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PUBLICITAT

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de data 15 de
juliol de 2009, adoptà, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació
de l’acta, l’acord següent:
Vista la proposta de la ponència tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
-1 Aprovar inicialment, d’acord amb la tramitació prevista als articles 83.3 i

77.1 e) del TRLUC i 109.3 del RLUC, el Pla especial urbanístic del dipòsit
controlat del paratge Vacamorta, promogut per Recuperació de Pedreres,
SL, que afecta el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura.

-2 El document que es presenti per a l’aprovació provisional, a més de les
prescripcions dels informes d’organismes sectorials i de les al·legacions
que es derivin del període d’informació pública, haurà d’incorporar les
prescripcions següents:
- La normativa del Pla especial ha de fixar el sostre construït possible i
l’ocupació per cada una de les construccions que formen la instal·lació,
amb independència d’haver fixat un sostre màxim construït de 550 m2 i
definir una alçada màxima de 8 metres corresponent a planta baixa més
planta pis.
-  Els plànols d’ordenació s’han de completar amb un plànol topogràfic que
concreti la ubicació de cada una de les edificacions (instal·lacions principals
i edificacions auxiliars) a escala 1/500.

-3 Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’aquest acord en el DOGC, en un dels diaris de més divulgació
en l’àmbit supramunicipal i al web del Departament de PTOP, per tal que es
puguin presentar les al·legacions oportunes, d’acord amb el que disposa
l’article 83.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. L’expedient restarà per a consulta a l’arxiu
de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Gròber, núm. 2, 17071 Girona.

-4 En compliment del que disposa l’article 83.5 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
simultàniament al tràmit d’informació pública, es sol·licitaran informes als
organismes sectorials següents:
- Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, i Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
- Els informes que requereix l’ar ticle 48 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, amb relació al sòl no urbanitzable: Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, l’Institut Geològic de Catalunya.

-5 Un cop transcorregut el termini d’informació pública, s’obrirà un altre termini
d’igual durada corresponent al tràmit d’audiència a l’ajuntament de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, d’acord amb el que disposa l’article 83.8
del DL 1/2005.

-6 Suspendre l’atorgament de llicències, d’acord amb l’article 71 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
en tot l’àmbit del Pla especial urbanístic, identificat segons el plànol que
s’acompanya en l’annex 6.

-7 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, a Recuperació de Pedreres, SL i als propietaris afectats.

Contra l’acord anterior, en tant que es tracta d’un simple acte de tràmit que no
decideix directament ni indirectament el fons de l’assumpte, ni impedeix la
continuació del procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims, no es pot interposar cap recurs.

Girona, 29 de setembre de 2009
La secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
Sònia Bofarull i Serrat
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Serveis Territorials a Girona
Serveis Territorials d’Urbanisme

Muntsa Alca-
ñiz, Rosa Bo-
laderas, Ag-
nès Busquets,
Glòria Cano,
Màrcia Ciste-

ró, Joan Codina, Montse
Colomé, Roger Coma,
Marta Domingo, Sara Es-
pígul, Sonia Espinosa,
Francesc Ferrer, Xantal
Gabarró, José Pedro Gar-
cia, Marc Garcia Coté,
Berta Giraut, Pau Gómez,
Ivan Labanda, Jordi Llor-
della, Àlex Mañas, Ivan
Morales, Pep Muñoz, Mi-
reia Piferrer, Marc Pocie-
llo, Maria Rodríguez, Fio-
na Rycroft, Carles Sales,
Jordi Vidal i Meritxell Ya-
nes. És la llista d’intèr-
prets de La festa i només
de llegir-la ja esgota. Però
Jordi Prat confessa haver-
ho passat molt bé fent un
muntatge que, ni que sigui
només pel nombre d’intèr-
prets, és peculiar. A aques-
ta singularitat cal afegir-hi
el fet que les dues funcions
programades es fan al Ca-
sino de Girona, un escena-
ri que Temporada Alta va
descobrir, en la seva ves-
sant teatral, l’any 2007,
amb el magnífic muntatge
De mal en peor, dirigit per
l’argentí Ricardo Bartís.
Per Prat, el gran nombre
d’intèrprets confereix al
muntatge una energia es-
pecial: «Trenta persones
mirant un sol punt, de sob-
te, és una imatge molt po-
tent», assegura. A La fes-
ta, tots els intèrprets són
en escena tota l’estona i el
fil argumental seria que la
gent que participa en la
festa no és conscient que, a
l’exterior, es congria una

tempesta, una mena de re-
volució que els farà perdre
la terra. Hi ha un tercer
grup de gent, que s’hauran
d’adaptar al seu nou món,
una vegada conquerit. Tot
plegat té alguna cosa del
tercer acte de L’hort dels
cirerers, de Txèkhov; de
Party time, de Pinter, i
també hi ha fragments de
textos de Shakespeare,
Machado, Foix, Buñuel i
del mateix director, que
tornar a mostrar amb
aquest espectacle el seu
gust pels muntatges amb
repartiment nodrit, com a
Obra vista o Sonets.

