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PUBLICITAT

119001-820625E

ANUNCI d’informació pública del Projecte de remodelació de l’estació de bombament
nord i canonada d’impulsió del sistema de col·lectors del municipi de Castellar del
Vallès, al terme municipal de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i de la llista dels
béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-01299-P).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 15 de desembre del 2006 i en
compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició
pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte de
remodelació de l’estació de bombament nord i canonada d’impulsió del sistema de
col·lectors del municipi de Castellar del Vallès, al terme municipal de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental), el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, a
comptar del dia de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les
dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Castellar del Vallès, passeig Tolrà, 1-2, 08211 Castellar del Vallès.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Serveis Territorials de Barcelona, travessera
de Gràcia, 56, 6è, 08006 Barcelona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per
l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els
escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les
característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que
es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb
el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 19 de gener de 2007

Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics

Annex
Terme municipal de Castellar del Vallès

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 26888.
Titular: SA de Tintes y Acabados.
Superfície de servitud, en m2: 188.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
1.079.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 16.
Polígon: 19.
Titular: Inmobiliaria Clols SL.
Superfície de servitud, en m2: 79.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
154.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 90.
Polígon: 19.
Titular: Arús Ventura, Vicente.
Superfície de servitud, en m2: 174.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
403.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 9015.
Polígon: 19.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície de servitud, en m2: 311.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
1.844.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 88.
Polígon: 19.
Titular: Arús Ventura, Vicente.
Superfície de servitud, en m2: 282.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
606.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 9005.
Polígon: 19.
Titular: Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
Superfície de servitud, en m2: 15.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
39.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 9006.
Polígon: 19.
Titular: Diputació de Barcelona.
Superfície de servitud, en m2: 17.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
292.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Titular: Ajuntament de Castellar del
Vallès.
Superfície de servitud, en m2: 955.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
1.578.
Naturalesa: Urbana.
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El Vaixell dels Bojos ja
havia atracat a Tarragona
fa vuit anys, durant una
setmana. Ara, els sis actors
que en aquests moments hi
viuen i hi treballen han tor-
nat a la ciutat per presentar
el seu darrer espectacle,
Nàufrags en el parc
d’atraccions, de l’autor
xilè Jorge Díaz. Es tracta
d’una comèdia negra que
s’inscriu dins del corrent
del teatre de l’absurd, se-
gons va destacar ahir Au-
gusto Dirks, un dels mem-
bres d’aquesta peculiar
companyia.

L’obra gira al voltant
d’un matrimoni que s’en-
dinsa en un delirant joc, un
viatge a la intimitat de les
relacions entre un home i
una dona. «Perduts en el

gran parc d’atraccions de
la vida, l’home i la dona
reflecteixen en el mirall de
la humanitat el deteriora-
ment de la parella moder-
na».

Una visió carnavalesca

Diuen els que hi naveguen
que el Vaixell dels Bojos
«és una visió carnavalesca
de la vida, una imatge de la
humanitat a la deriva, de la
societat que ha perdut el
seu rumb». De fet, la seva
filosofia de vida s’inspira
en la novel·la El vaixell
dels necis, que l’humanis-
ta Sebastian Brant va pu-
blicar a finals de l’edat
mitjana. L’obra narrava
com centenars d’homes i
dones eren expulsats de les
seves poblacions i eren

condemnats a navegar
eternament a la deriva.
Ara, en aquesta embarca-
ció que des de fa vint anys
navega per aigües d’arreu
del món, hi viuen músics i
actors de diferents països
que porten arreu les seves
propostes teatrals. I no no-
més teatre, sinó que també
experimenten amb la pro-
ducció audiovisual.

A Tarragona, el vaixell
es troba atracat a la drassa-
na de la Confraria de Pes-
cadors. Cada divendres i
dissabte, a dos quarts
d’onze de la nit, represen-
ten el muntatge Nàufrags
en el parc d’atraccions,
interpretat per dos actors,
Bea Insa i Carlos Concha,
amb direcció de Víctor
Barrientos i vestuari i es-

cenografia de Robbie
Baars. La representació es
pot veure en un recinte ha-
bilitat a l’interior del ma-
teix vaixell, amb capacitat
per a 45 persones. El seu
èxit, que ha corregut bàsi-
cament a través del boca-
orella, fa que sigui difícil
aconseguir entrades per a
les pròximes sessions.
«Sempre fem ple absolut»,
assenyala Augusto Dirk.
L’entrada costa sis euros.

