lo que establece
el artículo 272 de la Ley de Socieda-
des de Capital, se informa que cual-
quier socio podrá obtener de la Socie-
dad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser someti-
dos a la aprobación de la Junta Gene-
ral a que se refiere esta convocatoria.

Tarragona, a 12 de diciembre de
2012. Pedro Rubio Vas, Administrador
único
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Ajuntament de
Móra la Nova

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova,
en la seva sessió extraordinària celebra-
da el dia 27 de novembre de 2012,
adoptà l’acord d’aprovar, inicialment, la
primera modificació del Reglament del
servei de llar d’infants municipal de Móra
la Nova, relativa a l’organització i funcio-
nament del Consell Escolar, i la renume-
ració de tot l’articulat.
De conformitat amb el que estableix l’art.
63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, se sot-
met a informació pública l’esmentat
acord juntament amb el text modificat del
reglament, pel termini de TRENTA DIES
(30 DIES), mitjançant anuncis al BOPT,
al DOGC, en un diari dels de màxima di-
fusió de la província, al tauler d’anuncis
municipal i al web municipal www.mora-
lanova.cat.
En el cas de no presentar-se reclama-
cions ni al·legacions, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Móra la Nova, 4 de desembre de 2012.
Ferran Bladé Pujol. Alcalde
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Ajuntament de
Móra la Nova

ANUNCI
L’Ajuntament de Móra la Nova, en la ses-
sió extraordinàr ia celebrada el dia
27/11/2012, va aprovar inicialment l’Or-
denança de creació i funcionament del
registre electrònic de l’Ajuntament de
Móra la Nova i el seu reglament.
De conformitat amb el que estableix l’art.
63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, se sot-
met a informació pública l’esmentat
acord juntament amb el text de l’orde-
nança i del reglament, pel termini de
TRENTA DIES (30 DIES), mitjançant
anuncis al BOPT, al DOGC, en un diari
dels de màxima difusió de la província, al
tauler d’anuncis municipal i al web muni-
cipal www.moralanova.cat.
En el cas de no presentar-se reclama-
cions ni al·legacions, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Móra la Nova, 5 de desembre de 2012.
Ferran Bladé i Pujol
Alcalde

“La vida dóna per a molt,
pots fer moltes coses si te
les proposes. Cal organit-
zar-se, disciplina.” Això
pensa Ventura Pons, i ho
ha demostrat convertint-
se, als 67 anys, en el ci-
neasta que més pel·lícules
ha rodat en català: 24. Pe-
rò també li agrada escriu-
re, no debades és l’autor
d’una vintena dels guions
que ha dirigit, i gairebé dos
anys després de publicar
Els meus (i els altres), tor-
na a les llibreries amb 54
dies i escaig (3 i 4 Edi-
cions), el diari de la volta al
món que va fer entre el 2
de desembre del 2011 i el
24 de gener del 2012.

No és que el cineasta
emprengués aquest viatge
amb la intenció de publi-
car-ne un llibre. “Vaig pen-
sar a escriure un diari per
als amics, en comptes de
contestar-los un a un”, ex-
plica Ventura Pons. I va co-
mençar a escriure cada
dia a l’Ipad: “Quatre hores
diàries donen per a molt.
Aquesta va ser la gènesi, el

perquè d’aquest llibre.
Quan el vaig acabar, el vaig
passar a uns amics que
són molt crítics i em van
dir que estava molt bé, que
era molt jo.” A partir
d’aquí, va contactar amb
l’editorial valenciana 3 i 4,
que li acaba de publicar el
llibre amb el títol de 54

dies i escaig, la durada
exacta del viatge. Inclou
54 capítols, un per jorna-
da, encapçalats per un
una fotografia d’algú que
es va trobar aquell dia amb
un cartell d’Any de Gràcia
(la pel·lícula que estrena-
va poc després).

