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Ajuntament de
Vilanova del Vallès

ANUNCI
Es posa en coneixement general que l’A-
juntament Ple de data 24.4.2013 va
aprovar un conveni de col·laboració urba-
nística amb el Sr. Manuel Manjón Carre-
ra per a la implantació d’una indústria del
sector metal·lúrgic en l’àmbit de la UA1
Polígon Masferrer del terme municipal de
Vilanova del Vallès.
L’esmentat conveni es troba a exposició
pública durant el termini d’un mes comp-
tat des de la darrera de les publicacions
del present anunci al BOP, al DOGC, en
un diari i al tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment, a fi que es puguin presentar les
al·legacions que s’estimin oportunes, en-
tenent-se que en cas que no se’n pre-
senti cap el conveni es considerarà defi-
nitivament aprovat.
L’alcalde,
Oriol Safont i Prat
Vilanova del Vallès, 29 d’abril de 2013

CAMBRA DE LA PROPIETAT
URBANA DE BARCELONA

Es convoca Assemblea de
Compromissaris que tindrà lloc
el dia 29 de maig de 2013, a les
10.30 hores en pr imera
convocatòria i a les 11.30 hores
en segona convocatòr ia, al
domicil i  social d’aquesta
Cambra, Via Laietana, 22, en la
qual es tractarà dels temes
següents:
- Lectura de l’acta anterior
- Liquidació de comptes i
estats financers exercici 2012

- Incorporació tarifes
nous serveis

- Actuacions Cambra
- Precs i preguntes
Els compromissar is hauran
d’acreditar la seva personalitat
mitjançant el DNI.
Barcelona, 26 d’abril de 2013
El President
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Des de la primera frase de
la roda de premsa de la Set-
mana de la Poesia de Bar-
celona, el tinent d’alcalde
de Cultura, Jaume Ciura-
na, va deixar clar que la
ciutat s’estima la literatu-
ra. Va recordar els festivals
que es convoquen, va con-
vidar la ciutadania i va pre-
sentar els dos nous comis-
saris, els poetes i crítics
Sam Abrams i Ernest Far-
rés. Ciurana va insistir en
la renovació i va fer una
oferta rica i plural, amb un
pressupost de 238.000 eu-
ros, un 8% menys que l’any
passat. Les previsions de
públic seran d’unes vuit
mil persones.

La primera notícia va
ser la guanyadora del
premi dels Jocs Florals que
es lliuraran dimecres. L’ha
obtingut la jove poeta
valenciana Àngels Grego-
ri, una incansable activis-
ta de la poesia, organitza-
dora del Festival d’Oliva, a
la Safor. Compartirà esce-
nari amb el veterà Carles
Miralles, premi extraordi-
nari Salvador Espriu.

Espriu no serà l’únic
protagonista dels home-
natjats durant la setmana.
Abrams i Farrés van recor-
dar que hi haurà actes per
evocar Joaquim Amat-
Piniella, Joana Raspall,
Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel, Joan Teixidor i Marià
Villangómez.

El gran bloc central serà
la poesia catalana, a través
de recitals d’andorrans, de
poetes a l’estranger i de
poemes llargs, però també
una divertida proposta
anomenada 4x4, en què
en quatre recitals de qua-
tre poetes es combinaran
veus “vives, diverses i
intergeneracionals”.

També és interessant la
relació de la poesia amb al-
tres disciplines, com la
dansa (intervenció d’An-
drés Corchero i homenat-
ge a Carmen Amaya a la
plaça del Raspall), teatre,
música (actuacions de Ma-
ria del Mar Bonet i Ivette
Nadal) i museus, on hi
haurà jornades al Macba,
Picasso, Marès, Tàpies i
MNAC, a part de la nom-
brosa representació de bi-
blioteques i dels espais ha-
bituals i places públiques.

Abrams i Farrés van po-
sar èmfasi en una jornada
dedicada íntegrament a la
reflexió sobre el fet poètic,
des de diversos vessants,
els editors, la traducció, la
crítica i les noves tecnolo-
gies, que han convertit in-
ternet en un font d’apara-
dors i revistes. Aquesta
sessió serà complementà-
ria amb les XIX Jornades
de Poesia i Mestissatge,
que organitza l’aula de
poesia a l’aula magna i els
jardins romàntics de la
Universitat de Barcelona.
L’editor de Proa Josep
Lluch oferirà, així mateix,
la sessió Com s’edita un
llibre de poemes?

