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EDICTE

Edicte relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’ordenació ur-
banística municipal pel que fa al sector industrial Estevenell Nou, del municipi de
Seva.

De conformitat amb el que disposen els articles 83 i 59 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es fa públic
que el Ple de l’Ajuntament de Seva, reunit en sessió ordinària el 23 de desembre
de 2010, per la majoria que requereix la Llei, va adoptar els acords que en la seva
part dispositiva es transcriuen literalment a continuació:

“Primer. Modificar puntualment les condicions d’edificabilitat del sòl industrial Clau
5c del sector industrial Estevenell Nou ROANSA, d’acord amb els treballs tècnics
«MODIFICACIÓ PUNTUAL SECTOR ESTEVENELL NOU – DESEMBRE 2010».

Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, el document de plane-
jament, i inserir l’edicte d’aprovació i exposició pública al BOP, al DOGC i en un
dels diaris de més divulgació del municipi, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
per mitjà telemàtic, amb notificació individualitzada als interessats en l’expedient.
Durant el termini d’informació pública, l’expedient complet podrà ser consultat a les
oficines municipals, i es podran formular al·legacions, reclamacions, opinions i sug-
geriments.

Tercer. Sol·licitar, de manera simultània al tràmit d’informació pública, l’informe als
organismes que segons els serveis tècnics municipals puguin estar afectats per raó
de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 83.5 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol.

Quart. En el supòsit que contra l’acord d’aprovació inicial no es formulin al·lega-
cions ni reclamacions, la modificació puntual del Pla general s’entendrà aprovada
provisionalment, sense necessitat de nou acord exprés, i es remetrà l’expedient a
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Cinquè. Notificar els presents acords als interessats i a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, als efectes pertinents.”

Seva, 30 de desembre de 2010.
Josep Palmarola i Nogué 
Alcalde

Ajuntament de 
Seva
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EDICTE

Edicte relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’ordenació ur-
banística municipal pel que fa a la zona industrial Montmany, del municipi de Seva.

De conformitat amb el que disposen els articles 83 i 59 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es fa públic
que el Ple de l’Ajuntament de Seva, reunit en sessió ordinària el 23 de desembre
de 2010, per la majoria que requereix la Llei, va adoptar els acords que en la seva
part dispositiva es transcriuen literalment a continuació:

“Primer. Modificar el límit de l’àmbit de sòl urbà del sector anomenat Montmany,
adaptant-lo a la situació real, d’acord amb els treballs tècnics «MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN EL SECTOR
MAS MONTMANY – NOVEMBRE 2010».

Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, el document de plane-
jament, i inserir l’edicte d’aprovació i exposició pública al BOP, al DOGC i en un
dels diaris de més divulgació del municipi, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
per mitjà telemàtic, amb notificació individualitzada als interessats en l’expedient.
Durant el termini d’informació pública, l’expedient complet podrà ser consultat a les
oficines municipals, i es podran formular al·legacions, reclamacions, opinions i sug-
geriments.

Tercer. Sol·licitar, de manera simultània al tràmit d’informació pública, l’informe als
organismes que segons els serveis tècnics municipals puguin estar afectats per raó
de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 83.5 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol.

Quart. En el supòsit que contra l’acord d’aprovació inicial no es formulin al·lega-
cions ni reclamacions, la modificació puntual del Pla general s’entendrà aprovada
provisionalment, sense necessitat de nou acord exprés, i es remetrà l’expedient a
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Cinquè. Notificar els presents acords als interessats i a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, als efectes pertinents.”

Seva, 30 de desembre de 2010.
Josep Palmarola i Nogué
Alcalde

Ajuntament de 
Seva

Brundibar parla d’un tirà
que impedeix que dos
nens puguin guanyar di-
ners per comprar llet per
curar la mare. Aquesta
òpera infantil, amb llibret
d’Adolf Hoffmeister i mú-
sica de Hans Krása, va
guanyar un concurs con-
vocat pel ministeri txecos-
lovac el 1938. Encara no
havia començat la invasió
nazi, però l’obra ja s’escriu
pensant que Hitler és
Brundibar, el monstruós
protagonista. Krása, quan
va ser al camp de Therezin
la va tornar a compondre
(s’havia perdut la partitu-
ra) i entre els anys 1942 i
1944 es va representar
fins a 55 cops en txec. Els
nazis ignoraven que el
malvat era el seu führer.

