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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Referència: Expedient núm.: UA70/06/06 – X/06/20892

Projecte d’urbanització de la prolongació del carrer Victor Hugo.

Promoció: Pública municipal

Data aprovació inicial: 20 de setembre de 2010.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2010, va acordar aprovar inicialment la Nova aprovació
inicial del projecte d’urbanització de la prolongació del carrer Victor Hugo, de promoció de referència, en els mateixos termes del
projecte presentat, i sotmetre dit expedient a informació pública per termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles
89.6) i 119.2) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Durant l’esmentat termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la data de l’última publicació del present Edicte en el But-
lletí Oficial de la Província, en la premsa escrita, així com en la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació
tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de l’Àmbit de Territori, Secció de Recursos i Infor-
mació, plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada, i es podran presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels pro-
cediments previstos en l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu co-
mú de 26 de novembre de 1992.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Sant Cugat del Vallès, 15 d’octubre de 2010
L’ALCALDE
Lluís Recoder i Miralles
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Referència: Expedient núm.: UA94/98/04
Reparcel·lació voluntària Can Trabal, Canal de la Mànega i Oceà Glacial. Resolució de recurs extraordinari de revisió.

Promoció: Pública municipal

Data aprovació: 13 d’octubre de 2010
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2010, va acordar aprovar la Resolució de recurs extraordinari
de revisió en relació amb la Reparcel·lació voluntària Can Trabal, Canal de la Mànega i Oceà Glacial, de promoció de referència, en
els mateixos termes del projecte presentat, i sotmetre dit expedient a informació pública pel termini d’un mes, d’acord amb el que
disposa l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; el contingut de la revisió de l’acord municipal consisteix a rectificar la
descripció de l’habitatge situat a la planta pis primer, habitatge al qual correspon el número 16 del carrer Oceà Glacial, afectant així
mateix la descripció de l’accés d’aquest habitatge, que ho fa directament al carrer mitjançant una escala.
Durant l’esmentat termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la data de l’última publicació del present Edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, en la premsa escrita, així com en la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i
administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de l’Àmbit de Territori, Secció de Recursos i Informació, plaça
de la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada, i es podran presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previs-
tos a l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de 26 de novembre
de 1992.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Sant Cugat del Vallès, 19 d’octubre de 2010.
L’ALCALDE. Lluís Recoder i Miralles

Anton Txèkhov s’esforça-
vaper fer entendre a Sta-
nislavski que el seu era un
teatre de comèdia, tot i di-
buixar uns personatges
aclaparats pel destí. No
se’n sortia, pel que es veu.
Julio Manrique pren al vol
aquesta idea en què creu,
com també David Mamet
(que ha fet una adaptació
en la qual remarca els
punts còmics i essencialit-
za la trama), i presenta
L’hort dels cirerers al Ro-
mea, a partir de dimarts
(l’estrena és el 16 de no-
vembre). L’actor i director

s’ha mantingut fidel a la
seva manera de dirigir (ba-
sar la peça en la interpre-
tació, fent que espai escè-
nic o vestuari no es facin
veure gaire, que acompa-
nyin). Manrique, així com
la dotzena d’actors que in-

tervenen en la peça, han
desenvolupat uns perso-
natges vitals, que no saben
trobar la felicitat i la bus-
quen projectant-se en el
passat o bé en el futur. El
seu fracàs els dotarà d’una
humanitat càlida.

Calixto Bieito celebra
que en la seva darrera
temporada artística al Ro-
mea es programi el darrer
text de Txèkhov. Bieito
comptava fins a tres in-
tents el fet que va descar-
tar en temporades ante-
riors aquest mateix títol.
Ara va accedir a la idea de
Manrique, “per intuïció”.
Bieito, de fet, ha estat el
gran avalador de Manri-

que perquè el substitueixi
com a director artístic del
Romea, segons apuntava
eufòric, ahir el director ge-
neral de Focus, Daniel
Martínez. Focus, que ges-
tiona des de fa una dècada
el Romea, també aspira
que Manrique continuï
congregant un públic jove,
com ja ha fet al Lliure, a la
Beckett o al Club Capitol.

Per Manrique, el Ro-
mea és l’espai idoni per a

representar L’hort..., per-
què és un teatre amb his-
tòria i “aquesta obra parla
d’una gent que ha d’aban-
donar la casa, que explica
la seva història”. El direc-
tor admet que volia fer
aquesta obra des que la va
treballar en un taller a
l’Institut del Teatre. Enve-
ja el paper de Lopakhin
(que interpreta David Sel-
vas), el fill d’un dels cam-
perols que servia al camp a

aquesta família d’aristò-
crates que acabarà adqui-
rint el casal. Montse Gua-
llar, Ferran Rañé, Santi
Ricart, Mireia Aixalà,
Gemma Brió, Cristina Ge-
nebat, Norbert Ibero, Nor-
bert Martínez, Sandra
Monclús, Enric Serra,
Oriol Vila completen un
repartiment en què també
hi apareixerà un nen
(Marc Aguilar / Eneko Ro-
dríguez). ■

Txèkhov vital
i còmic, a la fi
Jordi Bordes
BARCELONA

Manrique dirigeix ‘L’hort dels cirerers’
amb el treball d’actors com a timó

Julio Manrique i Calixto Bieito, ahir poc abans de presentar el nou muntatge ■ JOSEP LOSADA

“El Romea és el
lloc ideal, perquè
l’obra parla d’un
edifici que conté
la seva història”,
diu el director

El llegendari estudi Metro
Goldwyn Mayer (MGM),
una de les grans company-
ies del Hollywood clàssic
–coneguda pel seu mític lo-
gotip amb un lleó rugint–,
es va declarar ahir en falli-
da dins d’un procés de re-
estructuració amb què es
vol reflotar. MGM té un ca-
tàleg d’unes 4.000 pel·lícu-
les, entre les quals hi ha
clàssics com ara Allò que el
vent d’endugué, El màgic
d’Oz i Ben-Hur, i també té
els drets de la franquícia
James Bond.

Tal com ja s’anunciava
últimament, MGM s’ha
acollit al capítol 11 de la llei
de fallides dels Estats
Units i ha presentat als tri-
bunals de Nova York la se-

va estratègia de reorganit-
zació per a l’aprovació judi-
cial. El pla per ressuscitar
MGM, que arrossega un
deute d’uns 2.900 milions
d’euros, se sustenta sobre
un acord amb la producto-
ra Spyglass Entertain-
ment, els executius de la

qual passaran a dirigir l’es-
tudi. L’operació ha estat
possible després que credi-
tors de l’empresa l’hagin
aprovada, els quals van ac-
cedir a convertir la seva
participació en el deute en
accions de la nova MGM.
La reforma comportarà
una reducció dràstica de
les dimensions de la com-
panyia, que passarà a exer-
cir com a productora més
que com a distribuïdora.
Els orígens dels problemes
de la companyia es remun-
ten al 2004, quan Sony,
l’empresa de telecomuni-
cacions Comcast i les fi-
nanceres Providence
Equity i TPG Capital van li-
derar una operació per
comprar MGM per 5.000
milions de dòlars, operació
que després es va conside-
rar sobrevalorada. ■

Redacció
BARCELONA

Els llegendaris estudis de Hollywood
MGM es declaren en fallida

El lleó de la Metro
es queda afònic

‘Allò que el vent
d’endugué’ ■ MGM


