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PUBLICITAT

Convocatòria d’eleccions AGRUPACIÓ BÀSQUET PREMIÀ
Per tal de complir amb el Capítol 4t dels Estatuts de l’Agrupació Bàsquet Premià, l’actual Junta
Directiva, aplicant els articles 14è i 15è, convoca eleccions pel fet d’estar esgotant-se el període de
quatre anys del seu mandat. Per tant, informem de:
Que d’acord amb l’article 16
1. Les bases d’aquesta convocatòria estan inserides en el web oficial de l’entitat www.abpremia.com,

en la pàgina NOTÍCIES.
2. Aquestes mateixes estan penjades en el tauler d’anuncis de l’entitat al Pavelló Municipal d’Esports

de Premià de Mar, Camí del Mig, 62-64.
3. Aquestes bases seran enviades per correu electrònic a tots els socis que l’han donat a conèixer en

la privada base de dades de l’entitat.
4. S’ha posat en coneixement d’aquesta convocatòria la Federació Catalana de Basquetbol.
Que d’acord amb l’article 17
1. El nombre de càrrecs que cal proveir és el de la totalitat de la junta, que són: president,

vicepresident, tresorer, secretari i vocals. El nombre total de membres no podrà ser inferior a 5 ni
superior a 21.

2. Són electors i elegibles els socis amb les condicions següents: ser major d’edat i no tenir suspesa la
condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

3. El cens electoral estarà exposat en el tauler d’anuncis de l’entitat en el Pavelló Municipal d’Esports
de Premià de Mar a partir del dia 14 d’abril, fins al dia de les eleccions.

4. El dilluns 16 d’abril de 2007 a les 20 h es constituirà la Junta Electoral, formada per tres socis, un
dels quals en serà president. Tres socis més seran reserves dels anteriors. L’actual secretària de la
junta directiva també en farà les funcions en la Junta Electoral.

5. La llista de cada candidatura haurà d’anar encapçalada pel nom del president i seguit de tots els
noms i cognoms del seu equip.

6. Les llistes hauran de lliurar-se en un sobre tancat a la consergeria del Pavelló Municipal d’Esports
de Premià de Mar a nom del president de la Junta Electoral.

7. El termini de presentació de candidatures serà el divendres 18 de maig a les 20  h. La Junta
Electoral donarà a conèixer les llistes vàlides, com a màxim, a les 20 h del dia 22 de maig.

8. Les eleccions es celebraran el divendres 8 de juny de 2007, de 19.00 h a 22.00 h.
9. L’acta de la candidatura guanyadora serà presentada per la Junta Electoral el dimarts 12 de juny a

les 20 h.
10. En cas de només presentar-se una llista, la Junta Electoral la constituirà com a guanyadora el

divendres 18 de maig a les 20.00 h

LA JUNTA DIRECTIVA. Premià de Mar, 14 d’abril de 2007
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PUBLICITAT

ANUNCI
de la Fundació Cultural Privada
d’Estudis Llibertaris i Anarcosindi-
calistes, sobre adopció de diver-
sos acords.
A la reunió del Patronat de la
Fundació celebrada el dia 18 de
novembre de 2006, es van adop-
tar, entre d'altres, els següents
acords:
L'extinció de la Fundació Cultural
Privada Fundació d’Estudis Lliber-
taris i Anarcosindicalistes. La des-
tinació, mitjançant la cessió glo-
bal, dels actius i passius de la
Fundació Cultural Privada d’Estu-
dis Llibertaris i Anarcosindicalis-
tes en favor de la CNT de Cata-
lunya.
Als efectes legals oportuns s'in-
forma les persones que acreditin
un interès legítim i els creditors
de l'entitat cedent i als de l'entitat
cessionària, que tindran dret a
conèixer, a la seu de la Fundació
cedent (carrer Joaquin Costa,
núm. 79, Barcelona), el text ínte-
gre dels acords esmentats, així
com a formular-hi observacions,
aportar-hi informació o oposar-se
a la seva execució en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà
de la data de publicació d'aquest
Anunci al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Barcelona, 12 d’abril de 2007
Manuel Castro Chousa
President 125395-841643E

PUBLICITAT

A N U N C I
El Ple Municipal, en la sessió ordinària realitzada el dia 29 de març
de 2007, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’ordenança d’ús
de les platges de Viladecans, i sotmetre-la a informació pública per
un període de trenta dies hàbils, a fi que es puguin presentar al·le-
gacions, reclamacions o suggeriments.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmen-
tats i el text de l’Ordenança es poden consultar  a les oficines de
l’Àrea de Medi Ambient i Espai Públic de l’Ajuntament de Vilade-
cans (ctra. de la Vila, 13-15, baixos, CP-08840 Viladecans), tots els
dies feiners, entre les 9:00 hores i les 14:00 hores, a la web munici-
pal (www.viladecans.cat) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, du-
rant el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir del dia se-
güent al de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el But-
lletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

En aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin adients davant l’Ajunta-
ment, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esde-
vindrà aprovada definitivament. En aquest cas la certificació del se-
cretari de la corporació en què consti que no s’han produït al·lega-
cions acreditarà l’esmentada aprovació definitiva.

