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ANUNCI

d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupa-

ció de les finques afectades per l’execució del projecte constructiu dels col·lectors i l’es-

tació depuradora d’aigües residuals d’Ullastret, al terme municipal d’Ullastret (Baix Em-

pordà).

Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i les hores per a la redacció d’actes prè-

vies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte constructiu dels

col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals d’Ullastret, al terme municipal d’U-

llastret (Baix Empordà).

Aquesta informació pública s’efectua de conformitat amb la Resolució de 12 de gener de

2009 de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge,

que textualment diu:

“Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56.2 del Reglament de 26 d’abril de

1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, s’ha publicat la relació

dels béns i els drets afectats pel Projecte esmentat al DOGC núm. 5.072, de 18.2.2008, i

als diaris El Periódico de 18.2.2008 i El Punt de 18.2.2008;

”Atès que s’ha declarat la urgència de l’ocupació per mitjà dels acords del Govern de la

Generalitat d’11 de novembre de 2008;

”D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2 i 3, de la Llei esmentada, he resolt:

”Fixar el lloc, el dia i les hores assenyalades a l’annex d’aquesta Resolució per procedir

a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien, i si

escau de les actes d’ocupació definitiva, amb la determinació prèvia del dipòsit previ i

dels danys de la ràpida ocupació. L’efectivitat de les actes d’ocupació quedarà supedita-

da al pagament o dipòsit d’aquestes quantitats.

”Aquesta Resolució es notificarà individualment a les persones interessades que s’hagin

convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’ajunta-

ment afectat i d’aquesta Agència.

”Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o repre-

sentats per una persona degudament autoritzada, i presentar els documents acreditatius

de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspongui al bé afectat i, si ho

estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, de perits o notari.”

”La reunió tindrà lloc a l’ajuntament afectat. A continuació, els assistents es traslladaran,

si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.”

“Aquesta publicació tindrà els efectes previstos a l’article 59.5rt. de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-

nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb relació als titulars de

finques no identificats, desconeguts o amb domicili ignorat.”

Es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

Barcelona, 13 de gener de 2009

Manuel Hernández i Carreras

Director

Annex

Clau: S-AA-01163-E

Terme municipal d’Ullastret

NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la.

NF PL PR Afectat Dia Hora

01 1 47 Lladó Ferrer, Benet / Mercedes 09.02.2009 10.30

02 1 8 Casas Adroher, Joan 09.02.2009 10.30

03 1 2 Casas Adroher, Joan 09.02.2009 10.30

04 1 7 Santasusana Vall, Francisca (Hereus de) 09.02.2009 11.00

05 1 5 Casas Adroher, Joan 09.02.2009 11.00

06 1 6 Tarrés Frigola, Maria Teresa 09.02.2009 11.30

07 6 9002 Ajuntament d’Ullastret 09.02.2009 13.00

08 6 11 Bassó Estrabau, Joan 09.02.2009 11.30

09 6 12 Mascarós Gasull, Josep/Claima Gestió SL 09.02.2009 12.00

10 6 14 Gasull Saló, Alicia/Bagué Ferrer, María Dolores 09.02.2009 12.00

11 1 1 Serra Solés, Esperanza/Esperança 09.02.2009 12.30

12 6 9001 Ajuntament d’Ullastret 09.02.2009 13.00

13 - CARRER Ajuntament d’Ullastret 09.02.2009 13.00

14 11 9005 Ajuntament d’Ullastret 09.02.2009 13.00

15 11 52 Suñer Bosch, Melchor 09.02.2009 12.30

(09.013.040)

Àrea de Planificació Urbanística i Territori. Pantà, 20, 1a planta.Terrassa

EDICTE

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 16 de gener de
2009, ha adoptat entre d’altres l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de millo-
ra del Camí Escolar del Centre Educatiu Sagrat Cor de Jesús de Terrassa, amb
un pressupost d’execució per contracta de 61.010,72 € (IVA exclòs) i de
70.772,43 € (amb IVA) (COAP 39/2009), el qual està inclòs en la sol·licitud de
finançament del Fons Estatal d’Inversió Local, creat en virtut del Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre.

El document s’exposa a informació pública durant un període de QUINZE (15)
DIES comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al
Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local, i es pot consultar a les de-
pendències de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori (c/ Pantà, 20, 2a plan-
ta). Passat l’indicat termini, si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat
definitivament.

Terrassa, 16 de gener de 2009

Carme Labòria i Rojas
Regidora d’Urbanisme i Obres Públiques 8
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● Esteve Polls té 86 anys.
És, sovint, el primer que
ha d’aclarir a la premsa
des de fa anys. Li fa ràbia
haver de corregir la igno-
rància supina de l’entorn
teatral actual i haver d’ex-
plicar que fa 65 anys que
és a les fustes, però se
l’empassa pacientment.
Va triomfar a Barcelona i,
quan les coses van anar
mal dades, va agafar les
maletes i es va fer un nom
a Costa Rica i Colòmbia.
En totes tres places va ser
director del teatre nacional
de torn (a Catalunya, als
anys setanta ho va ser de
l’inclassificable Teatre
Nacional de Barcelona).
Polls no ha deixat de treba-
llar. Però ara diu que
aquest 2009 serà l’últim
cop que es mourà darrere
dels telons. Ni els seus
col·laboradors ni ell ma-
teix s’ho acaben de creure.
Sap que la vida se li fondrà
el dia que es quedi assegut
al sofà mirant el televisor.