Prat assegura que el
muntatge conté «menys
que una dramatúrgia i més
que una escriptura nova»,
en què el director i drama-
turg gironí aboca el seu
«estat emocional», amb
referències nombroses a la

pròpia terra, de manera
que el públic podrà reco-
nèixer referències a la De-
vesa, als rius i a la boira.

Amb La Caldera
Aquesta característica re-
vela l’ampli marge de lli-
bertat creativa amb què
treballa el director gironí,
gràcies al suport que reben
els seus projectes i a la
complicitat dels intèrprets,
ja que aquesta mena de
muntatges són d’allò més
anticomercials. Tot i això,
en aquesta ocasió és el
centre de creació de dansa
i arts escèniques contem-
porànies La Caldera, i
molt concretament una de
les seves fundadores, la
coreògrafa Montse Colo-
mé, la que ha confiat en
Prat per omplir la seva par-
cel·la del que anomenen
Carta Blanca, que és un es-

pai que ofereix el centre
als seus fundadors per dur
a terme projectes de recer-
ca i experimentació. Preci-
sament Colomé, que tam-
bé és una de les intèrprets,
s’ha fet càrrec de la coreo-
grafia.

Per fer arribar a bon port
el muntatge, Prat va enviar
aquest estiu, per separat,
els papers respectius als
intèrprets, que no sabien
què feia la resta del repar-
timent, ni com s’hi havien
de relacionar. La posada
en comú ha estat en els as-
sajos, a partir del mes de
setembre, i Prat assegura
que ha estat un procés en
què els actors i les actrius
hi han tingut molt a dir,
han construït els vincles
amb els altres i el seu propi
paper sota la supervisió de
la direcció. De fet, podrien
ser codirectors, diu Prat.

Festa teatral multitudinària
Jordi Prat estrena demà al Casino «La festa», amb una trentena d’intèrprets

Una imatge d’un assaig de l’espectacle La festa, dirigit per Jordi Prat. / HELENA MILLET

DANI CHICANO / Girona
● La terra entesa com a espai propi,
com a paisatge físic i vital, és el fil
conductor de la dramatúrgia i els tex-
tos de La festa, una experiència tea-

tral dirigida pel gironí Jordi Prat en
què actuen gairebé una trentena d’in-
tèrprets, i que es podrà veure demà
(18 h) i diumenge (19 h) al Casino
del carrer Albereda de Girona. Diu el

seu director que La festa «és una
obra marcadament política i poèti-
ca», en què un grup es vol apropiar
de la terra, prenent-la als propietaris,
que són dins la festa.

● L’Ajuntament de Girona, en
col·laboració amb l’Associació
d’Hostaleria de Girona i el festival
de teatre Temporada Alta, va pre-
sentar ahir una campanya per pro-
moure l’oferta cultural de la ciutat
fent descomptes als hotels i als res-
taurants i oferint avantatges per vi-
sitar els museus de la ciutat. La
campanya preveu que els visitants
que vulguin assistir a una obra de
Temporada Alta i pernoctar a la
ciutat puguin trucar a un dels tretze
hotels adherits a la campanya per
reservar l’habitació i demanar les
entrades per a un dels espectacles

inclosos en l’oferta.
Els hotels ofereixen habitacions

amb descomptes sobre els preus
habituals i amb aquesta fórmula
les entrades per a l’obra s’aconse-
gueixen a meitat de preu gràcies al
2x1 que s’hi practicarà. A més, una
dotzena de restaurants permetran
que amb l’entrada del dia per a
Temporada Alta s’apliqui un des-
compte del 10% a tots els clients
que hi vagin a dinar o a sopar.

L’oferta cultural que es va pre-
sentar ahir també permetrà entrar a
tots els museus de la xarxa Girona
Museus amb les entrades a meitat
de preu i obtenir entrades per al Ci-

nema Truffaut amb la fórmula de
2x1. Aquesta oferta s’anomena Gi-
rona escapada escènica i té per ob-
jectiu dinamitzar turísticament la
ciutat amb aquesta unió de forces
entre l’administració pública, el
món de la cultura i els empresaris
de l’hostaleria. Per obtenir els
avantatges i les rebaixes cal que el
client reservi l’habitació amb un
mínim de cinc dies d’antelació, i
serà el mateix hotel que farà la re-
serva per a l’espectacle escollit.
Els preus dels hotels van dels 53
euros als 106, i l’entrada per a l’es-
pectacle, dels 18 euros als 30 euros
per una entrada doble.

Girona promou escapades teatrals
DANI VILÀ / Girona