Viladecans, 10 d’abril de 2007
El tinent d’alcalde de l’Àrea de
Medi Ambient i Espai Públic
David Massana Gràcia

166519/891345

� L’àrea de Seguretat
Ciutadana i Mobilitat de
l’Ajuntament de Cerda-
nyola ha elaborat un pla de
rotondes que s’executarà
durant el pròxim mandat i
que suposarà la construc-
ció de deu nous elements
viaris a diferents punts de
la ciutat amb l’objectiu de
pacificar i ordenar el tràn-
sit urbà.

El regidor de Seguretat
Ciutadana, Alfons Esco-
da, ha explicat que per
qüestions de pressupost
–principalment– i per ca-
racterístiques tècniques
aquest projecte no s’ha po-
gut tirar endavant aquests
últims quatre anys. Els
càlculs de l’Ajuntament
són que l’execució del pla
podria costar al voltant

d’1,8 milions.
Alguns dels punts esco-

llits per situar les rotondes
són: Serra de Galliners
amb París, Sant Casimir
amb Portugal, la ronda
Cerdanyola amb Felip II,
la ronda Cerdanyola amb
Pineda, Boters amb l’avin-
guda UAB, Santa Rosa
amb Flor de Maig i a l’ac-
cés a Ripollet i Montcada
des de l’N-150. A aquesta
llista cal afegir-hi les dues
previstes als accessos nord
i sud de l’N-150.

Als llocs on sigui possi-
ble, l’Ajuntament elimina-
rà els semàfors, però és
possible que els mantingui
on hi hagi un volum alt de
pas de vianants. Un altre
projecte de futur és redis-
senyar l’avinguda Guiera
perquè els cotxes hi corrin
menys.

Cerdanyola elabora un pla
per fer durant el pròxim
mandat 10 rotondes per

pacificar i ordenar el trànsit
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Cerdanyola del Vallès

Aquesta és la cruïlla de Sant Casimir amb Portugal. / C.A.F.

El cel massa baix és obra
d’Ahmed Ghazali i la in-
terpreta la companyia bar-
celonina La Invenció.
L’argument gira al voltant
del segrest d’un avió i
mentre es desenvolupa la
trama principal amb els
passatgers, es crea una ac-
ció paral·lela en què s’es-
corxa un xai a la manera
musulmana i que és una
al·legoria del terrorisme.
L’animal es mata una hora
abans de la funció i així
quan arriba a l’escenari, ja
mort, encara no fa pudor i
es pot fer tot l’especeja-
ment. L’obra, que és una
proposta avalada per la
xarxa d’activitats culturals
Transversal (formada per
una quinzena d’ajunta-
ments), ja s’havia repre-
sentat en municipis com
Girona, Lleida i Perpinyà,
i mai no havia passat res.
Com va reconèixer ahir el
director, Josep Pere Peyró,
l’animal sempre es mata
dins del compartiment del
vehicle en què el transpor-
ten, però a Figueres van
posar els xais (eren tres)
darrere d’un pati del teatre

envoltats d’edificis, per-
què no podien accedir-hi
amb el vehicle. Allà, van
sacrificar dissabte un xai i
uns veïns van trucar a la
protectora i els seus res-
ponsables van avisar els
Mossos. Els agents van ai-
xecar diverses actes, però
l’obra es va fer igualment.
Ahir a la tarda, estava pre-
vista la segona funció i els
Mossos van tornar a El

Jardí. Aquest cop, la poli-
cia va endur-se els xais que
quedaven vius perquè la
companyia no tenia els do-
cuments ni tampoc permís
per matar-los i escorxar-
los.

L’obra es va suspendre i
no se sap què passarà amb
les altres actuacions que
s’han de fer arreu de Cata-
lunya (la propera és a Tor-
tosa). «S’ha tret de con-

text, perquè forma part
d’una acció teatral. No po-
dem portar el xai mort de
l’escorxador, perquè ens
el donen sense el cap ni les
vísceres i no podem fer la
nostra creació», explicava
Peyró, que va admetre que
no tenen permís per fer
aquestes activitats. Els dos
xais van ser traslladats a la
protectora, que vol denun-
ciar la companyia.

Obliguen a suspendre una obra
teatral a Figueres perquè es mata un
xai sense permís abans de la funció
Dissabte ja es va fer una actuació a Figueres i la protectora va denunciar-ho

Un mosso s’endú un dels xais ahir a la tarda a Figueres. / M.B.

� Polèmica teatral a Figueres. Dis-
sabte es va fer la primera representa-
ció de l’obra El cel massa baix, en
què es mata un xai abans de comen-

MARC BATALLER / Figueres çar la funció i després s’escorxa da-
vant del públic. L’animal es va matar
en un pati del teatre, on hi ha diversos
edificis, i uns veïns van denunciar-
ho a la protectora. Ahir, els Mossos

van endur-se els dos animals vius
que quedaven perquè els responsa-
bles de la companyia no tenien els
permisos i es va haver de suspendre
la segona representació.


