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Trumes, S.A.
Convocatòria de Junta Ordinària i Extraordinària

De conformitat amb el que preveu l’article 13 dels Estatuts Socials, es
fa constar que el Consell d’Administració de “TRUMES, S.A.”, en la
seva reunió celebrada amb caràcter universal el dia 29 de maig de
2006, va acordar per unanimitat convocar Junta General Ordinària i
Extraordinària de la Societat, que se celebrarà al domicili social, situat
a la Carretera Exterior s/n de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el
dia 14 de juliol de 2006 a les 11.00 hores en primera convocatòria, i
l’endemà, al mateix lloc i hora en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA
Primer. Censura de la gestió social de l’exercici tancat a 31 de de-

sembre de 2005.
Segon. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l’exercici tancat

a 31 de desembre de 2005.
Tercer. Fixar la retribució de l’Òrgan d’Administració per al present

exercici 2006. 
Quart. Augmentar el capital social de la Companyia en

3.000.000,00 euros mitjançant la creació de noves accions, amb dret
de preferent subscripció dels accionistes i amb aportacions dineràries,
preveient-se la possibilitat de subscripció incompleta; amb la conse-
güent delegació als Administradors de conformitat amb el que preveu
l’article 153 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, especial-
ment per donar nova redacció a l’article 5 dels Estatuts Socials segons
la quantia de les subscripcions finalment efectuades.

Cinquè. Concretar i limitar la facultat de representació de l’accionis-
ta a la Junta General i consegüent modificació, si escau, de l’article 15
dels Estatuts Socials.

Sisè. Informació sobre els Comptes Anuals del 2004.
Setè. Informació sobre els Comptes Anuals del 2005.
Vuitè. Informació sobre l’Impost de Societats.
Novè. Informació sobre Llibres de Comptabilitat.
Desè. Informació sobre Auditors.
Onzè. Informació sobre operacions vinculades.
Dotzè. Deures de lleialtat.
Tretzè. Informació sobre remuneració d’administradors.
Catorzè. Política de distribució de dividends.
Quinzè. Cessament i nomenament de càrrecs.
Setzè. Modificació, si escau, dels articles 9, 17, 18 i 22 dels Estatuts

Socials i nomenament de càrrecs.
Els punts sisè a quinzè s’han inclòs a l’Ordre del Dia en virtut del que
disposa l’article 100.3 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.
De conformitat amb el que preveu l’article 212 d’aquesta Llei, es fa
menció del dret dels accionistes d’obtenir de la societat, de forma
immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’apro-
vació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l’Informe dels Auditors
de Comptes.
Tanmateix, i de conformitat amb el que preveu l’article 144 de l’esmen-
tada norma, es fa constar el dret dels accionistes a examinar en el
domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries propo-
sades i dels informes justificatius, i de demanar el lliurament o envia-
ment gratuït dels esmentats documents.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona) 29 de maig del 2006
El President del Consell d’Administració, Jaime Trull Piñol

Segarra de Gaia, S.A.
Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària

De conformitat amb el que preveu l’article 13 dels Estatuts Socials, es fa
constar que el Consell d’Administració de “SEGARRA DE GAIA, S.A.”, en
la seva reunió celebrada amb caràcter universal el dia 29 de maig del
2006, va acordar per unanimitat convocar Junta General Ordinària i
Extraordinària de la Societat, que se celebrarà al domicili social de “TRU-
MES, S.A.”, situat a la Carretera Exterior s/n de Santa Coloma de Queralt
(Tarragona) el dia 14 de juliol de 2006 a les 11.30 hores en primera con-
vocatòria, i l’endemà als mateixos lloc i hora en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA
Primer. Censura de la gestió social de l’exercici tancat a 31 de desem-

bre de 2005.
Segon. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de l’exercici tancat a

31 de desembre de 2005.
Tercer. Fixar la retribució de l’Òrgan d’Administració pel present exerci-

ci 2006. 
Quart. Augmentar el capital social de la Companyia en 660.000,00

euros mitjançant la creació de noves accions, amb dret de preferent
subscripció dels accionistes, i amb aportacions dineràries, preveient-se
la possibilitat de subscripció incompleta; amb la consegüent delegació
als Administradors de conformitat amb el que preveu l’article 153 del
Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, especialment per donar
nova redacció a l’article 5 dels Estatuts Socials segons la quantia de les
subscripcions finalment efectuades.

Cinquè. Concretar i limitar la facultat de representació de l’accionista
a la Junta General i modificació consegüent, si escau, de l’article 15 dels
Estatuts Socials.

