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Joaquim Albertí, SA
(societat absorbent)

Carsodo, SA
(societat absorbida)

El dia 29 de maig de 2009, les juntes generals de les societats
Joaquim Albertí, SA i Carsodo, SA han aprovat la fusió per absorció,
això suposa la transmissió en bloc del patrimoni de la societat
absorbida a favor de la societat absorbent, la qual adquireix tots els
drets i obligacions amb relació als elements transmesos.

La fusió s’ha acordat sobre la base del projecte de fusió dipositat en el
Registre Mercantil de Girona.

Segons l’article 242 de la Llei de societats anònimes (LSA) es
comunica el dret que pertoca als creditors, treballadors i accionistes
d’obtenir el text íntegre dels acords i dels balanços de fusió. Així
mateix, i en compliment de l’article 243 de la LSA, els creditors tenen
el dret a oposar-se a la fusió dins el termini d’un mes a comptar des
de la data del tercer anunci de fusió en el termes previstos a l’article
166 de la LSA.

Campllong, 1 de juny de 2009
Xavier Albertí Oriol
President del Consell d’Administració
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UNIÓN HOSTELERÍA ESBA, SL
Se convoca a los señores socios a la Junta
General a celebrar el día 25 de junio de 2009
a las 12 horas en Tossa de Mar, en la Notaria
de Tossa de Mar, Rambla Pau Casals, 12-20
bajos, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso,
de las Cuentas Anuales, Informe de la Audito-
ria de Cuentas, así como la aplicación del re-
sultado del ejercicio 2008.
Segundo.- Propuesta para la reelección de
Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2009.
Tercero.- Modificación del art. 19 de los Esta-
tutos Sociales.
Cuarto.- Adjudicación participaciones sociales
de la ampliación de capital de 3 de septiemnre
de 2002
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del
Acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 86
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada se hace constar el derecho de los so-
cios a obtener, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que conforman las Cuentas
Anuales y el Informe de Auditoria.
En Tossa de Mar, a 8 de junio de 2009
El Administrador. Javier Sabaté Morali
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El vicepresident executiu
d’Exeltur, calcula que les
caigudes de preus del sec-
tor hoteler superen el 30%.
A Catalunya, per exemple,
hi ha hotels que comercia-
litzen una habitació doble
a 17 euros, segons fonts
del sector.

Aquesta progressiva
«guerra de preus» pot por-
tar al sector a una estratè-
gia «perillosíssima», va
explicar dijous Zoreda, i
com a exemple va citar el
cas d’Andalusia, on el
92% dels empresaris turís-
tics han disminuït els seus
beneficis, un 86% han ha-
gut d’abaixar els preus, un
75% han reduït el treball a
les seves empreses i un
66% han evidenciat un
empitjorament en els
comptes de resultats. A
més, el descens dels in-
gressos per turisme és su-
perior a l’Estat que en al-
tres països europeus i Tur-
quia, que és el seu princi-
pal competidor i que de
moment «no ha notat la
crisi». Per Zoreda, a l’Es-
tat «sobra oferta» d’allot-
jament.

Tot això està portant que
situacions fins ara «per-
meses» dins el sector, ara
s’estan criticant. Segons
publica el portal de comu-
nicació turística Hosteltur,
l’Asociación de Turopera-
dores de Estancias (Adetu-
re) denuncia la venda di-
recta que fan els hotels i al-
tres proveïdors que tracten
de «captar clients sigui
com sigui», deixant fora

de la comercialització els
majoristes, especialment
en els «temps difícils» que
estan passant, suportant
impagaments «que mai
afecten el proveïdor».
Adeture assegura que els
majoristes de viatges «són
el model més segur per co-
mercialitzar a gran esca-
la».

En aquest sentit es va
pronunciar Alfons Cuadri-
llero, gerent de la Unió Ca-
talana d’Agències de Viat-
ges Emissores (Ucave),
que acusa molts hotelers
de fer «competència des-

lleial» perquè després
d’haver pactat preus amb
els majoristes, venen direc-
tament les seves ofertes i a
preus més econòmics.
«L’hoteler té la capacitat
legal de vendre directa-
ment les seves habitacions
a través dels seus webs, pe-
rò si ho volen fer, que no ar-
ribin a acords amb els ma-
joristes», va dir Cuadrille-
ro, que va subratllar la mala
imatge que es dóna als
clients que han comprat el
viatge a través d’agències i
descobreixen que l’estada
es comercialitza més eco-

nòmica per internet.
A Catalunya, els preus

de les estades als hotels
també han baixat progres-
sivament aquests darrers
anys, sobretot en zones on
hi ha grans cadenes hotele-
res, tot i que des de les asso-
ciacions es recomana que
«no s’abaixin». «Després,
recuperar els preus serà
molt difícil», assegura el
gerent de l’Associació
Costa Brava Centre, Martí
Sabrià, que assegura que
abaixar preus acaba portant
a una menor qualitat dels
serveis.

