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RESOLUCIÓ
PTO/    /2009, de 21 de juliol, per la qual se
sotmet a informació pública la relació dels
béns i els drets afectats per l’execució de
les obres del Projecte DC-05068.6, dels
termes municipals de Sant Bartomeu del
Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic i
Gurb.
La Direcció General de Carreteres va apro-
var el document refós de l’avantprojecte de
construcció i explotació i projecte de traçat
AC-DC-05068, “Millora general. Desdobla-
ment de l’Eix transversal. Carretera C-25,
pk 82,800 al 235,800. Tram: Cervera-Cal-
des de Malavella”, dels termes municipals
d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra,
Castellfollit de Riubregós, Estaràs, Man-
resa, les Oluges, els Prats de Rei, Pujalt,
Rajadell, Sant Pere Sallavinera, Sant
Ramon, Artés, Avinyó, Muntanyola, Sallent,
Sant Bartomeu del Grau, Sant Fruitós de
Bages, Santa Maria d’Oló, Vic, Arbúcies,
Brunyola, Caldes de Malavella, Calldete-
nes, Espinelves, Folgueroles, Gurb, Sant
Hilari Sacalm, Sant Julià de Vilatorta, Sant
Sadurní d’Osormort, Santa Coloma de
Farners i Vilobí d’Onyar, en data 27 de
setembre de 2006.
De conformitat amb el que estableix la le-
gislació vigent sobre expropiacions, el Go-
vern de la Generalitat va adoptar l’acord
urgent d’ocupació del Projecte de referèn-
cia en data 28 d’agost de 2007.
En data 6 de març de 2009, la Direcció
General de Carreteres va aprovar el Pro-
jecte DC-05068.6, “Millora general. Desdo-
blament de l’Eix transversal. Carretera C-
25, pk 169+100 al 178+400. Tram: Sant
Bartomeu del Grau-Gurb”, dels termes
municipals de Sant Bartomeu del Grau,
Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic i Gurb.
Aquesta aprovació porta implícita la decla-
ració d’utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació dels béns i drets afectats.

D’acord amb l’article 52.1 de la Llei d’ex-
propiació forçosa de 16 de desembre de
1954, que declara complert el tràmit de
declaració de necessitat de l’ocupació dels
béns que hagin de ser expropiats, segons
el projecte i els replantejaments aprovats i
els reformats posteriorment, es procedeix,
mitjançant la present Resolució, a la inclu-
sió de les finques parcel·làries que es deta-
llen en el seu annex d’expropiacions, per
tal de disposar dels terrenys necessaris per
a l’execució de les obres previstes.
En aplicació del que estableixen la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres,
i l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, es formula la
relació de béns i drets afectats, la qual
s’adjunta a la present Resolució.
D’acord amb els articles 17.2 i 18 i 19.2 de
la Llei d’expropiació forçosa, en relació
amb l’article 56 del Reglament del mateix
cos legal, que disposen que un cop rebu-
da la relació concreta i individualitzada dels
béns i drets afectats s’obrirà un període
d’informació pública per un termini de 15
dies, per tal que els titulars dels béns i drets
afectats puguin efectuar al·legacions
només als efectes d’esmenar possibles
errades incloses en l’esmentada relació;
Per tal de donar compliment als preceptes
esmentats,
Resolc:
Que se sotmeti a informació pública la rela-
ció, que es publica a l’annex d’aquesta
Resolució, dels béns i els drets afectats per
l’execució de les obres del Projecte DC-
05068.6, “Millora general. Desdoblament
de l’Eix transversal. Carretera C-25, pk
169+100 al 178+400. Tram: Sant Barto-
meu del Grau-Gurb”, dels termes munici-
pals de Sant Bartomeu del Grau, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Vic i Gurb, als efectes
que preveuen els articles 18 i 19.2 de la Llei

