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A V U I

divendres

13 de maig del 2005

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès

Àmbit de Gestió de Serveis Urbans

EDICTE
Referència: Projecte per a l'exe-
cució i millora de la xarxa munici-
pal de clavegueram al sector del
Font del Fumet. Promoció: Muni-
cipal. Data aprovació inicial: 11
d'abril de 2005.
La Junta de Govern Local de l'A-
juntament de Sant Cugat del
Vallès, en sessió ordinària d'11
d'abril de 2005, va acordar apro-
var inicialment el Projecte per a
l'execució i millora de la xarxa
municipal de clavegueram al sec-
tor del Font del Fumet, d'aquesta
ciutat, en els mateixos termes del
projecte elaborat per l'arquitecte
Xavier Bellot i Navascués, de pro-
moció i àmbit territorial de
referència, i sotmetre l'esmentat
expedient a informació pública
pel termini d'un mes, d'acord
amb el que disposa l'article 64 del
Text Refós de la legislació vigent
a Catalunya en matèria urbanísti-
ca, aprovat mitjançant Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
en relació amb la disposició Tran-
sitòria 4a de la Llei 2/2002, de 14
de març, d'Urbanisme de Catalu-
nya.
Durant l'esmentat termini d'un
mes, a comptar des del dia hàbil
següent a la data de l'última
publicació del present Edicte en el
Butlletí Oficial de la Província o a
la premsa escrita, tota la docu-
mentació tècnica i administrativa
de l'expedient podrà examinar-se

a les dependències de l'Àmbit de
Gestió de Serveis Urbans, carrer
Dos de Maig número 25, planta
segona, els dies feiners de 10 a 14
hores, i s’hi podran presentar
al·legacions mitjançant qualsevol
dels procediments previstos a
l'article 86 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de les Adminis-
tracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.
Superat l'anterior termini sense
haver-se formulat al·legacions, el
projecte d'urbanització estarà
aprovat definitivament segons l'a-
cord de la Junta de Govern Local
d'11 d'abril de 2005.
En el supòsit de ser procedent l'a-
provació definitiva, contra aquest
acte administratiu, que és defini-
tiu en via administrativa, podeu
interposar, potestativament,
recurs de reposició davant l'Ajun-
tament en el termini d'un mes a
comptar des del dia hàbil següent
al de la publicació de l'edicte
corresponent a l'aprovació defini-
tiva, o directament recurs conten-
ciós administratiu dins del termini
de dos mesos davant els jutjats
contenciosos administratius de la
província de Barcelona. Transcor-
regut un mes des de la interposi-
ció del recurs de reposició sense
que hagi estat resolt, s'entendrà
desestimat per silenci administra-
tiu i a partir de l'endemà podrà
ésser interposat recurs contenciós
administratiu dins del termini de
sis mesos. No obstant això,
podreu interposar-ne qualsevol
altre si ho considereu convenient.
La qual cosa es fa pública per al
coneixement general.

Sant Cugat del Vallès,
20 d'abril de 2005.

L'alcalde,
Lluís Recoder Miralles

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès

Àmbit de Gestió de Serveis Urbans

EDICTE
Referència: Projecte executiu del
col·lector de descàrrega del
col·lector del camí de Sant Cugat
al Papiol. Promoció: Municipal.
Data aprovació inicial: 11 d'a-
bril de 2005.
La Junta de Govern Local de l'A-
juntament de Sant Cugat del
Vallès, en sessió ordinària d'11
d'abril de 2005, va acordar apro-
var inicialment el Projecte execu-
tiu del col·lector de descàrrega
del col·lector del camí de Sant
Cugat al Papiol, d'aquesta ciutat,
en els mateixos termes del pro-
jecte elaborat per Consultors Tèc-
nics d'Enginyeria i Arquitectura
SL (CEA) de promoció i àmbit
territorial de referència, i sotmetre
l'esmentat expedient a informació
pública pel termini d'un mes, d'a-
cord amb el que disposa l'article
64 del Text Refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria
urbanística, aprovat mitjançant
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, en relació amb la disposició
Transitòria 4a de la Llei 2/2002, de
14 de març, d'Urbanisme de Cata-
lunya.
Durant l'esmentat termini d'un
mes, a comptar des del dia hàbil
següent a la data de l'última
publicació del present Edicte en el
Butlletí Oficial de la Província o a
la premsa escrita, tota la docu-
mentació tècnica i administrativa
de l'expedient podrà examinar-se

a les dependències de l'Àmbit de
Gestió de Serveis Urbans, carrer
Dos de Maig número 25, planta
segona, els dies feiners de 10 a 14
hores, i s’hi podran presentar
al·legacions mitjançant qualsevol
dels procediments previstos en
l'article 86 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de les Adminis-
tracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.
Superat l'anterior termini sense
haver-se formulat al·legacions, el
projecte d'urbanització estarà
aprovat definitivament segons l'a-
cord de la Junta de Govern Local
d'11 d'abril de 2005.
En el supòsit de ser procedent l'a-
provació definitiva, contra aquest
acte administratiu, que és defini-
tiu en via administrativa, podeu
interposar, potestativament,
recurs de reposició davant l'Ajun-
tament en el termini d'un mes a
comptar des del dia hàbil següent
al de la publicació de l'edicte
corresponent a l'aprovació defini-
tiva, o directament recurs conten-
ciós administratiu dins del termini
de dos mesos davant els jutjats
contenciosos administratius de la
província de Barcelona. Transcor-
regut un mes des de la interposi-
ció del recurs de reposició sense
que hagi estat resolt, s'entendrà
desestimat per silenci administra-
tiu i a partir de l'endemà podrà
ésser interposat recurs contenciós
administratiu dins del termini de
sis mesos. No obstant això,
podreu interposar-ne qualsevol
altre si ho considereu convenient.
La qual cosa es fa pública per al
coneixement general.