La cloenda també pre-
para un plat fort. Enguany
s’han reduït el nombre de
participants a sis –alguns
provenen de l’altra part del
món–, però són figures re-
conegudes del panorama
internacional, com el xi-
nès Bei Dao, la nord-ame-
ricana Jorie Graham, el
mexicà Fabio Morábito i
l’alemany Hans Magnus
Enzensberger, un clàssic
de la literatura moderna.
Compartiran el Palau de
la Música amb els cata-
lans Francesc Parcerisas
i Carles Miralles.

L’objectiu de la progra-
mació del 2013 ha estat
“ideat partint del desig de
potenciar la interconnexió
entre la societat, els seus
poetes i el món del llibre”.
Entre el 8 i el 14 de maig
Barcelona serà l’escenari
de recitals, concerts i
conferències que tindran
com a protagonistes des
dels creadors d’aquí (de
totes les generacions i de
tots els territoris de par-
la catalana) fins a desta-
cats internacionals, pas-
sant per editors, traduc-
tors, crítics literaris, mú-
sics i bloguers. ■

La Setmana de la Poesia de Barcelona canvia els
comissaris i ofereix una àmplia mostra de tendències

Una ciutat que
estima la poesia
D. Castillo
BARCELONA

La jove poeta valenciana Àngels Gregori ha obtingut el premi dels Jocs Florals d’enguany ■ ARXIU

Els recitals
s’alternaran
amb jornades
de reflexió
i de diverses
disciplines

Avui arrenca la 24a edi-
ció de la Fira de Titelles
de Lleida, la primera en
què es trobarà a faltar Ju-
lieta Agustí, directora
d’aquest festival i ànima
(amb Joan-Andreu Vall-
vè) del Centre de Titelles
de Lleida, que va morir en
accident de cotxe el juny
passat. La fira de titelles
retrà diversos recordato-
ris a la seva directora,
com ara posar al Teatre
Municipal Espai 3 el nom
de Julieta Agustí. L’acte
central per recordar la di-
rectora serà avui a les vuit
del vespre en e l Centre de
Titelles de Lleida. 

En aquesta edició (que
s’allarga fins diumenge) hi
ha convidades 21 compa-
nyies, que faran 72 actua-
cions en 22 espais. La Fira
de Titelles de Lleida és
considerada com a estra-
tègica pel Departament de
Cultura. Bona prova de la
seva incidència són els
300 professionals acredi-
tats aquests dies. Pel que
fa als espectadors, es pre-
veu una assistència de
més de 30.000 persones.
La inauguració del festival
serà avui a partir de dos
quarts de deu del vespre, a
la sala 1 del Teatre de l’Es-
corxador, amb l’especta-
cle Bastard!, de la presti-
giosa companyia holande-
sa DudaPaiva Company.

La jornada titellaire co-
mença amb unes jornades
tècniques, que aquest any
van a càrrec de Pau Gar-
cia-Milà, amb la conferèn-
cia La idea: punt de parti-
da, una xerrada sobre com
donar valor a les idees.

Noves mirades
La Fira de Titelles de Llei-
da ha impulsat històrica-
ment la renovació de les
arts de la manipulació, mi-
rant de crear noves dra-
matúrgies (fusionant l’ac-
ció amb la música) o do-
nant veu a nous treballs
sobre la manipulació, pen-
sada més enllà de l’habi-
tual públic familiar i dels
contes clàssics. També es
busquen connexions amb
la dansa en aquesta edició
amb un taller de Da.te
Danza. La fira, tradicio-
nalment, ha aplegat com-
panyies internacionals.
Enguany, però, una de les
sessions més repetides se-
rà Sota mínims, de La cò-
nica, pensada per a grups
reduïts de 15 persones. ■

Titelles per
a Julieta
El Festival de Titelles
de Lleida arrenca
avui amb el record
de Julieta Agustí

Redacció
BARCELONA

Julieta Agustí, en una foto
del 2007 ■ J. TORT