d’expropiació forçosa, i l’article 56 del
Reglament que la desplega en relació amb
l’article 52 de la Llei.
Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en
relació amb els titulars de finques descone-
guts o de domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets
reals o d’interessos econòmics sobre els
béns afectats poden presentar al·legacions
davant d’aquest Departament, durant un
termini de 15 dies a comptar de la publica-
ció, per tal d’esmenar, si s’escau, totes les
possibles errades o omissions en la relació
dels béns i els drets afectats o dels seus
titulars. Als efectes del còmput del termini
indicat no es tindrà en compte el mes d’a-
gost.
Barcelona, 21 de juliol de 2009
Xavier Berga i Vayreda
Subdirector general de Projectes
i Expropiacions
Annex
Expropiació
Terme municipal de Sant Bartomeu del
Grau
Núm. de finca: 6.002.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 59.
Nom del titular afectat: Onyós de Plandolit
Serrabou, Josep M.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 48.
Ocupació temporal, en m2: 1.696.
Núm. de finca: 6.003.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 83.
Nom del titular afectat: Onyós de Plandolit
Serrabou, Josep M.
Naturalesa del bé: rústica.
Servitud de pas subterrània, en m2: 40.
Ocupació temporal, en m2: 220.
Núm. de finca: 6.004.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 115.
Nom del titular afectat: Onyós de Plandolit

Serrabou, Josep M.
Naturalesa del bé: rústica.
Ocupació temporal, en m2: 430.
Núm. de finca: 6.005.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 114.
Nom del titular afectat: Onyós de Plandolit
Serrabou, Josep M.
Naturalesa del bé: rústica.
Ocupació temporal, en m2: 1.142.
Núm. de finca: 6.006.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 113.
Nom del titular afectat: Onyós de Plandolit
Serrabou, Josep M.
Naturalesa del bé: rústica.
Ocupació temporal, en m2: 313.
Núm. de finca: 6.007.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 110.
Nom del titular afectat: desconegut.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 733.
Ocupació temporal, en m2: 146.
Núm. de finca: 6.008.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 109.
Nom del titular afectat: desconegut.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 584.
Núm. de finca: 6.009.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 20.
Nom del titular afectat: Puigneró Coromi-
nas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 144.
Ocupació temporal, en m2: 144.
Núm. de finca: 6.010.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 21.
Nom del titular afectat: Puigneró Coromi-
nas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Ocupació temporal, en m2: 8.813.
Núm. de finca: 6.013.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 36.

Nom del titular afectat: Puigneró Coromi-
nas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 123.
Ocupació temporal, en m2: 167.
Núm. de finca: 6.014.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 105.
Nom del titular afectat: Puigneró Coro-
minas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 126.
Núm. de finca: 6.015.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 22.
Nom del titular afectat: Puigneró Coro-
minas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 524.
Ocupació temporal, en m2: 4.063.
Núm. de finca: 6.017.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 101.
Nom del titular afectat: Puigneró Coromi-
nas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 2.
Ocupació temporal, en m2: 13.
Núm. de finca: 6.018.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 100.
Nom del titular afectat: Puigneró Coromi-
nas, M. Dolores.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 27.
Ocupació temporal, en m2: 733.
Núm. de finca: 6.019.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 99.
Nom del titular afectat: Clanchet Palli,
Martin Javier.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 26.
Ocupació temporal, en m2: 54.
Núm. de finca: 6.020.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 34.
Nom del titular afectat: Clanchet Palli,
Martín Javier.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

zen el gos rabiós (o no),
mentre que en el deliciós
preludi nocturn del segon
acte Sagi va crear un ins-
tant de pura màgia.

El nivell musical va ser
garantit per l’excel·lent Cor
de la Generalitat Valenciana
(vell conegut de Peralada) i
la sovint, i merescudament,
lloada Orquestra de la Co-
munitat Valenciana, sota la
batuta d’un Jordi Bernàcer

El rei que rabió / sarsuela
Autor: Chapí. Director
d’escena: Emilio Sagi.
Festival Castell de Peralada,
25 de juliol.