El sector hoteler ha entrat en una
«guerra de preus» per superar la crisi

Exeltur afirma que els hotels cada vegada venen més barat i que la rendibilitat s’ha reduït

La platja de Salou, aquest cap de setmana passat. / JOSEP MEDINA

● L’administració assegura que el sector turís-
tic és un dels menys perjudicats per la crisi per-
què, diuen, aquest estiu no es deixarà de viatjar.
Però el cert, i així ho afirmava dijous el vice-

● Vuit de cada deu espa-
nyols assegura que viatja-
ran igual que l’any passat,
i els joves d’entre 18 i 24
anys són el segment que
assegura que viatjarà més.
Aquesta és una de les con-
clusions de l’estudi elabo-
rat pel portal d’internet
Club Oferting sobre els
hàbits de compra de viat-
ges per internet dels resi-
dents a l’Estat espanyol.

Segons l’estudi, els es-
panyols viatjaran d’entre
dues i cinc vegades l’any,
solen fer-ho acompanyats
per la seva parella i/o fills, i
decideixen amb quina
companyia aèria faran el
viatge basant-se, majorità-
riament, en el preu i els ho-
raris. Tres quartes parts
dels turistes espanyols (el
74%) acostumen a comprar
els bitllets d’avió a través
d’internet i més de la meitat
(el 64%) utilitzen un com-
parador de preus de vols
abans de decidir quan i amb
quina companyia viatjaran.

En l’estudi també es
concreta que la destinació
preferida són les capitals
europees, tant en el cas dels
homes com en el de les do-
nes. La segona destinació
per a les dones són les illes i
llocs exòtics, i els homes,
en canvi, prefereixen que-
dar-se a l’Estat.

IMMA BOSCH / AGÈNCIES president executiu d’Exeltur, José Luis Zore-
da, és que els hotels «cada vegada venen més
barat», que els grans grups turístics estan per-
dent diners i que la rendibilitat empresarial
s’ha reduït «moltíssim». Tot això és clar, el que

fins ara es tolerava ara es critica: el majoristes
de viatges denuncien la venda directa dels ho-
tels amb els quals tenen contractes per captar
clients i els hotelers critiquen «les comissions
abusives» dels majoristes.

Un estudi diu
que el 80%
dels espanyols
faran un viatge

La CE prepara un
informe sobre el
marge de benefici
en els preus dels
aliments
● Brussel·les. La Comis-
sió Europea (CE) està
preparant una altra anà-
lisi sobre el marge de
benefici que obtenen les
cadenes de distribució
en els preus dels ali-
ments, ja que la caiguda
del que cobra el produc-
tor no s’ha traduït en un
abaratiment per al con-
sumidor. Per això la CE
pretén fer una «fotogra-
fia» sobre els factors
que influeixen en el cost
dels productes per al
consumidor, ja que en
comparació amb l’any
passat, els preus en ori-
gen han baixat, però ai-
xò no ha propiciat que el
ciutadà pagui menys
pels aliments, segons les
fonts. Brussel·les pre-
sentarà a final d’any un
projecte, no legislatiu,
sobre el paper de les
grans cadenes de super-
mercats en el preu dels
aliments, segons fonts
comunitàries.

En la proposta de la
CE hi ha implicades les
seves direccions gene-
rals d’Agricultura i de
Competència, i l’objec-
tiu serà vigilar més de
prop si hi ha pràctiques
«nocives» sobre la com-
petència, tot i que reco-
neix que controlar si es
produeix un abús en els
preus per part de les
grans marques de la dis-
tribució correspon als
governs nacionals. Per
la CE, «és difícil actuar»
i en la pràctica obre ex-
pedients només si veu
que hi ha cartells o con-
ductes dels grans grups
que perjudiquen la com-
petència en el mercat
comunitari i en el co-
merç transfronterer, no
a escala estatal. / EFE
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