La gira de Jugant amb
Molière ha de servir per
acomiadar-se d’aquells
teatres de Catalunya amb
què ell ha tingut contacte.
Polls és de l’època en què
es podia ser empresari i di-
rector, en què un especta-
cle funciona perquè hi va
gent (i no perquè s’aguan-
ta a cop de subvenció). La
gira comença aquest dis-
sabte, a Canovelles, i té
tancades una desena d’ac-
tuacions fins al 18 d’abril.
Però Polls no es conforma
amb aquest calendari. El
director se sent estimat, i
recordat, pel territori.
Amb la seva sornegueria
habitual recorda quan algú
l’atura pel carrer per dir-li:
«El seu avi havia treballat
amb mi.» Mal símptoma.
Un gest que confirma més
la seva edat física que no

pas el seu desànim.
El Nadal del 2008 va

aconseguir creuar la porta
de la Sala Gran del TNC.
Era un clam que exigia, a
cop de bastó i de justícia, i
que va aconseguir portant
el seu Poema de Nadal.
Van ser tres sessions que
es van omplir sense difi-
cultat. El vers, la biografia
de Polls i les versions per-
sonalíssimes de les nada-
les de Refree van invocar
les emocions. Aquest any,
es preparava un nou mun-

tatge a la catedral de Bar-
celona. No es va poder fer,
finalment. Es van refugiar
en el discret Teatre de la
Unió Santcugatenca. Al
TNC hi ha tornat a presen-
tar tres títols per a una veri-
table producció. Però la
direcció artística l’ha ad-
vertit que «el cartell està
lligat fins al 2010», diu
dolgut.

Esteve Polls fa tres anys
que diu que treu unes me-
mòries. El primer esbor-
rany tenia 1.200 pàgines.

Ara, s’ha quedat en més de
900. Viena ho ha de publi-
car a finals de febrer. Per
Josep Maria Vidal, que ha
fet una revisió del text, el
llibre és cabdal per enten-
dre la història del teatre ca-
talà des dels anys cinquan-
ta i també per al lector cu-
riós. L’amenitat està servi-
da amb anècdotes, indis-
crecions i confessions
d’èxits i fracassos del di-
rector. Polls és imparable.
Encara que molts l’oblidin
o el desconeguin.

L’última ronda d’Esteve Polls
L’històric director recupera el dissortat «Jugant amb Molière» per fer el seu comiat escènic

JORDI BORDES / Barcelona

El director Esteve Polls al despatx de casa seva, en una imatge d’arxiu. / JUANMA RAMOS

● Què és Jugant amb Molière? «Un
divertimento molieresc en dos temps
eixelebrats i un intermezzo llunàtic»,
defineixen. Una adaptació de Josep
Maria Vidal del text de Juan Antonio
Castro Me huele a cuerno quemado. A
la peça, Sganarel invoca els protago-
nistes de les grans comèdies de Moliè-
re a una festassa. Per Polls, és bo riure’s
de la crisi fent una ganyota a l’avar.
L’experiència del Mercat de les Flors,

el 2005, és per oblidar. Pocs cops una
producció ha tingut tanta malastrugan-
ça. Ara es recupera l’obra, que incita el
somriure i el riure, amb un repartiment
renovat i amb el compromís de viatjar a
l’Español de Madrid el novembre. El
director Mario Gas va fer de capellà fa
dècades en una zapatería prodigiosa,
dirigida per Polls. La fidelitat d’aquell
actor de comparsa és poderosa. L’am-
nèsia d’alguns programadors, cruel.

El novembre, a Madrid

● La companyia Animala-
rio participa en la gira que
subvenciona l’Oficina de
la Difusió Artística (ODA)
de la Diputació de Barce-
lona. A través d’aquesta
entitat, les companyies fan
viable una gira alhora que
els ajuntaments aconse-
gueixen actuacions de
qualitat a un preu competi-
tiu. Animalario presenta
Argelino, servidor de dos

amos, una adaptació d’Al-
berto San Juan de l’origi-
nal de Goldoni, Arlequino,
servidor de dos amos.

L’espectacle es veurà
dissabte a l’Hospitalet.
Continuarà a Manresa
(25), Sant Cugat (30) i Ba-
dalona (31). Viladecans
tanca la gira barcelonina
l’1 de febrer. Cinc dies més
tard, Animalario farà fun-
ció a Tarragona.

La possibilitat que la Di-

putació faciliti gires pel
territori és molt ben vista
per programadors munici-
pals: Joan Anton Sánchez,
del Zorrilla de Badalona,
va celebrar: «Els teatres
municipals, units, podem
aconseguir grans coses.»
La presidenta de l’Asso-
ciació de Companyies de
Teatre Professional de Ca-
talunya (Ciatre) i vicepre-
sidenta de la Federació Es-
tatal d’Associacions

d’Empreses de Teatre i
Dansa (Faeteda), Anna
Rosa Cisquella, valora
l’entrada d’Animalario
com un «gest» per demos-
trar que Catalunya no es
tanca als muntatges de les
companyies catalanes tot
convidant les comunitats
autònomes a acabar amb la
moda proteccionista. Ar-
ran d’aquest tancament
molts grups catalans han
perdut circuits.

Cinc teatres municipals de la demarcació
acorden una gira del grup Animalario

J.B. / Barcelona


