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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Finances
Serveis Territorials a Tarragona

EDICTE

De 19 de maig de 2009, pel qual es fixa la data per a la redacció d’ac-
tes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel projecte d’una ins-
tal·lació elèctrica al terme municipal de la Selva del Camp (RAT-11372).

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26
d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 19 de desembre de
1954, s’ha publicat al DOGC núm. 4916, de 2.7.2007; al BOE núm. 153,
de 27.6.2007, i al diari El Punt de 26.6.2007; i posterior correcció d’erra-
da de l’anunci d’informació pública al DOGC núm. 5149, de 10.6.2008;
al BOE núm. 139, de 9.6.2008, i al diari El Punt de 5.6.2008, la relació
dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte d’una instal·la-
ció elèctrica al terme municipal de la Selva del Camp.

Atès que la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execu-
ció atorgades per la Resolució de 27 de març de 2009 pel director dels
Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Economia i Finances
comporten la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació, pel
procediment d’urgència, dels béns i els drets afectats segons la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i el Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre, que regula d’entre d’altres els procedi-
ments d’autorització d’instal·lacions elèctriques;

D’acord amb el que preveuen les lleis de procediment administratiu i
d’expropiació forçosa esmentades, acordo:

1. Fixar el dia 17 de juny de 2009 al municipi de la Selva del Camp, a
partir de les 11:00 hores, per procedir a la redacció de les actes prèvies
a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest Edicte es notificarà individualment a les persones interessades
que s’hagin de convocar, que són les que figuren a la relació exposada
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament afectat i d’aquests Serveis Territo-
rials.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i les drets afectats, personal-
ment o representats per una persona degudament autoritzada. Cal que
presentin els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut
de l’IBI (antiga contribució) que correspon al bé afectat i, si ho estimen
convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un perit o un
notari.

La reunió tindrà lloc al respectiu ajuntament. A continuació els assis-
tents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a
la redacció de les actes.

Tarragona, 19 de maig de 2009
Ernest Benito Serra
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Annex

Abreviatures utilitzades

Dades cadastrals: FN=finca número; PO=polígon número;
PA=parcel·la; TD=titular i domicili.

Ajuntament de la Selva del Camp, dia 17 de juny de 2009, a partir de
les 11:00 hores

FN= 1; PO= 2; PA= 181; TD= Manuel Velasco Ruiz, c. Castella, 18,
43470 La Selva del Camp.

FN= 7; PO= 26; PA= 21; TD= Àngel Ruano Garrido, c. Eres Altes, 3,
esc. G, 43840 Vila-seca.

FN= 8; PO= 26; PA= 19; TD= Antoni Simó Voltas, c. la Gentil i el Vellet,
12, 43470 La Selva del Camp.

(09.140.088)

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 536 536

CAMBRILS

Dia: 8 de juny de 2009
Horari: de 6:00 a 7:30 h (Ref. 2499199) 
i de 17:30 a 19:00 h (Ref. 2499211) 
Carrers afectats: ALACANT, ANDORRA, CÈLIA FORESTER, CO-
LISEU, COPENHAGUEN, CUZCO, DIPUTACIÓ, DOCTOR CUCHI, 
DOCTOR MANRIQUE, DOCTOR PAUL WIRINGUER, EMILIO 
JIMÉNEZ, GRANADA, J. SALAZAR, JOSEP MARIA CRUSAT, 
LONDRES, MARINA, MARÍTIM DE PONENT, NANTES, PORTO, 
OSLO, PARÍS, PERÚ, ROMA, SALOU, SANT ZOILO, SANTA MA-
RIA DE VILAFORTUNY, TACHET, TERESA RIVERO, TRANCINE 
GEISLER, VILAFORTUNY

REUS

Dia: 1 de juny de 2009
Horari: de 16:00 a 17:00 h (Ref. 2499985) 
Dia: 4 de juny de 2009
Horari: de 15:00 a 16:00 h (Ref. 2499999) 
Carrers afectats: PRAT DE LA RIBA, PRÒSPER DE BOFARULL, 
SANT ANTONI, SANT PAU I SANT BLAI, SANTA HELENA, VIC-
TÒRIA

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

119170-969569w

● El Departament de Cul-
tura destinarà aquest 2009
un pressupost de 60.000
euros a restaurar el conjunt
d’abrics rupestres de la
serra de la Pietat d’Ullde-
cona, que tenen 8.000 anys
d’antiguitat. Ho va anun-
ciar ahir el conseller de
Cultura, Joan Manuel
Tresserras, primer a Torto-
sa i després a Ulldecona.
De fet, el Servei d’Ar-
queologia de Catalunya ja
ha encomanat a Eudald
Guillamet, especialista in-
ternacional en restauració
i conservació d’art rupes-
tre, un estudi general de
l’estat de conservació dels
nou abrics d’Ulldecona,
amb la finalitat de progra-
mar els treballs de restau-
ració i conservació.