Si la publicació del llibre

era improvisada, el viatge
el tenia al cap des de feia
molts anys. “Tenia pen-
dent la volta al món, volia
anar a alguns llocs on no
havia estat mai”, explica,
particularment a la Poli-
nèsia. No ho va tenir tan
fàcil com d’altres, per no
repetir llocs, perquè l’han

convidat a 650 festivals
d’arreu del món i li han de-
dicat 28 retrospectives.
“Si el que fas interessa,
viatges; si no, no viatges”,
sentencia. El cas és que es
va agafar un parell de me-
sos i “vaig aprofitar les
ofertes fantàstiques que
hi ha; tenia ganes d’anar a
llocs que no he conegut, i
escapar-me del dia a dia de
la feina, que cada cop és
més complicat per les cir-
cumstàncies històriques
que vivim”, explica. L’iti-
nerari va passar per Bang-
kok, Cambodja, Laos, Aus-
tràlia, Nova Zelanda, la
Polinèsia francesa i els
Estats Units, una volta
al món neta plena de
contrastos i de vida.

No sap dir si és un llibre
descriptiu o reflexiu: “No
té cap mena de pretensió,
és un simple testimoni del
viatge. No arribo a saber
ni el que significa. No sóc
escriptor professional,
en tot cas escriptor gui-
onista professional. Hi
explico coses meves, sen-
sacions que tinc. És la
gràcia, suposo, reflecteix
la meva mirada.” ■

Bernat Salvà
BARCELONA

El cineasta Ventura Pons publica ‘54 dies i escaig’, el dietari del
viatge que va emprendre fa un any per donar la volta al planeta

Rodant pel món

Ventura Pons mostra la faceta d’escriptor amb un diari de la seva volta al món ■ LLUÍS SERRAT

Una nombrosa represen-
tació de la cultura, la socie-
tat i la política del País Va-
lencià i de la resta de terri-
toris de parla catalana es
va aplegar ahir a Godella
per donar el darrer comiat
a l’escultor Andreu Alfaro,
mort aquest divendres als
83 anys. L’estudi de l’artis-
ta va ser el lloc escollit per
celebrar una emotiva ce-
rimònia en què es va so-
nar El cant dels ocells, de
Pau Casals, una ària ita-
liana i la cançó que el can-
tant Raimon va dedicar a

Alfaro, Andreu, amic.
El conseller de Cultura

Ferran Mascarell va emfa-
sitzar que des del País Va-
lencià Alfaro va ser “un
gran amic de la cultura ca-
talana”. També present a
la cerimònia, el president
d’honor d’Acció Cultural
del País Valencià, Eliseu
Climent, va dir que amb la
mort d’Alfaro “mor una ge-
neració, la de Joan Fuster,
Renau, Sanchis Guarner,
la generació que va portar
el país cap a cotes més al-
tes de dignitat”. Climent
va remarcar que l’escultor
va estar “al costat de la rei-
vindicació del nostre país i
dels Països Catalans”. Rai-
mon, emocionat, també
va lamentar que el final
d’Alfaro posa el final
d’una generació i que se

sentia “en la intempèrie”.
La directora de l’Insti-

tut Valencià d’Art Modern
(IVAM), Consuelo Ciscar,
va recordar que Alfaro va
ajudar a crear l’IVAM, que
actualment té 18 obres se-
ves. El museu ja prepara
un homenatge a l’artista.
En la cerimònia també
hi van ser presents la Ge-
neralitat Valenciana, per
mitjà de la seva conselle-
ra de Cultura, María José
Català, i representants
de formacions polítiques
com ara el PSPV-PSOE
i Esquerra Republicana
del País Valencià. Excon-
sellers de cultura socia-
listes com ara Carme Al-
borch i Ciprià Ciscar, i ar-
tistes com el cantant Pa-
co Muñoz, també van dir
adéu ahir a Alfaro. ■

Redacció
GODELLA

El món cultural
català rendeix tribut
a l’escultor, que va
morir divendres

Emotiu comiat a Andreu Alfaro

Raimon pronuncia unes paraules en presència dels tres fills
d’Alfaro, en la cerimònia de comiat de l’escultor ■ ACN




