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PUBLICITAT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Finances

Serveis Territorials a Tarragona

CORRECCIÓ D’ERRADA
A l’Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud
d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública,
urgent ocupació i aprovació d’un projecte d’instal·lació
elèctrica al terme municipal de la Selva del Camp (RAT-
11372).
Havent observat una errada al text de l ’Anunci
esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 4916, pàg.
22084, de 2.7.2007; així com al BOE núm. 153, pàg.
7481, de 27.6.2007, i al diari El Punt de 26.6.2007,
consistent en el fet que la llista de l’annex amb la relació
individualitzada dels béns i drets afectats per la línia no
és completa, es detalla, tot seguit, la llista esmentada:

Llista concreta i individualitzada de béns i drets afectats
per la línia
Abreviatures utilitzades
FN= finca número; PO= polígon; PA= parcel·la; TD=
titular i domicili; US= ús del sòl; L= longitud de l’eix de
línia elèctrica en metres; VOL= vol aeri, en metres
quadrats; A= afectació del domini de suports, en metres
quadrats; SP= servitud perpètua de pas, en metres
quadrats; OT= ocupació temporal, en metres quadrats.
AG= agrari; AR= avellaners regadiu; AS= avellaners
secà; FS= fruiters secà; IP= improductiu; MT= matolls;
PS= pastura.

FN=1; PO=2; PA=181; TD=Manuel Velasco Ruiz, c.
Castella, 18, 43470 La Selva del Camp; US=FS; L=237;
VOL=4296,91; A=7,50; SP=840,14; OT=2282,59.
FN=2; PO=2; PA=185; TD=Antonio Flores Martínez
(Comunitat de Regants Mina Amian), c. Pau Casals, 7,
43470 La Selva del Camp; US=PS; L=43,14;
VOL=689,67; A=7,50; SP=163,06; OT=427,69.
FN=3; PO=26; PA=23; TD=Antonio Domènech Lorente,
c. Pau Casals, 2, 43470 La Selva del Camp; US=AG;
L=111,06; VOL=1535,87; A=7,50; SP=382,9;
OT=975,25.
FN=4; PO=26; PA=24; TD=Josep Roig Segarra, av. Puig
i Ferreter, 47, 43470 La Selva del Camp; US=AG;
L=42,29; VOL=1071,79; A=7,50; SP=189,42;
OT=586,94.
FN=5; PO=26; PA=457; TD=Rosa Masdeu Costa, c.
Puig i Ferrater, 29, 43470 La Selva del Camp; US=AG;
L=83,79; VOL=1457,7; A=0; SP=329,12; OT=840,47.

FN=6; PO=26; PA=20; TD=Manuel Fonseca Venegas, c.
Vint-i-sis, 17, 2n 1a Bonavista, 43100 Tarragona; M.
Carmen Ramos Ramírez, c. de la Font, apt. 101 40,
43470 La Selva del Camp; US=AG; L=98,84;
VOL=1687,96; A=7,50; SP=226,37; OT=985,49.
FN=7; PO=26; PA=21; TD=Àngel Ruano Garrido, c. Eres
Altes, 3, esc. G, 43840 Vila-seca; US=AR; L=129;
VOL=2130,79; A=15; SP=368,02; OT=1275,51.
FN=8; PO=26; PA=19; TD=Antonio Simó Voltas, c. la
Gentil i el Vellet, 12, 43470 La Selva del Camp; US=AS;
L=38; VOL=756,67; A=0; SP=149,79; OT=381,66.
FN=9; PO=2; PA=119; TD=Gerard Dalmau Papió, c.
Victoria Kent, 28, àtic, 43204 Reus; US=AG; L=104,29;
VOL=2296,47; A=7,50; SP=411,87; OT=1040,81.
FN=10; PO=2; PA=118; TD=John Richards David,
carretera bústia 99, 43470 La Selva del Camp; US=IP;
L=60,77; VOL=1129,96; A=0; SP=236,97; OT=609,30.
FN=11; PO=1; PA=111; TD=Claudio Azuara Monzón, c.
Alt de Sant Pere, 76, 43201 Reus; US=AG; L=41,30;
VOL=876,88; A=7,50; SP=220,65; OT=527,9.
FN=12; PO=1; PA=110; TD=Anna M. Nadal Gómez, c.
Costa Daurada, 5, 7è H, 43205 Reus; US=AG; L=62,58;
VOL=840,63; A=0; SP=181,79; OT=462,6.
FN=13; PO=1; PA=112; TD=Joaquim Balanyà Fort, av.
Pere el Cerimoniós, 75, 2n A, 43205 Reus; US=AG;
L=51,48; VOL=825,6; A=0; SP=205,95; OT=515,51.
FN=14; PO=1; PA=109; TD=Diego Sainz de Albéniz
Domínguez, pg. Independència, 22 4t 2a, 43005
Tarragona; US=AG; L=36,87; VOL=651,78; A=7,50;
SP=147,46; OT=369,4.
FN=15; PO=1; PA=113; TD=Josep M. Caballé Josa i
Trinidad Molas Crespo, c. Eduard Toda, 9, 43204 Reus;
US=AG; L=87,06; VOL=1418,8; A=7,50; SP=345,05;
OT=898,87.
FN=16; PO=1; PA=115; TD=Martí Lafuente Maideu, c.
Enciclopèdia, 15, 43470 La Selva del Camp; US=MT;
L=40,96; VOL=689,73; A=7,50; SP=171,19; OT=437,48.