D’acord amb aquest estu-
di, començaran per l’abric
1, el més visitat i degradat,
i es duran a terme dues lí-
nies d’actuació: una línia
directa de restauració i re-
cuperació de la pintura,

semblant a la que el mateix
Guillamet va dur a terme
l’any passat a la Roca dels
Moros de Cogul (Lleida).
Serà bàsicament de neteja
i consolidació de les pintu-
res i pretén pal·liar els

efectes de l’empremta hu-
mana. Aquesta actuació es
duria a terme a la tardor-
L’altra intervenció es faria
aquest mateix estiu i és
una actuació conjunta del
Servei d’Arqueologia amb
el Laboratori d’Anàlisi i
Investigació de Béns Cul-
turals d’Aragó i pretén
executar els estudis cientí-
fics necessaris per obtenir
dades fiables sobre els fe-
nòmens físics i químics
que provoquen la degrada-
ció dels abrics i les pintu-
res. Estan fetes en roca cal-
cària, cosa que les fa espe-
cialment sensibles als fe-
nòmens meteorològics.
Els resultats d’aquests es-
tudis permetran generar
les mesures correctores
necessàries i marcaran in-
tervencions futures.

ROSER ROYO / Ulldecona

Començaran a restaurar les pintures
rupestres d’Ulldecona aquest estiu

Tresserras va visitar ahir les pintures d’Ulldecona. / J.F.

● Senen ja s’ha despenjat de Las tribu-
laciones de Virginia i Jomi ha tingut
congelat l’espectacle l’any passat, sen-
se gaires ganes de tornar-hi després
d’haver-lo representat per tot Europa
durant cinc anys. Però Cèsar Compte,
director gerent del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER), devia ser prou
persuasiu quan fa uns mesos va trucar a
Jomi per convidar-lo al cicle R-evolu-
ció escènica, que s’ha desenvolupat
des del mes de febrer passat al Centre
d’Art Cal Massó. L’anunci que la com-
panyia Hermanos Oligor tornaven a
treure a la llum Las tribulaciones de
Virginia va saltar les fronteres locals i
les localitats es van exhaurir en pocs
dies, amb gent que ha vingut d’arreu
per veure, potser ara sí per última vega-
da, aquesta insòlita proposta creada
durant tres anys en un soterrani, perquè
Jomi passava un mal moment i el pro-
cés li va servir de teràpia, d’on va sortir
un dia per enlluernar el públic. Els Oli-
gor plantegen un espectacle de joguets,
creats amb material de rebuig, i que Jo-
mi manipula mentre desgrana una tris-
ta història d’amor que fa riure, sí, però
que deixa un pòsit de melangia
d’aquells que queden tan aferrats que
s’ha de gratar una bona estona perquè
no en quedi ni rastre. Jomi, ajudat per
un cosí seu que fa les funcions de Se-
nen –i que abans de començar l’espec-
tacle comentava que els seus cosins
sempre havien sigut «una mica estra-
nys»–, el va representar dimecres i
ahir. Dimecres va coincidir amb la fi-
nal de la Champions i, tot i que la gran
majoria dels cinquanta espectadors
que omplien la petita grada de la barra-
ca de fira on es desenvolupa el muntat-
ge no semblaven d’aquells que es des-
esperin pel futbol, el públic va seguir
l’espectacle amb el cor i el cap partits
en dos. El xivarri que venia del carrer el
va desconcentrar una mica, va sonar al-

gun mòbil, se sentien crits i petards i el
públic de Cal Massó intuïa, en conse-
qüència, que el Barça anava fent gols.
Hi va haver un moment que Jomi va
plantejar instal·lar una tele al costat
dels seus joguets. No, no cal, va dir el
públic una mica avergonyit.

Las tribulaciones de Virginia ha tan-
cat la segona edició del cicle escènic
que organitzen el CAER i el Centre
d’Art Cal Massó, una proposta que
permet que es puguin veure a Reus al-
guns dels espectacles de petit format
més moderns i avantguardistes d’ara,
d’aquells que s’elaboren a les cuines
de les companyies que investiguen i
fan avançar les arts escèniques. Un ci-
cle que caldrà veure com es planteja
l’any que ve, atès que Cal Massó estarà
tancat un any per les obres d’ampliació
que ja hi han començat.

Joguets «versus» futbol
la crònica

NATÀLIA BORBONÈS

Jomi Oligor.

● Reus. L’actor, autor i
director escènic Pippo
Delbono s’ha instal-
lat amb la seva com-
panyia al Teatre For-
tuny de Reus, on avui
i demà posarà en esce-
na Questo buio feroce
(Aquesta foscor ferot-
ge). Delbono és un
dels creadors més re-
coneguts de l’actual
escena europea i pro-
motor d’un teatre poc
complaent interpretat
per actors no profes-
sionals provinents de
la marginació (ma-
lalts mentals, indi-
gents, etc.). Questo
buio feroce és una
versió personal que fa
Delbono del llibre au-
tobiogràfic en què
l’escriptor nord-ame-
ricpa Harold Brod-
key, que va morir de la
sida, explica els úl-
tims anys de la seva
vida. A través
d’aquesta obra, el dra-
maturg i actor italià
parla de la incapacitat
de comunicació que
aïlla els homes en la
seva solitud i celebre
la llum després d’una
profunda i salvatge
obscuritat. Pippo Del-
bono estarà també
present al festival
Grec d’enguany amb
l’espectacle La men-
zognai, el 13 i 14 de
juliol. / EL PUNT.

REUS
El teatre
transgressor de
Pippo Delbono
arriba al Fortuny


