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La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió de data 21

de setembre de 2007, ha pres l’acord, entre d’altres, d’aprovar definitiva-

ment el “Projecte d’urbanització dels carrers Sant Honorat i Sant Damià,

1a i 2a fase de Terrassa”, inclòs en el marc de la millora de barris, àrees

urbanes i viles que requereixen una atenció especial, Pla de Barris, amb

un pressupost d’execució de contracte de sis-cents quaranta-tres mil

set-cents vint-i-nou euros amb trenta-set cèntims (634.729,37 €) i un

pressupost per a coneixement de l’administració de set-cents quaranta-

dos mil cinc-cents noranta-nou euros amb quaranta-quatre cèntims

(742.599,44 €).

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa,

pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en

el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu da-

vant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos.

Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al de la pu-

blicació d’aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol al-

tre recurs que s’estimi convenient.

Terrassa, 24 de setembre de 2007

Francesc Xavier Martín i Giménez

Regidor delegat de Patrimoni i Contractació
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AJUNTAMENT DE 
L’AMETLLA DEL VALLÈS

Urb 2007/186

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de setembre de 2007 adoptà
l’acord la part dispositiva del qual diu:

«Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació de l’Ametlla del Vallès, en el sector de Can Carlons, per
tal que passi a tenir la classificació de sòl no urbanitzable d’acord amb
el document elaborat pels serveis tècnics municipals.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un
mes mitjançant anunci al tauler d’anuncis municipal, al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un
dels diaris de més divulgació.

Tercer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament
de llicències i autoritzacions municipals connexes pel termini màxim
de dos anys des de la suspensió acordada pel Ple de 18.7.2007 o fins
a l’aprovació definitiva de la modificació objecte del present acord i
determinar expressament com a àrea afectada per la suspensió el
sector que comprèn la totalitat de l’àmbit de la modificació puntual, de
conformitat amb els arts. 71 i 72 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova
el text refós de la  Llei d’Urbanisme i 102 i 102 D. 305/2006 pel qual
s’aprova el Reglament de dita llei.

Quart.- Sol·licitar l’informe als organismes que, segons els serveis
tècnics municipals, puguin estar afectats per raó de l lurs
competències sectorials, d’acord amb l’article 83.5 del D. Leg. 1/2005
pel qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme.

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui
necessari per a l’efectivitat del present acord.» 

La qual cosa es fa pública als efectes indicats en el mateix acord.

L’Ametlla del Vallès, 8 d’octubre de 2007

L’alcalde: Jordi Pousa i Engroñat
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L’ombra de L’avar ha anat
paral·lela a la de l’actor
Boris Ruiz des de fa tres
dècades. L’actor ho ha
descobert, fa pocs mesos,
quan li van proposar que
protagonitzés el text de
Sagarra. Ell mateix va es-
criure una versió lliure
d’aquest avar («dolentíssi-
ma»), partint dels perso-
natges de la commedia
dell’arte; va proposar fer-
ne una direcció i va cons-
truir un titella d’aquest
personatge fins que final-
ment va acabar interpre-
tar-lo sent el Pantalone de
Goldoni i, posteriorment,
sota la direcció de Pep
Cruz amb text de Santiago
Rusiñol. Ara serà Perra-
mon a partir de dimarts al
Romea. L’estrena oficial
serà divendres.

Ruiz encara riu amb els
cassets de Capri que guar-
da per casa. La producció,
no pretén, per res, «ni anar
a buscar-lo ni fugir-ne»,
aclareix. La versió d’a-
quest clàssic de Molière,
«es justifica geogràfica-
ment»: en comptes de co-
pes de vidre, es beu amb
porró. La seva versió ense-
nya algun dels aspectes
costumistes de la peça ori-
ginal «perquè es vegi com
era, però no és la carta que

juguem». Per Ruiz, encara
que els senyors Perramons
d’avui no poden exigir als
fills que es casin amb el
que els doni millor dot, sí
que poden tiranitzar famí-
lia perquè la botigueta ge-
neri més beneficis: «No
està tan lluny la ficció de la
realitat.» En Perramon
s’exclamaria de la veloci-
tat en què tothom està dis-
posat a pagar grans quotes

per hipoteques arriscant-
se a quedar-se sense res.
La imatge de guardar diner
a casa, desconfiat, no for-
ma part del passat ni res-
pon a la imatge de la sín-
drome de Diògenes: Ruiz
recorda un cas emès per te-
levisió aquesta setmana
d’un home que, «buscant
un milió d’euros a casa del
pare es va trobar 250.000
pessetes».

El Romea destapa els avars catalans
Boris Ruiz protagonitza «El senyor Perramon», que Josep Maria de Sagarra va escriure per a Capri

� Josep Maria de Sagarra va escriure per encàrrec El
senyor Perramon. La seva intenció no era cap altra
que fer una obra a la mida de Capri, pensada per di-
vertir. Però avui, seixanta anys després, l’actor Boris
Ruiz celebra una versió lliure, una partitura «que és
una delícia, una perla» pel seu llenguatge. En aquest
sentit, lamenta la pobresa de llenguatge del català ac-
tual: «La nostra llengua ha perdut molt; si en Perra-
mon economitza pessetes, el català d’avui economit-
za la llengua: és una llengua d’estalvi.»

� La producció El senyor Perramon, protago-
nitzada per Boris Ruiz i dirigida per Joan An-
ton Rechi, està ambientada en un casino d’un
poble interior català els primers anys de la tran-

L’actor Boris Ruiz, al centre, acompanyat de la resta del repartiment d’El senyor Perramon./ DAVID RUANO

JORDI BORDES / Barcelona sició. Ruiz comenta que l’obra, amb un preciós
lèxic, és una enèsima versió de L’avar de Mo-
lière que Josep Maria de Sagarra va escriure
pensant en l’actor Joan Capri: retrata un proto-
tipus català d’aquella època que arracona sem-

pre diners i llueix la barretina. L’actor aclareix
que tot i que el prototipus del català del segle
XXI s’està cuinant amb la darrera emigració,
avui la societat catalana «està farcida de Perra-
mons perillosíssims».

Llengua garrepa

El pròxim film de
Woody Allen es
titularà «Vicky
Cristina Barcelona»
� Barcelona. Woody
Allen ja ha decidit el
nom del film que aquest
estiu va rodar principal-
ment a Barcelona i tam-
bé a Astúries i Nova
York: es dirà Vicky
Cristina Barcelona.
Així ho va anunciar
ahir la productora Me-
diapro en un comunicat
en què no s’avançava
cap més detall sobre la
producció, que s’estre-
narà per la Mercè de
l’any vinent. Allen, que
el pròxim 26 d’octubre
durà als cinemes de
l’Estat Cassandra’s
dream, ha posat final-
ment el nom de Barce-
lona en el títol, un fet
amb què s’havia espe-
culat força atesa la forta
inversió municipal en
el film. / X.A.

Boadella diu
que Els Joglars
no actuaran més
a Catalunya
� Barcelona. El director
d’Els Joglars, Albert
Boadella, va anunciar
ahir en la presentació
del seu llibre Adiós Ca-
taluña. Crónica de
amor y de guerra (pre-
mi Espasa d’assaig
2007) que la compa-
nyia no tornarà a actuar
a Catalunya a causa del
«boicot» que se li ha
fet, pitjor que el del ca-
va, diu. / AGÈNCIES