Tarragona, 18 d’abril de 2008
Teresa Pallarès Piqué
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona
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119170-924660B

● No estava pensat com
un acte d’homenatge pòs-
tum a Xavier Dupré, però
la presentació dels dos
darrers números de la pu-
blicació Fòrum, sobre te-
mes d’història i arqueolo-
gia tarragonines, que ahir
va organitzar el Museu
Nacional Arqueològic de
Tarragona, va fer que es-
devingués així. De fet, els
dos títols que es presenta-
ven tenien com a denomi-
nador comú la figura de
Dupré, que és l’autor
d’una de les obres i coordi-
nador i editor de la segona.
Es tracta del títol Ibers i
grecs a l’Hospitalet de
l’Infant, presentat per Nú-
ria Rafel, professora de
prehistòria de la Universi-
tat de Lleida, i del volum
Colonia iulia urbs tri-
umphalis Tarraco, amb
edició a cura del mateix
Dupré i textos de Geza Al-
földy, Xavier Arquillué,
Simon Keay, Eva M. Kop-
pel, Josep Maria Macias,
Jaume Massó, Josep An-
ton Remolà i Francesc

Tarrats. L’acte de presen-
tació va ser a càrrec del
mateix Geza Alföldy, ca-
tedràtic emèrit de la Uni-
versitat de Heidelberg,
que justament avui rebrà la
medalla de la Ciutat de
Tarragona de mans de
l’Ajuntament.

«L’ànima de les dues
publicacions té un nom: el
d’una persona que va fer
molt per l’arqueologia
d’aquesta ciutat, i més que
hauria fet, si se l’hagués

deixat, per l’arqueologia
d’aquest país, va dir el di-
rector del MNAT, Fran-
cesc Tarraats, amb relació
a Dupré,

La publicació Fòrum,
editada pel Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarra-
gona des de 1986, va néi-
xer com una eina de difu-
sió dels treballs d’investi-
gació sobre temes histò-
rics i arqueològics, íntima-
ment relacionats amb les
comarques tarragonines.

C. FILELLA / Tarragona

El MNAT ret un homenatge pòstum a
Xavier Dupré en la presentació dels

darrers números de la sèrie «Fòrum»

Presentació dels números 11 i 12 de la sèrie «Fòrum». / M.M.

● La companyia de dansa
dirigida per Cesc Gelabert
i Lydia Azzopardi tanca la
gira de l’espectacle Orion
(35’) / Caravan aquest di-
vendres, a dos quarts de
deu del vespre, al Teatre
Metropol de Tarragona.