Sant Cugat del Vallès,
20 d'abril de 2005.

L'alcalde,
Lluís Recoder Miralles

ISRAEL SÁNCHEZ / EFE

Al Jarreau feia deu any que no venia a Catalunya

La 43 edició del certamen de Sant Feliu de Guíxols se celebrarà del 15 de juliol al 17 d’agost amb un cartell molt variat

Al Jarreau, estrella del
Festival de la Porta Ferrada

Marta Porter
BARCELONA

La companyia de
Lindsay Kemp

estrenarà l’espectacle
‘Elisabeth I, the last

dance’, en què el
mateix Kemp fa

d’Elisabet

A
l Jarreau,
Joan Manu-
el Serrat,
Lindsay

Kemp, Youssou
N’Dour, Comedi-
ants, Carlinhos
Brown i Ángel Core-
lla són alguns dels
artistes que el Fes-
tival Internacional
de la Porta Ferrada
presenta aquest es-
tiu a Sant Feliu de
Guíxols.

El certamen, que arriba en-
guany a la seva 43 edició, pre-
senta un cartell variat en què la
música en els seus diferents es-
tils, la dansa i el teatre es com-
binen en un festival que l’any
passat va reunir més de 12.000
persones i que, gràcies a aquest
èxit, enguany augmenta el seu
aforament a 15.000 localitats i
els seus espectacles passen
d’onze a catorze, alhora que
també s’amplia el nombre
d’escenaris: Teatre Auditori
Municipal, església del mones-
tir, Auditori Plaça Abadia i la
zona esportiva Vilartagues.

Tot i que la secció oficial l’o-
brirà el tenor Jaume Aragall el
dia 15 de juliol per presentar el
seu disc de cançó italiana i na-
politanes, acompanyat del pia-
nista Miguel Zanetti, el Festival
comptarà amb una prèvia, el 3
de juliol, en què l’Orquestra Fil-
harmònica de Catalunya i la

Coral Polifònica de Puig-reig in-
terpretaran el Te Deum de Josep
M. Vilà, a més de les Goyescas de
Granados i la Pastoral de Juli
Garreta.

Seguirà un recital de gospel i
música espiritual africana a
càrrec del Soweto Gospel Choir
dirigit per David Mulovhedzi
(21 de juliol) i seguirà l’estrena
absoluta de la peça teatral de
Valle-Inclán El retablo de la avari-
cia, la lujuria y la muerte, a càrrec
de la companyia sevillana Ata-

laya dirigida per Alfonso Zurro
(22 de juliol).

L’endemà, Al Jarreau arriba-
rà amb el seu sextet de jazz
amb un concert exclusiu a Ca-
talunya dels quatre que ofereix
a tot Europa. El Festival em-
pordanès també comptarà amb
el pianista canari Iván Martín,
que, acompanyat de 16 músics
de la Jove Orquestra Europea,
oferirà diferents adaptacions
d’obres de Johann Sebastian
Bach, com tres Concerts de Bran-
denburg (27 de juliol). Dos dies
després es presentarà el can-
tant africà Youssou N’Dour,
guanyador del Grammy 2005, i
la seva banda en una actuació
exclusiva a Catalunya.

El 2 d’agost, la companyia de
Lindsay Kemp estrenarà a Ca-
talunya el seu espectacle Elisa-
beth I, the last dance. L’acte més
lúdic del festival serà la festa de
Carlinhos Brown, que recorrerà
la zona esportiva de Vilartigues
el 8 d’agost.

La dansa estarà representada
pel ballarí Ángel Corella, que
juntament amb les estrelles de
l’American Ballet Theatre in-
terpretaran el ballet Don Quixot,
juntament amb altres peces (9

d’agost). En música clàssica,
l’orquestra Simfonietta Porta
Ferrada estrenarà el Concert do-
ble per a violí, violoncel i orquestra
de Xavier Benguerel (11 d’a-
gost); seguirà un recital de tall
intimista de Joan Manuel Serrat
(13 d’agost) i l’espectacle Les mil
i una nits de Comediants (14
d’agost). El guitarrista de fla-
menc Vicente Amigo tancarà el
certamen el 17 d’agost amb la
presentació del seu últim tre-
ball discogràfic, Un momento en
el sonido.

El Festival de Porta Ferrada,
que té un pressupost de
600.000 euros –dels quals el
50% són d’aportació pública
(Ajuntament de Sant Feliu i
Generalitat)–, ofereix també el
XXI Curs de Música Antiga a
Catalunya a càrrec de Jordi Sa-
vall i la seva formació Le Con-
cert des Nations.

Albert Mallol, director artís-
tic del Festival, va destacar que
molts dels artistes convidats “és
el primer cop que actuen a les
comarques gironines”, i va
també que dins del programa
de música de cambra Música
als Patis –que es presentarà en
breu– s’interpretaran Les homi-
lies d’Organyà.

Sant Feliu cedeix
7.000 m2 a
Ángel Corella

➤ L’alcalde de Sant Feliu
de Guíxols, Miquel Lobato,
confia que l’escola-residèn-
cia de dansa que el ballarí i
coreògraf Ángel Corella té
previst instal·lar al municipi
comenci a funcionar abans
de cinc anys. Per això, l’A-
juntament ha cedit un ter-
reny de 7.000 metres qua-
drats, a l’espera que la Fun-
dació Corella aconsegueixi
el patrocini privat i públic
que necessita per fer realitat
el projecte. Segons Lobato,
“una escola d’àmbit inter-
nacional pot situar el nom
de Sant Feliu en el món”.


