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DIMARTS, 18 D’OCTUBRE DEL 2005

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Secretaria General

RESOLUCIÓ

PTO/ /2005, de 28 de setembre, per la qual
se sotmet a informació pública la relació dels
béns i els drets afectats per l’execució de les
obres del projecte TF-03630.1, al terme
municipal de Pallejà.
Aprovat el projecte TF-03630.1, “Projecte
constructiu del soterrament a Pallejà de la
línia dels FGC. 2a fase. Infraestructura,
superestructura de via i catenària”, del terme
municipal de Pallejà, en data 8 de juliol de
2005, i atès que l’aprovació de l’Administra-
ció porta implícita la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
els drets afectats:
D’acord amb el que estableixen els articles
17.2 i 18 de la Llei d’expropiació forçosa de
16 de desembre de 1954, i rebuda la relació
concreta i individualitzada dels béns i els
drets afectats, s’obrirà un període d’informa-
ció pública durant el termini de 20 dies per
tal que els titulars dels béns i els drets afec-
tats puguin al·legar tot el que considerin
oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles
errors en la relació:
Per tal de complir els preceptes esmentats,

Resolc:
Sotmetre a informació pública la relació, que
es publica a l’annex d’aquesta Resolució,

dels béns i els drets afectats per l’execució
del projecte, TF-03630.1, “Projecte construc-
tiu del soterrament a Pallejà de la línia dels
FGC, 2a fase. Infraestructura, superestructu-
ra de via i catenària”, del terme municipal de
Pallejà, als efectes del que preveu l’article
19.2 de la Llei d’expropiació forçosa de 16
de desembre de 1954.

Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en relació
amb els titulars de finques desconeguts o de
domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals
o d’interessos econòmics sobre els béns
afectats poden presentar al·legacions davant
aquest Departament durant el termini de 20
dies, a comptar des de la publicació d’a-
questa Resolució, per tal d’esmenar, si
escau, totes les possibles errades o omis-
sions en la relació dels béns i els drets afec-
tats o dels seus titulars.

Barcelona, 28 de setembre de 2005

Xavier Berga i Vayreda
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes 
i Expropiacions

Expropiació

Terme municipal de Pallejà

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 58.
Núm. de subparcel·la: b.
Nom del titular afectat: Joaquim
Sagnier Sentmenat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2:
3.932.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 52.
Nom del titular afectat: Joaquim
Sagnier Sentmenat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2:
1.594.
Servitud de pas subterrània, en
m2: 1.
Ocupació temporal, en m2: 37.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 53.

Núm. de subparcel·la: a.
Nom del titular afectat: Joaquim
Sagnier Sentmenat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 15.
Servitud de pas subterrània, en
m2: 2.
Ocupació temporal, en m2: 36.

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 60555.
Núm. de subparcel·la: 18.
Nom del titular afectat: Patricio
Rodríguez Maldonado.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 161.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 60555.
Núm. de subparcel·la: 16.
Nom del titular afectat: Maria
Esplugas Bertral.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 43.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 2.

Núm. de parcel·la: 61587.
Núm. de subparcel·la: 8.
Nom del titular afectat:
Ajuntament de Pallejà.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 249.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 61587.
Núm. de subparcel·la: 4.
Nom del titular afectat:
Ajuntament de Pallejà.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 235.
Servitud de pas subterrània, en
m2: 102.
Ocupació temporal, en m2: 509.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 61609.
Núm. de subparcel·la: 3.
Nom del titular afectat:
Ajuntament de Pallejà.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 157.

(05.270.030)

Annex

‘Mar icel’,premiTeatre
BCNamillorespectacle
El musical de Dagoll
Dagom, Sergi Belbel,
Jordi Boixaderas i
Emma Vilarasau són
reconeguts pels
premis Teatre BCN

