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Comarques

Mifas renova la junta directiva
i manté Albert Carbonell a la
presidència quatre anys més
L’associació celebra eleccions dintre de l’Assemblea de Compromissaris de

l’entitat, el màxim òrgan de govern, en què estan representats tots els socis

Els responsables de Mercadona i el Banc dels Aliments. MARC MARTÍ

El Banc dels Aliments
rep 13.500 litres
de llet de Mercadona
El president del banc destaca la importància de

les donacions de les empreses per a la seva tasca
■El Banc dels Aliments de Girona
va rebre ahir . litres de llet
donats per la cadena de supermercats Mercadona, dintre d’un
conveni de col·laboració signat
per ambudes parts. Aquesta donació se suma a la que l’empresa
farà als bancs dels aliments de
Barcelona, Tarragona i Lleida fins
a completar els més de . litres de llet que farà aquest .
La llet entregada ahir era sencera i de la marca pròpia de la
companyia de supermercats, Hacendado. Durant l’acte d’entrega,
el president del Banc dels Aliments de les comarques de Girona, Frederic Gómez, va posar de

manifest que «les donacions que
fan les empreses són essencials
per poder seguir ajudant les persones més necessitades, i n’és un
exemple la solidaritat que mostra
Mercadona, any rere any, ja sigui
amb aquestes donacions o durant
el Gran Recapte». Per la seva banda, el director de Relacions Externes de Mercadona a Girona, Santi
Mont, va agrair al Banc dels Aliments la col·laboració duta a terme per treballar plegats en la lluita
contra la pobresa» i va manifestar
que aquesta nova donació de
. litres de llet «és la nostra
petita contribució per ajudar les
persones més necessitades del
nostre entorn».

INMOBILIARIA NAUTICO, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá
lugar en Pº. Camprodón i Arrieta nº 40, de Lloret de
Mar (Girona) el próximo 21 de junio de 2019, a las
11 horas en primera convocatoria y, en segunda
convocatoria el día 22 de junio de 2019 a la misma
hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.
- Examen y aprobación de la gestión del órgano administrador correspondiente al ejercicio 2018.
- Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han
de ser sometidos a su aprobación, e informes, y
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Lloret de Mar, 18 mayo 2019.
Administrador, Joaquim Garcia Castany.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en
Campllong (Girona), Polígono Industrial Ferreries, Camino
de Riudellots de la Selva, número 8, el próximo 25 de junio
de 2019, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su
caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma
hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio
2018.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2018.
Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del
acta de junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta.
Campllong (Girona), 16 de mayo de 2019.– Los administradores mancomunados, Doña Nuria Ferrer Serra y Don Josep
Ferrer Serra.

DdG GIRONA

CREACIONES CLUB, S.A.

La nova junta directiva amb el president, Albert Carbonell, el tercer per l’esquerra de la primera fila. DdG
DdG GIRONA

■ Mifas, l’associació gironina dedicada a les persones amb discapacitat física, ha renovat la junta
directiva tot revalidant el president dels últims quatre anys, Albert Carbonell, al capdavant de
l’entitat. Les properes eleccions
seran el .
La nova junta directiva va ser
escollida dintre de la celebració
de l’Assemblea de Compromissaris, màxim òrgan de govern i en la
qual hi ha representats tots els socis i sòcies de l’entitat.
Albert Carbonell ha renovat el
càrrec de president després de
quatre anys al capdavant de l’entitat i ho fa amb nou persones més
que integraran el seu equip, algunes de les quals ja formaven part
de la junta anterior i d’altres són
cares noves que, tal com va apuntar Mifas, aportaran una nova vi-

L’objectiu de la
nova junta és
continuar
defensant els
drets de les
persones amb
discapacitat
física, orgànica
o sensorial

sió a l’entitat. Totes elles tenen alguna discapacitat física i estan
vinculades a l’associació.
Els integrants de la nova junta
directiva de Mifas per als propers
quatre anys són Albert Carbonell
com president, Anna Maria Guillén com a vicepresidenta, Josep
Planiol com secretari i Artur Altabàs com a tresorer. L’equip es
completa amb els vocals, que són
Francisco Javier Aldámiz-Echevarría, Francisco Asenjo, Carlos Bermúdez, Maria Jesús Herrera, Josep Ligero i Glòria Úbeda.
L’objectiu de la nova junta de
Mifas –tal com va deteallar l’entitat– és continuar defensant els
drets de les persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial
i promoure nous projectes que facilitin la integració social i laboral
del col·lectiu. Mifas es va crear el
 i té més de . associats.

Una campanya de donatius reuneix
4.800 € per a la Fundació Mas Casadevall
DdG GIRONA

■ Una campanya de microdonatius solidaris a favor de la Fundació Autisme Mas Casadevall, de
Serinyà, ha reunit . euros donats per  particulars i empreses.
Aquesta quantitat supera els .
euros que s’havien fixat com a objectiu inicial. El crowdfundings’ha
dut a terme amb la col·laboració
de l’Obra Social La Caixa.

Els . euros se sumaran als
. euros aportats per l’Obra
Social i es destinaran íntegrament
a un nou forn de ceramista per
coure les peces que fabriquen els
nois i les noies de la Fundació Autisme Mas Casadevall, per després vendre-les.
Els microdonatius d’aquesta
campanya s’han recollit a través
de les oficines de CaixaBank al Pla

de l’Estany, dels caixers automàtics, de Caixabank Now i del portal
www.caixabank.cat.
Des de la Fundació Autisme
Mas Casadevall s’ha agraït la solidaritat rebuda amb aquesta iniciativa, que els permetrà comprar
un nou forn per al taller de ceràmica on els seus usuaris couen les
peces de gres i altres materials a
alta cocció.

