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Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Exp. UO850/2009/001

El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió extraordinària que tingué
lloc el dia 5 de febrer de 2009, va adoptar l’acord següent:

PRIMER: Aprovar amb caràcter provisional per a l’exercici 2009 i següents la modifi-
cació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, de conformitat amb
els articles 15 i 16 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
- Modificar les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes que es diran, en el sentit
assenyalat en el document com a ANNEX NÚM. 1.
OF número 7 - Taxa per la prestació de serveis administratius especials.
OF número 8 - Taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions.
OF número 10 - Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals
de companyia.
OF número 12 - Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosa-
ment o abusivament a la via pública.
OF número 13 - Taxa d’ingrés i permanència de vehicles i altres béns al dipòsit muni-
cipal.
OF número 14 - Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials.
OF número 15 - Taxa de cementiri municipal.
OF número 17 - Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels
serveis per al seu manteniment i execució d’obres d’interès particular a la via pública.
OF número 18 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via
pública i per la tramitació de les preceptives autoritzacions.
OF número 20 - Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies
públiques municipals en zones regulades mitjançant parquímetres.
OF número 21 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl,
el sòl i la volada pública.
OF número 23 - Taxa per la prestació del servei de transport adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.
OF número 24 - Taxa per l’ús dels equipaments socioculturals de la ciutat.
OF número 26 - Taxa per l’homologació d’empreses del sector privat que prestin els
serveis de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als mu-
nicipals i de retirada de contenidors metal·lics i sacs de runes.
SEGON: Les presents modificacions entraran en vigor al dia següent al de la seva pu-
blicació íntegra en el BOP, i les tarifes modificades s’aplicaran, amb caràcter retroactiu
des de l’1 de gener de 2009,  per a totes aquelles taxes devengades i no liquidades a
la data d’entrada en vigor d’aquestes modificacions.
TERCER: Exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació aquest acord
provisional de modificació, així com les ordenances fiscals a què es refereix, i publicar
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió
de la província, durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin exa-
minar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En cas que no
s’hi formulin reclamacions, aquest acord s’entendrà definitiu.

Sant Boi de Llobregat, 5 de febrer de 2009

La tinenta d’alcalde de l’Àrea d’actuació política de Serveis Generals
M. Antonia Barragán Prieto

● La teta asustada és un
mite sobre una malaltia que
causa una por innata als
fills d’aquelles dones que
van ser violades o maltrac-
tades en el seu embaràs du-
rant l’època del terrorisme
al Perú. Aquesta és la temà-
tica del film de la realitza-
dora d’origen peruà, però
establerta a Barcelona,
Claudia Llosa, que ha
aconseguit amb el seu se-
gon film arribar a la secció
de competició de la Berli-
nale d’aquest any. Segons
Llosa, La teta asustada,
que es presenta avui, es
compromet a tractar «una
temàtica rellevant a tots els
pobles: la memòria emoti-
va de pena i dolor que deixa
darrere seu una guerra». La
realitzadora justifica el seu

film com una recerca per-
sonal de fets que li han to-
cat molt directament, ja
que el terrorisme va arribar
a Lima quan era una ado-
lescent. És per això que vol
obrir una ferida del seu
país, en què defensa l’evo-
lució de la guarició, de re-
cuperar l’autoestima com a
país, identitat i persones,
sense caure en el melodra-
ma. El seu cinema ha estat
descrit com el gènere lite-
rari del realisme màgic. I és
que Llosa promet un viatge
a l’espectador quan la reali-
tat supera tant la ficció, ja
que sempre treballa amb
fets reals. De moment està
molt contenta de ser a Ber-
lín, ja que és un afegit al
premi de poder acabar un
film i començar-ne un altre
al més aviat possible.

Per Mitchell Lichtens-
tein, la família és el més
important, segons va decla-
rar ahir després de l’estrena
del film a competició Hap-
py Tears. L’atenció princi-
pal la va captar Demi Moo-
re, que juntament amb Par-
ker Possey van donar vida a
dues germanes ben dife-
rents que tornen a casa del
seu pare malalt per cuidar-
lo. D’altra banda, la pel·lí-
cula amb producció roma-
nesa i hongaresa Katalin
Varga, de Peter Strickland,
no va agradar al públic. Tot
i que la banda sonora vol
crear angoixa dins la histò-
ria, la lentitud sovint fa
aparèixer la impaciència.

Fora de competició es va
fer un tribut a la vida del
cantant de rap Christopher
Wallace amb el film Noto-

riuos Big. El guanyador de
l’ós d’or de l’any passat,
Jose Padilha, també va pre-
sentar ahir el documental
Garapa a la secció de Pa-
norama amb grans expec-
tatives i un toc de polèmica.
Padilha va passar 30 dies
amb tres famílies pobres
per viure a la pròpia pell les
conseqüències de la mal-
nutrició, tant en termes fí-
sics, psicològics com so-
cials, i reivindica un tracta-
ment més profund d’aques-
ta qüestió als mitjans de co-
municació. Finalment, An-
der, el polèmic film de Ro-
berto Castón, en què s’ex-
plica el descobriment de
l’homosexualitat a una
edat tardana en un casalot
d’un petit poble del País
Basc, va agradar però va
passar desapercebuda.