Redacció
BARCELONA
Festa grossa anit a La Palo-
ma, on s’hi celebrava la gala
de la cinquena edició dels
premis Teatre BCN, que van
distingir com a millor espec-
tacle el musical Mar i cel,
dels Dagoll Dagom. La com-
panyia de Joan Lluís Bozzo
va aprofitar la festa per fer-

hi una petita actuació du-
rant l’entrega d’aquests
guardons nascuts per pro-
mocionar les arts escèniques
a la ciutat de Barcelona.
Anit a La Paloma també hi
van actuar Ángel Pavlovsky
(premi especial a la trajectò-
ria artística d’aquesta edi-
ció), Daniel Anglès i la com-
panyia de dansa Color, en
una cerimònia que distingia
Sergi Belbel i Jordi Boixade-
ras com a millor director i
actor, respectivament, per
El mètode Grönholm. Si la
distinció a millor actriu va
recaure en Emma Vilarasau
per Les tres germanes, com
a millor obra alternativa la

guanyadora va ser L’evange-
li segons Carles Flavià. Per
últim, cal destacar que Ta-
rantos es va endur el premi
a millor espectacle de dansa.

La selecció dels nominats
als premis Teatre BCN
s’efectua tenint en compte el
nombre d’entrades venudes
i segons la informació del
sector facilitada per Adetca.
D’aquesta manera, les obres
que han comptat amb més
espectadors de pagament es
converteixen automàtica-
ment en candidates als pre-
mis. Finalment, el públic de-
termina els guanyadors vo-
tant a través del telèfon o
per Internet.■

L’arqueologiaaescena
El dramaturg belga Jan Lauwers presenta al Teatre Lliure ‘Isabella’s Room’, un
repàs a la història del segle XX a través d’una dona cega de 90 anys

Marta Porter
BARCELONA

¿Què fer quan el teu pare et
deixa en herència una
col·lecció de 4.000 peces ar-
queològiques i etnològiques
de més de 3.000 anys? ¿Què
fer amb el falcó egipci disse-
cat o amb el cap de gat mo-
mificat? ¿Què fer amb les
màscares mortuòries provi-
nents de l’Àfrica o amb les
representacions de les seves
divinitats? El dramaturg
belga Jan Lauwers va decidir
pujar-les a l’escenari i fer-les
protagonistes d’una història,
la d’Isabella, o si es prefereix
la seva pròpia o la del seu
pare. “Isabella es pregunta:

quin valor tenen? Si només
els pot veure des de fora,
com a objectes descontextu-
alitzats, ¿entén el seu valor?
Té dret a tenir-los?”, les ma-
teixes preguntes que proba-
blement es van fer els Lau-
wers en col·leccionar-los i en
rebre l’herència. Però ara, el
dramaturg confessa: “Quan
era un nen, no les podia ni
tocar [les peces], mentre
que ara en canvi hi juguem.
El meu pare, evidentment,
estaria horroritzat”.

Això, però, només és un
aspecte de la peça teatral
Isabella’s Room, que ara ar-
riba a Barcelona de la mà de
la Needcompany després
d’estrenar-se al festival
d’Avinyó l’estiu del 2004 i de

recórrer mig Europa. L’ar-
gument gira entorn a Isabe-
lla, una dona cega de 90 anys
que viu reclosa a la seva ha-
bitació a París i que és sot-
mesa a un experiment: se li
incrusta una càmera perquè
li enviï imatges al cervell.
Però en realitat, “la memò-
ria són els seus ulls”, explica
Lauwers, que afegeix que va
escriure l’obra pensant en
Viviane De Muynck, “una de
les més grans actrius euro-
pees”. La protagonista re-
corda la història del segle XX
i els personatges expliquen
les seves històries, la majoria
extretes de la realitat.

Per al dramaturg aquesta
és l’obra “més convencional”
que ha fet, “una història li-

neal”. I és que malgrat que
Lauwers considera que “l’art
ha de confondre, en aquesta
època tan confusa que
vivim, entre atacs terroris-
tes i canvis climàtics, crec
que convé que ens unim, i
aquesta obra el que pretén
és unir les persones”. “El te-
atre és un art important –se-
gueix–. Un cop hem perdut
els rituals i Déu és mort,
l’únic lloc on la gent es reu-
neix és al teatre. Per a al-
guns és un art menor, per-
què és entreteniment, però
cal trobar noves maneres
d’expressar-se”. Lauwers ho
fa creant diferents focus
d’atenció: els personatges i
les seves històries, la músi-
ca, la dansa i el text. ■

Jan Lauwers crea un espectacle coral en què les històries personals conformen la història del segle XX ■ NEEDCOMPANY