Tot i que a finals de fe-
brer el vaixell partirà de
Tarragona per viatjar cap a
Turquia, tenen previst tor-
nar a la ciutat a l’estiu.
Aleshores, el públic no se
situarà a l’interior de l’em-
barcació, sinó que munta-
ran un petit amfiteatre a
peu del moll.

Teatre de l’absurd des del mar
Un vaixell amb sis actors ofereix espectacles teatrals des del moll de Tarragona

El Vaixell dels Bojos està situat a la drassana de la Confraria de Pescadors de Tarragona. / JUDIT FERNÀNDEZ

� El Vaixell dels Bojos (Ship of
Fools) és una embarcació que des de
fa vint anys recorre el món per oferir
representacions teatrals, en els dife-

CARINA FILELLA / Tarragona rents punts on atraquen i des d’un re-
cinte situat a l’interior del vaixell.
Des del desembre i fins a mitjan fe-
brer aquesta peculiar embarcació es
troba a Tarragona, on s’escenifica

–cada divendres i dissabte– l’obra de
teatre Nàufrags en el parc d’atrac-
cions, del xilè Jorge Díaz. Té tant
d’èxit que és difícil aconseguir en-
trades per les pròximes sessions.

� El Ministeri de Treball
estudia expedientar el dis-
senyador Antonio Miró
per haver fet desfilar di-
versos immigrats la setma-
na passada a Passarel·la
Barcelona, malgrat que no
disposaven d’un permís
laboral i a canvi d’una re-
muneració econòmica. És
a dir, Miró els va pagar en
negre ja que un empresari
no pot fer un contracte de

treball a un immigrat si no
té permís laboral, ni l’es-
tranger tampoc no pot
emetre cap factura confor-
me ha estat remunerat. Se-
gons l’article 54.d de la llei
d’estrangeria, «la contrac-
tació de treballadors es-
trangers sense haver obtin-
gut abans la corresponent
autorització de treball» es
considera una infracció
molt greu. I la mateixa llei
estableix sancions de

6.000 a 60.000 euros per a
l’infractor per cadascun
dels treballadors estran-
gers empleats sense con-
tracte.

Fonts del Ministeri de
Treball van informar ahir
que estan investigant si
realment els immigrats no
tenien permís laboral, i
quants van desfilar en
aquestes circumstàncies.

El secretari d’immigra-
ció de CCOO, Ghassan

Saliba, va destacar ahir
que els estrangers, en
aquesta situació, són unes
«simples víctimes». I va
recordar que la llei d’es-
trangeria també preveu
que un immigrat que tre-
balla sense permís laboral
pugui regularitzar la seva
situació si denuncia l’em-
presari i col·labora amb la
Inspecció de Treball. Miró
no va voler fer ahir cap de-
claració sobre l’afer.

Treball estudia expedientar Antonio
Miró per la desfilada dels immigrats

M. BERNABÉ / Barcelona

� El poblat ibèric de la
Punta dels Guíxols de Sant
Feliu de Guíxols es tornarà
a excavar 55 anys després
de la darrera campanya,
que data del 1952. L’en-
derroc de la casa del faro-
ner ha permès posar al des-
cobert una zona que, fins
ara, no havia estat investi-
gada. L’alcalde, Miquel
Lobato, va explicar que
encara s’ha de definir la
fórmula amb la qual s’ex-
cavarà, però va assegurar
que aquest any hi haurà ar-
queòlegs treballant a la zo-
na on hi havia la casa del
faroner, ara enderrocada.
L’enderroc, que ja ha po-
sat el descobert les prime-
res peces de ceràmica, és
rellevant perquè aquesta

edificació es va construir
el 1948, i la segona gran
excavació es va portar a
terme el 1952, a càrrec de
Lluís Esteva, sota la super-
visió de l’arqueòleg Mi-
quel Oliva. Per tant, hi ha
una important zona, que
ara es convertirà en un
parc, que no havia pogut
ser estudiada. La impor-
tància de la Punta dels
Guíxols, també coneguda
com Fortim o Salvament
-perquè hi ha la caseta de
la Societat de Salvament-
és gran perquè representa
els orígens de la població i,
també, del Museu d’Histò-
ria de la Ciutat. El 1903,
mentre es feien esclatar
explosius a la pedrera del
Fortim, es van descobrir
les restes del poblat.

Excavaran a la Punta dels
Guíxols el poblat ibèric

de Sant Feliu
J. T. / Sant Feliu de Guíxols