Claudia Llosa presenta avui
«La teta asustada» a la Berlinale

YOLANDA HINOJOSA / Berlín

● El Palau de la Música Catalana
era un espai mític per als cantants
d’aquest país als anys seixanta i als
setanta. Oferir-hi un recital per pri-
mera vegada implicava per a un ar-
tista català la consagració. Joan
Manuel Serrat va actuar-hi tot sol
per primer cop el dia 1 d’abril del
1967, el mateix any en què va fir-
mar un contracte per publicar dis-
cos en castellà.

Dimarts, acompanyat d’un bon
quintet sota la direcció de Ricard
Miralles, va tornar al Palau de la
Música per protagonitzar-hi un re-
cital ben especial en el context del
centenari d’aquest fascinant espai
de la Barcelona modernista. El re-
pertori del concert va ser íntegra-
ment en català, amb una única ex-
cepció. «Un amic meu que no en-
tén el català ha vingut aquesta nit a
sentir-me sense saber que avui jo
només cantaria en català. No deu
haver captat res, pobre! Pensant en
ell, ara cantaré una peça en caste-
llà», va explicar Serrat per presen-
tar Mediterráneo de primer bis.

Era el primer cop des del 1967
que Serrat plantejava un recital
sencer amb un repertori en català.
Tot i que la major part de la seva
producció és en castellà, ha publi-
cat onze discos amb temes només
en català i tenia, doncs, un material
prou divers entre el qual escollir.

La vetllada es va obrir amb la pe-
ça més antiga de l’artista, Ella em
deixa, i una adaptació de Fa vint
anys que tinc vint anys que l’autor
va comentar remarcant que ja ha
arribat a l’edat de la jubilació.
Cançó de bressol, Si hagués nas-
cut dona, Seria fantàstic, Me’n
vaig a peu, Plou al cor, El teu àn-
gel de la guarda, Helena, La cançó

del lladre, Temps era temps i Fugir
de tu van donar pas a un bloc en
què Serrat va evocar la seva relació
amb els poetes interpretant És
quan dormo que hi veig clar, de
J.V. Foix, i dues composicions,
Res no és mesquí i Visca l’amor,
sobre textos de l’autor amb el qual
més s’identifica, segons va confes-
sar: Joan Salvat-Papasseit. Ja en el
tram final de la nit, Cançó de mati-
nada, Cremant núvols, una relec-
tura molt emotiva d’El meu carrer
i Barcelona i jo van ser el preludi
dels dos bisos: Mediterráneo i,
amb la complicitat de les veus del
puúblic, Paraules d’amor.

Molt tranquil, Serrat va enfocar

el recital com un repàs dels seus
orígens i com un homenatge doble:
a l’escenari dels seus primers
triomfs i als amics desapareguts
que més el van ajudar a consolidar-
se com a artista: Salvador Escami-
lla, Tete Montoliu i Josep Maria
Bardagí. Va referir-se als Fets del
Palau i va fer memòria del respecte
que li feia aquest local: «El Palau
em feia por. Ni gosava passar-hi
per davant quan venia a casa la me-
va tia que hi vivia ben a prop. Tenia
una veïna que venia a assajar-hi
amb l’Orfeó Català i m’impressio-
nava quan me’n parlava.» Gat vell,
Serrat ha perdut la por al Palau. Ja
no l’espanta res del seu ofici.

Serrat es retroba amb el català i el Palau

la crònica

XEVI PLANAS

Joan Manuel Serrat, durant el recital de dimarts al Palau. / GABRIEL MASSANA

● Pitié! és la darrera crea-
ció d’Alain Platel, director
d’una de les companyies
de referència en la dansa
contemporània actual, Les
Ballets C de la B, i es po-
drà veure des d’aquest
vespre i fins dissabte al
Mercat de les Flors.

La producció, que es va
estrenar el 2008 al Festival
Pina Bausch, es basa en la
Passió segons sant Mateu
de Bach, versionada pel
compositor Fabrizio Cas-
sol, amb qui ja va col·labo-
rar a Vsprs, una peça que
es va programar al Festival
Castell de Peralada el
2006 i després es va portar
al Mercat en la temporada
2006/2007.

Seguint el fil de la Pas-
sió, la coreografia explora
la naturalesa de la compas-
sió a través de tres figures
centrals: la mare (la més
«estàtica»), i el fill i la pro-
mesa/germana (més «re-
bels»). Pel que fa a la figu-
ra de Jesús, és «especial»,
segons explica el mateix
Platel. És interpretat pel
contratenor Serge Kakud-

ji, que és profundament re-
ligiós i això dóna un punt
«excitant i polèmic» a
l’obra. Platel reflexiona
sobre la història de Crist i
considera que l’essència
és el missatge: «Estima el
teu pròxim.» En el cas de
la Passió, el missatge és:
«Som aquí per morir.» En
aquest sentit, el coreògraf
belga se sent més proper a
la visió «crua» que va fil-
mar Mel Gibson, més que
no a l’estilitzada d’un Pa-
solini, perquè «coincideix
més amb la seva sensació
que la vida és una trampa
increïble».

Com en altres especta-
cles de l’autodidacte Platel,
la música en directe i la
dansa s’entrelliguen per
formar quadres de gran im-
pacte plàstic. Des del punt
de vista musical, Fabrizio
ha intentat reproduir el
context primigeni en què la
paraula de Jesús va sonar
«nova», i per això ha pres
sonoritats africanes amb
influències de Mali i altres
tradicions musicals que
l’han influenciat en el seu
recorregut de compositor.

La compassió pren cos a
«Pitié!», el darrer treball
de Les Ballets C de la B

V.G. / Barcelona