Sisè. Modificació, si escau, dels articles 9, 17, 18 i 22 dels Estatuts
Socials i nomenament de càrrecs.
De conformitat amb el que preveu l’article 212 d’aquesta Llei, es fa men-
ció del dret dels accionistes d’obtenir de la societat, de forma immediata
i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la
Junta, així com, si escau, l’Informe de Gestió i l’Informe dels Auditors de
Comptes. Tanmateix, i de conformitat amb el que preveu l’article 144 de
l’esmentada norma, es fa constar el dret dels accionistes a examinar en
el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries propo-
sades i dels informes justificatius, i de demanar el lliurament o envia-
ment gratuït dels esmentats documents.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona) 29 de maig de 2006
El President del Consell d’Administració, Jaime Trull Piñol

Entrevista: Fiorenzo Alfieri El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torí explica
com han pres model de Barcelona per transformar-se de ciutat industrial a turística

Fiorenzo Alfieri defensa la cultura com a bandera visible de la personalitat de les ciutats ■ AVUI

“L’únic turisme que creix a
Europa és el cultural”
Marta Monedero
TORÍ

Les eleccions italianes de fa dos
diumenges han revalidat a Torí la
gestió del govern municipal dels
Demòcrates d’Esquerra amb un
66%. Un percentatge aconseguit,
en part, gràcies a l’èxit de les Olim-
píades d’Hivern celebrades al fe-
brer. És evident que els Jocs han
posat al món la capital del Pie-
mont. Però també és cert que la
transformació no s’ha fet en qua-
tre dies. L’actual regidor de Cultu-
ra, Fiorenzo Alfieri, ha estat, des
del principi, atiant el pla estratè-
gic de renovació de Torí.

Tot arrenca del daltabaix de la Fiat a
mitjans del anys 80. ¿Com es fa per
deixar de ser una ciutat industrial i
convertir-se en una de cultural?
Quan ens en vam adonar que
Torí ja no podia ser només sinò-
nim d’automòbils, l’alcalde em va
demanar una nova concepció de
promoció de la ciutat. Coneixíem
l’experiència de Lió, un nucli in-
dustrial basat en el tèxtil que va
ser el primer a renovar-se als
anys 80. El que era important
era afinar en la metodologia. El

pla no era només del municipi,
calia un pacte amb els diversos
agents polítics, socials, industri-
als i culturals. El gran referent va
ser el model Barcelona, que Pas-
qual Maragall va explicar quan
va viure a Roma i hi donava clas-
ses de màrqueting urbà. Ell i

passant per Torí–; convertir-nos
en capital de la recerca i la for-
mació; i, sobretot, tenir present
que, a Europa, la cultura és
l’única línia turística que creix. A
Torí hi tenim tota l’herència de
les residències de la casa reial
dels Savoia, considerades patri-

moni de la UNESCO, el Museu
Egipci més important del món
després del del Caire i un
excel·lent Museu del Cinema re-
centment remodelat.

Per a tot el que ha parlat fins ara,
calen inversions.
La política cultural serveix per
llançar missatges en positiu, és
bandera de la personalitat de les
ciutats i, a més, és molt ràpida a
l’hora d’obtenir-ne beneficis. Les
ciutats capaces de fer aquest pas
com Glasgow, Bilbao i, sobretot,
Barcelona, transmeten confian-
ça i seguretat en si mateixes.

A qualsevol altre país, Torí seria con-
siderada una ciutat preciosa, però a
Itàlia el llistó està molt alt.
No es tracta de competir amb
Florència, Venècia o Roma. Som
una ciutat de matriu francesa si-
tuada al peu dels Alps, a quatre
passes de París i Barcelona.
Aquest 2006 som la Capital Eu-
ropea del Llibre juntament amb
Roma, el 2008 serem la Capital
Mundial del Disseny i hem pre-
sentat la candidatura per acollir
l’Exposició Universal el 2015. La
clau és no aturar-se. ■

Enric Truñó ens han ajudat a dur
a bon port tot el procés de canvi.

Quins són els eixos d’aquest pla?
Principalment la nova indústria i
els nous transports –aviat tin-
drem el tren d’alta velocitat que
unirà l’eix que va de Lió a Trieste

ta un pèl estranya però el so
és impecable. L’aire de l’es-
pectacle recull l’ambient bo-
hemi dels cafès concert de
Montmartre, on Satie va co-
mençar tocant. Els textos
que recita Lecina procedei-
xen dels llibres de l’extrava-
gant compositor, Memòries
d’un amnèsic i Quaderns
d’un mamífer, la ironia dels
quals li valdria l’admiració
de les avantguardes. Escèni-
cament dóna molt joc la
música de mobiliari que
l’autor qualificava d’amnèsi-
ca, creada perquè ningú
l’escolti. I Lecina insta el pú-
blic a estossegar, menjar ca-
ramels i usar els mòbils
mentre s’interpreta. Un cu-
riós concert escènic que ha
de créixer amb el rodatge.

*
‘Em dic Erik Satie, com
tothom’. VERSUS, 1 DE JUNY.

Quim Lecina es conver-
teix en mestre de ceri-
mònies d’un singular

concert escenificat sobre
l’original compositor nor-
mand Erik Satie, un home
nascut massa jove en un
món massa vell. Hi posen la
música un peculiar quartet
de violoncels, intèrprets que
no s’estan d’intervenir amb
paraules i gestos, i algun
cant, amb riures congestio-
nats i amb nassos de pallas-
so, una referència al món
del circ que Satie considera-
va l’art més lliure. Recor-
dem que Satie va compon-
dre diverses peces per al
món de l’espectacle com el
ballet cubista Parade de
Cocteau-Picasso i el dadais-
ta Relâche de Picabia.
L’adaptació que han fet de
les peces per a piano Gym-
nopédies i Gnossienne als
instruments de corda resul-
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