L’espectacle està for-
mat per dues coreografies.
Per una banda, Orion
(’35), una fórmula coreo-
gràfica construïda a partir
d’algunes de les explica-

cions que la ciència mo-
derna ha donat a la realitat,
com ara el Big band, l’evo-
lució de les espècies de
Darwin o les neurocièn-
cies. I, per l’altra, Cara-
van, títol que prové de la
peça homònima de Duke
Ellington en la qual «es
proposa crear un ambient,
establir relacions comp-
tant només amb els balla-
rins i la llum», segons s’a-
punta a la seva carta de
presentació.

L’any passat la compa-
nyia va rebre el premi Pú-
blics d’Arts Escèniques de
Tarragona amb el seu ante-
rior espectacle Psitt!!
Psitt!!-Viene regando flo-
res desde La Habana a
Morón.

Aquest divendres, en el
marc del Fòrum Metropol,
hi haurà un assaig tècnic
amb els comentaris de
Cesc Gelabert, a partir de
dos quarts de sis de la tar-
da.

La companyia de dansa Gelabert
Azzopardi acaba la gira al Metropol
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«El sèsam és nutritiu i sa-
ludable però, abans de
menjar-ne, l’has d’obrir i
moldre amb molta cura. El
sèsam només és nutritiu
quan l’hem triturat i n’hem
extret l’essència.» Així
s’explica en la carta de
presentació de l’especta-
cle de dansa que avui tan-
carà la temporada de pri-
mavera de la sala Trono.
Amb el sèsam passa el ma-
teix, segons diuen els co-
reògrafs, que amb tots el
altres aspectes de la vida
diària, i aquest és el mis-
satge de l’obra. Encesa de
sèsam és un espectacle
d’improvisació presentat
pel coreògraf i ballarí ja-
ponès Kenzo Kusuda, es-
tablert a Amsterdam, i la
ballarina barcelonina Mi-
reia de Querol. Damunt de
l’escenari també l’acom-
panyaran Roser López, la
ballarina i coreògrafa que
ha obtingut el primer Pre-
mi de Solos (Masdanza
2006) i Còncau II (presen-
tat recentment al Mercat
de les Flors), i la ballarina
Maria Campos, que ha
presentat el seu propi tre-
ball al Festival Resolu-
tion’07 a Londres i Barce-
lona. Actualment està tre-
ballant amb Sol Picó. A
més, també hi haurà músi-
ca de percussió en directe
a càrrec de Guy Nader.

Pel que fa al teatre, l’es-
trena –prevista per demà–
de la producció local Al-
menys no és Nadal, de la
companyia Trono Ville-

gas, protagonitzada per
Isabel Sans i Menuda Tà-
pias, s’ha suspès per ma-
laltia d’una de les intèr-
prets, i la seva estrena s’a-
jorna fins a una data enca-
ra per determinar.

A més, cal destacar que
El lleig, de Marius von
Mayenburg, es pot veure
des d’ahir i fins al 29 de
juny al teatre Tantarantana
de Barcelona. Aquest es-
pectacle està protagonitzat
per Joan Negrié, Oriol
Grau, Neus Umbert i Pep
Muñoz i dirigit per Juan

Carlos Martel. Atesa la
bona rebuda que ha tingut
aquesta estrena a la ciutat,
es preveu que a l’octubre
s’hi ampliï el nombre
d’actuacions.

D’altra banda, la sala
Trono ha organitzat per fi-
nals d’aquest mes un altre
curs de formació, Inter-
pretació davant la càme-
ra, que inclourà pràctiques
davant la càmera de televi-
sió, per a actrius i actors
amateurs. La professora és
Agnès Busquets, actriu del
programa Polònia de TV3.

La sala Trono de Tarragona
tanca la temporada amb el

ballarí japonès Kenzu Kusuda
Agnès Busquets, de Polònia, impartirà un curs d’interpretació

Escena de l’espectacle de dansa Encesa de sèsam. / EL PUNT

● Desprès de l’èxit d’El lleig, de Marius
von Mayenburg, la sala Trono ha progra-
mat per avui la darrera actuació de la tem-
porada de primavera. Es tracta del mun-

C. FILELLA / Tarragona tatge Encesa de sèsam, un espectacle
d’improvisació i dansa presentat pel co-
reògraf i ballarí japonès Kenzo Kusuda,
establert a Amsterdam, i la ballarina bar-
celonina Mireia de Querol.


