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Ajuntament de
Montgat

EDICTE
de l’Ajuntament de Montgat rela-
tiu a un expedient de sol·licitud
de llicència per ús de caràcter
provisional

Per provisió de l’Alcaldia de data 4 de
desembre de 2013 s’ha incoat expe-
dient d’usos i obres provisionals per a
la construcció d’una estació de telefonia
mòbil a la finca amb número de referèn-
cia cadastral 08125A001000070000KO
situada al barri de les Costes d’aquest
municipi.

De conformitat amb el que disposen
els articles 53 i 54 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, l’expedient s’exposa al públic
per un termini de 20 dies hàbils.

El projecte tècnic i l’expedient admi-
nistratiu es podran consultar a partir
del dia següent al de la publicació del
present anunci, a l’Àrea d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, plaça de la Vila,
s/n, tots els dies laborables en horari
de 9 a 14 hores.

Montgat, 4 de desembre de 2013 
L’alcalde 
Francesc Garcia Arrocha

CURTIDOS CODINA, S.A.
Convocatoria de Junta General

de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de fecha 2 de diciembre de
2013, se convoca la Junta General de
Accionistas de esta Sociedad, para
que con fecha 13 de enero de 2014, a
las 16 horas, en primera convocatoria,
o el siguiente día 14 del mismo mes, a
la misma hora, se pueda celebrar Jun-
ta General Extraordinaria de Accionis-
tas en el domicilio social de la Socie-
dad, c/ dels Vilabella, 5-7, de Vic, bajo
el siguiente orden del día:

1. Autorizar la adquisición de acciones
de la propia sociedad.

2. Determinar las condiciones de la
adquisición.

3. Modificación de los Estatutos So-
ciales en lo referente a la forma de
convocatoria de la Junta General de
Accionistas y la asistencia a la misma.

De conformidad con los artículos 197
y 287 de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, se comunica a los accionistas el
derecho de los mismos a examinar y
obtener de la sociedad, de forma in-
mediata y gratuita, el texto íntegro de
la propuesta de modificación y el in-
forme justificativo de la misma elabo-
rado por el Consejo de Administra-
ción.

Vic, 2 de diciembre de 2013.

El Secretario del

Consejo de Administración
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El Tantarantana vol fer
evident la seva voluntat de
donar espai als nous crea-
dors amb el cicle Fer visible
l’invisible. Si sales com la
Beckett (amb l’Obrador
com a element referen-
cial), la Flyhard o el Versus
han estat el camp de pro-
ves per a nous autors, ara
el Tantarantana demostra
que creu en l’autoria que
investiga més enllà d’ob-
sessionar-se amb connec-
tar amb el públic: Els tre-
balls honestos acaben tro-
bant ressorts d’empatia.
Avui comença aquest cicle
que integra tres especta-
cles que s’han pogut veure,
molt puntualment, en al-
tres sales (com l’Atrium, la
Nau Ivanow o l’Atic22) i
que es tanca el 5 de gener.
Ara, les tres propostes con-
viuen sota el mateix parai-
gua i s’alternen funcions
per donar més temps al bo-
ca-orella i per temptar els
espectadors naturals
d’uns que s’interessin tam-
bé pels altres. Totes les fun-
cions practiquen la taqui-

lla inversa: el públic deci-
deix què vol o què pot pagar
després de veure l’obra.

Flors carnívores enge-
ga aquest vespre el cicle. Ja
es va poder veure a l’Atri-
um Lab de la temporada
passada. Segons l’autora,
Anna Maria Ricart, i el di-
rector, Marc Chornet, es va

generar aquesta peça amb
la idea de trobar nous lí-
mits a la textualitat, amb la
llibertat de no saber quin
públic havia de rebre’l. Ai-
xò va servir per construir
una peça en què s’experi-
menta amb una gestuali-
tat que pot ser còmica
d’entrada, però en què el

mateix gest pot acabar es-
devenint tràgic.

Jo després de tu és un
treball col·lectiu, dirigit
per Carolina Llacher, que
parla de com hom pot mo-
dificar el comportament a
partir de la relació amb
una altra persona. El món
de la parella esclata a partir

de fets invisibles, aparent-
ment intranscendents.

La flor de paper fa una
reflexió a partir d’una con-
versa entre un terrorista
penedit i una víctima. Es-
crit fa dos anys (quan enca-
ra no hi havia treva), se’n
va fer una lectura drama-
titzada a l’Obrador de la
Beckett i, ara fa molt poc,
se’n van fer funcions a la
Nau Ivanow. L’autor i di-
rector Roger M. Puig busca
trencar amb el maniqueis-
me de bons i dolents. Puig
admet que la crisi ha ge-
nerat noves escletxes
d’oportunitats per pre-
sentar treballs molt per-
sonals en sales habitual-
ment inaccessibles. ■

El Tantaran...mina
J. Bordes
BARCELONA

El Tantarantana se suma a les sales que donen noves oportunitats
a joves companyies i autors amb el cicle ‘Fer visible l’invisible’

Un detall de ‘Jo després de tu’, un dels tres títols del cicle al Tantarantana ■ TEATRE (T) ROBAT

Des d’avui i fins a
Reis, les obres
s’alternen i
juguen a la
fórmula de la
taquilla inversa

TEATRE
Pau Miró rep el
premi Ubu italià a
l’obra estrangera

Vanesa Casanova ha guanyat
la 16a edició del premi Ángel
Crespo de traducció literària
per la novel·la Rescate, de
l’australià David Malouf, publi-
cada per Libros del Asteroide.
Dotat amb 3.000 euros, el
premi el convoquen l’ACEC,
CEDRO i el Gremi d’Editors de
Catalunya. ■ REDACCIÓ

Vanesa Casanova
guanya el premi
Ángel Crespo

PREMI LITERARI

La presència de la comunitat
jueva a Tortosa, com una de
les més importants a la Coro-
na Catalanoaragonesa durant
l’edat mitjana, és el fil con-
ductor de l’últim llibre de l’he-
braista reusenc Andreu Las-
corz. Cultura judeocatalana.
La Comunitat de Tortosa està
escrit en català i en anglès i es
difondrà als EUA. ■ ACN

Llibre en català i
en anglès sobre
la Tortosa jueva

HISTÒRIA

Jucatùre (Els Jugadors), de
Pau Miró, estrenada al Teatre
Lliure el 2011, ha guanyat a
Itàlia el premi Ubu 2013 en la
categoria de millor novetat
estrangera. El jurat del premi
ha destacat la qualitat del text
de l’obra, que es va estrenar
el 2012 per la companyia Tea-
tre Uniti al Piccolo Teatre i ha
estat fent gira. ■ REDACCIÓ