El director Quim Lecina
prepara una versió de
l’òpera en què incorpora
una dramatúrgia que inte-
gra el context i també re-
cull el testimoni dels ger-
mans Ginz (Petr, al ma-
teix camp, fent revistes
culturals clandestines; i la

seva germana Eva, una de
les poques supervivents
que dedicaria tota la seva
vida a explicar la tragèdia
als camps). Brundibar a

Therezin s’estrena aquest
diumenge a l’Auditori de
Granollers, sota la direc-
ció artística de Joan Carles
Martínez, i compta amb

els 13 músics de la forma-
ció de música contempo-
rània Girona XXI i 60 can-
taires del cor Amics de la
Unió, dirigit per Josep Vi-

la, a més del baríton Ger-
mán de la Riba (en el paper
de Brundibar) i l’actriu
Berta Cabré interpretant
l’Eva adulta. En la drama-
túrgia , el director d’or-
questra Manuel Valdivieso
també representa el com-
positor Hans Krása, que és
entrevistat per l’intrèpid
Petr. La producció, de mo-
ment, també es represen-
tarà a Girona (23 de ge-
ner), Figueres (5 de fe-
brer) i Mataró (6 ).

La peripècia d’aquesta
òpera es reprèn quan una
monja benedictina el des-
cobreix casualment als
anys setanta. Es torna a

fer una nova partitura mu-
sical (a partir d’una versió
reduïda per a piano) i s’es-
trena el 1985. A Catalu-
nya, Joventuts Musicals la
va impulsar i s’ha repre-
sentat en formats dife-
rents a Badalona o Saba-
dell, entre altres places.

Per Lecina és encoratja-
dor veure la valentia de
Krása i també de Pter
Ginz (l’obra permet que el
noi entrevisti el músic per
a la seva revista clandesti-
na del camp) amb unes ac-
cions “per mantenir alta la
moral” de les víctimes del
camp. Lecina estima que
devien ser moltes les per-
sones que van representar
aquest muntatge, pensat
per a cor, durant les 55 re-
presentacions que se’n
van fer, ja que al camp van
viure-hi milers de perso-
nes i només hi va haver un
centenar de supervivents.
El director reconeix que
l’òpera Brundibar avui no
té gaire interès però gua-
nya tota la força quan se si-
tua aquest mateix llibret
enmig de la tragèdia de
Therezin. Krása va morir
l’any 1944 a Auschwitz. ■

El tirà de Therezin
Jordi Bordes
BARCELONA

Quim Lecina estrena diumenge a Granollers una versió de l’òpera per a cor
infantil ‘Brundibar’ contextualitzant-la en el camp de concentració nazi

L’actor i director Quim Lecina, en una imatge d’arxiu ■ JUDIT FERNÁNDEZ

Els nazis
ignoraven que el
monstruós
Brundibar era,
en realitat, el seu
‘führer’

La dramaturga catalana
Helena Tornero estrena
dijous, al teatre Tantaran-
tana, el seu text Sumer-
girse en el agua, que s’hi
representarà fins al 16 de
gener. L’obra, en castellà,
gira al voltant de la immi-
gració, la intolerància,
l’exclusió social, la violèn-
cia i les relacions entre pa-
res i fills. Dirigida per Gon-
zala Martín Scherman i
amb producció de la com-

panyia Factoria Teatre,
Sumergirse en el agua es
presenta a Barcelona des-
prés de l’èxit aconseguit a
la sala madrilenya Cuarta
Pared. L’espectacle s’ins-
pira en uns fets reals ocor-
reguts a Alemanya: a par-
tir de la notícia d’un diari
l’autora crea un relat de
ficció en el qual Tomás, un
jove manipulador, i Iván,
acomplexat i vulnerable,
decideixen buscar una víc-
tima amb qui desfogar les
seves frustracions. Su-
mergirse en el agua s’es-
trena dos anys després
que Tornero (Figueres,
1973) estrenés La musi-
que et les hommes a la sala
L’Atalante de París. ■

Helena Tornero
estrena un text
sobre la immigració
aquest dijous

Violència al
Tantarantana
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