Actualització sense
fer trencadissa.
Aquesta seria una

forma ràpida de definir la
tasca d’Emilio Sagi en la
sarsuela. A més de dur el
gènere en l’ADN, el direc-
tor asturià l’estima i el res-
pecta, com Peralada ha
comprovat de nou després
de la magnífica Luisa Fer-
nanda del 2006. Ara ha
estat el torn de Chapí (un
altre centenari en aquest
profús 2009) i El rey que
rabió, sarsuela gran amb
tocs d’opereta en la qual
Sagi ha combinat sàvia-
ment els elements parò-
dics i els sentimentals,
traslladant l’acció a un
món colorista subratllat
pel florit vestuari de Pepa
Ojanguren.

Es pot objectar a aques-
ta mania estesa de pre-
sentar un personatge efe-
minat com a recurs còmic
(cosa que no obsta per
qualificar de remarcable
la prestació de Luis Cansi-
no com a Governador),
però l’humor va estar ben
afinat en números com el
cor de metges que analit-

Crítiques música

Eix mediterrani

La sarsuela ha tornat a Peralada amb bon peu ■ MIGUEL GONZÁLEZ SHOOTING / FESTIVAL DE PERALADA

que també va trobar l’equi-
libri entre extraversió i refi-
nament de l’espurnejant
música de Chapí.

Tot i una projecció limi-
tada, Pablo Antonio Martín
Reyes va ser un Rei de cant
curós i efusiu, ben compe-
netrat amb la Rosa d’Elena
de la Merced, la qual va
convertir la romança del
segon acte en un dels
punts àlgids de la nit, però

tampoc cal oblidar les no-
tables encarnacions de
Manel Esteve i Emilio Sán-
chez. Amb aquest muntat-
ge, el Palau de les Arts de
València desembarcava
per primer cop a Catalu-
nya. Esperem que el tan
desitjat eix mediterrani
també sigui una realitat en
el terreny líric.

Xavier Cester

autèntica carambola a tres
bandes que es va resoldre
des de l’escenari amb una
bona dosi d’elegància i
moments d’encomiable
intensitat.

Guarnida de princeseta
–amb vestit rosa i taló alt–
i en companyia de la seva
inseparable Maryam
Llano als cors, la Mala va
saber donar el toc de so-
fisticació necessari al seu
rap combatiu perquè es
mantingués la contundèn-
cia del seu missatge i el
punch de la seva dicció.
Sense treure mèrits a la
bona feina de D.J. Woody
als plats i d’un Raúl Fer-
nández que va confeccio-
nar el vestit a mida per a
cada peça del repertori,
en tot moment va ser la
personalitat de la Mala la
que es va imposar en l’es-
cena. Una mirada, un gest,
un comentari seu era sufi-
cient per cruspir-se tots
els components d’una big
band que si en alguns mo-
ments va resultar efectiva
en d’altres es va revelar
innecessària o, si més no,
poc aprofitada. Entre els
músics, no obstant, cal fer
menció especial del bate-
ria Oriol Roca, un autèntic
prodigi sobre el qual va
pivotar la dinàmica rítmi-
ca de tot el muntatge.

Bàrbara Raubert Nonell

Ojo con la Mala / pop
Teatre Grec. Festival Grec 09.
Barcelona. Divendres, 10 de juliol

Com queda prou ex-
plícit en les seves de-
rivacions –francesa

jouer i anglesa play–, la
música és una matèria
predisposada al joc i a
l’acció. Així ho va entendre
l’equip del Taller de Músics
de Barcelona quan ara fa
poc més d’un any va pro-
posar a Mala Rodríguez
posar el seu repertori en
mans de Raúl Fernández
–Refree– perquè l’adaptés
al format de big band. Una
producció que suposava
una nova aventura per a
l’Original Jazz Orquestra
després de les seves expe-
riències amb Cris Juanico i
Santiago Auserón.

La seva presentació
dins el marc del Grec, des-
prés d’haver girat per di-
versos punts de la geogra-
fia espanyola, exhibia l’en-
cert d’aquesta triple
aliança pel fet de convo-
car en un mateix auditori
la parròquia hiphopera
que manté la Mala en un
pedestal, els seguidors de
l’escena indie com a bons
degustadors de les exqui-
sideses que són marca de
la casa Refree i els aficio-
nats al jazz amb una visió
lúdica del gènere i allibe-
rada de prejudicis. Una

Triple aliança


