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En sessió de 19 de març de 2007 la Junta de
Govern local va acordar aprovar inicialment
l’Estudi de Detall d’un nou Equipament al carrer
Tres Roques redactat pel servei tècnic del Servei
d’Urbanisme, en compliment del que disposa l’art.
279.2 de les Normes Urbanístiques del Pla
General vigent.

Per aquest motiu s’inicia un període d’informació
pública de 20 dies, a comptar des del següent al
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per tal que les persones
interessades puguin presentar les al·legacions
que estimin pertinents.

La documentació bàsica de l’Estudi de Detall d’un
nou Equipament al carrer Tres Roques (ED-149)
es podrà consultar a l’espai web municipal
http://mataro.cat/urbanisme/publics

L’expedient corresponent és a disposició de
qualsevol persona interessada, en el Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo Iglesias, 63
segona planta. Horari de despatx al públic: de 9 a
14 hores, de dilluns a divendres.

Mataró, 19 de març de 2007

EL CONSELLER DELEGAT
D’URBANISME 
Arcadi Vilert i Soler

Servei d’Urbanisme
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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió de data 20 de març de
2007, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el reglament
regulador del funcionament del servei públic de biblioteca municipal,
sotmetre tot l’expedient a informació pública per un període de
trenta dies i concedint audiència als interessats durant el mateix
termini, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments.
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, els
acords esmentats i el text del reglament es poden consultar a les
oficines municipals tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze
hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del
present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix
anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
diari El Punt.
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar a l’Ajuntament
dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels
mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni suggeriment, el reglament
esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de
la seva publicació. Tal com disposen l’ar ticle 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya i 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abr i l ,  reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb l’article 66 del ROAS.

Angelino Maestro Martínez
Alcalde

Cervelló, 22 de març de 2007
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Des de dissabte i fins al 29
d’abril, al Versus Teatre es
podrà veure Miniatures

violentes, una peça que
persegueix la implicació
de l’espectador, que troba-
rà les escenes de la història
desordenades i que s’hau-
rà de molestar a recom-
pondre. L’obra comença
pel final, aclareix Szpun-
berg, que defensa aquesta
fórmula per aconseguir
que «el públic no tingui
una actitud passiva».

La història parla de dues
amigues d’uns trenta anys
que es retroben per casua-
litat 15 anys després. Men-
tre que l’una avui és dona
d’un polític, l’altra s’ha
convertit en una mare sol-
tera amb dos fills. Tot i que
la trobada és celebrada, en
realitat la convivència en
l’adolescència ja era trau-
màtica perquè hi ha «un
cert maltractament» de
l’una sobre l’altra. Szpun-
berg rebutja que s’analitzi
el muntatge com un exem-
ple més de violència de gè-
nere: un tema que, diu, cal-
dria aprofundir. El mun-
tatge sempre mostra la
violència en una forma
psicològica, sense ser
explícita. Ella considera
que el més dur és trobar la
violència en les situacions
quotidianes i constata que

«hi ha gent que només se
sap relacionar amb vio-
lència», s’exclama. De fet,
les rèpliques dels intèr-
prets són sempre enceses,
sense quasi evolució, mos-
tra del moment límit en
què viuen l’escena. L’ac-
tor David Planas confessa
que sovint «ens fan ràbia»
les reaccions dels perso-
natges.

Tot i que la duresa és un
element imprescindible en

aquesta posada en escena,
també hi ha moments per a
un «humor corrosiu», de-
fineix Szpunberg. I per a
instants intranscendents.
La música de Mecano, per
exemple, «parla de la quo-
tidianitat habitual en la vi-
da real i que rara vegada
apareix en el teatre».

L’espectacle de petit
format es va estrenar fa un
any al llavors teatre muni-
cipal Sant Domènec de Gi-

rona. Posteriorment, van
repetir representacions a
La Planeta. Per a Barcelo-
na, Albert Ausellé substi-
tueix Ferran Joanmiquel.
També s’ha adaptat el
muntatge a la disposició
del Versus, tot eliminant
una de les dues grades. La
proximitat amb el públic
garanteix que la tensió en-
tre els personatges la per-
cebi el pati de butaques
amb molta claredat.

Victòria Szpunberg signa un treball col·lectiu que delata tensions domèstiques

Aquelles petites violències

� Versus Teatre repesca l’espectacle
Miniatures violentes, estrenat l’any
passat a Girona. La peça, que parteix
d’un encàrrec de l’Associació Giro-

Cristina Cervià i Meritxell Yanes, en una escena de l’obra. / EUDALD PICAS

JORDI BORDES / Barcelona nina de Teatre per parlar sobre la vio-
lència, és un treball col·lectiu (fet a
partir d’improvisacions) entre la dra-
maturga i directora Victòria Szpun-
berg i els cinc actors. L’obra exposa

situacions d’agressivitat quotidianes
i trasllada a l’espectador un món que
l’incomoda i que l’obliga a pregun-
tar-se «què és violència i què no ho
és», insinua l’actriu Cristina Cervià.

� Al poble de Baton Rou-
ge, a Louisiana (EUA), co-
mencen a succeir fets real-
ment estranys però sem-
blants a les diferents pla-
gues anunciades per la Bí-
blia. Katherine Winter
(Hilary Swank), una mis-
sionera cristiana que des-
prés de la tràgica mort de
la seva família decideix re-
nunciar a la seva fe religio-
sa i opta per endinsar-se en
la investigació científica,
s’encarrega d’estudiar les
plagues d’aquest petit po-
ble. A mesura que avança
la investigació, Katherine
s’adona que els fenòmens
no es poden explicar ex-
clusivament a través de la
ciència i busca l’explica-
ció dels fets en la religió i
en l’auguri escrit a la

Bíblia.
La cosecha, dirigida per

Steven Hopkins i duta a
terme per les productores
Warner Bros i Dark Castle
Entertainment, ha estat

classificada pels crítics
com una pel·lícula violen-
ta, amb imatges desagra-
dables i alguna escena se-
xual. La banda sonora és
de John Frizzel. El film es-

tà protagonitzat per Hilary
Swank, que ha viatjat a
Barcelona per presentar la
pel·lícula, que s’estrenarà
als cinemes demà dime-
cres.

AGÈNCIES

Hilary Swank presenta a Barcelona la
seva última pel·lícula, «La cosecha»

Hilary Swank en la presentació, ahir a Barcelona, de La cosecha. / LLUÍS CRUSET




