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DOCUMENT SINGULAR

Roben una 
carta de Miquel 
Àngel al Vaticà
La Santa Seu va reconèixer ahir el 
robatori als seus arxius d’una car-
ta escrita de pròpia mà per Miche-
langelo Buonarroti. Es tracta 
d’un document singular perquè 
habitualment el geni de la pin-
tura no escrivia sinó que només 
firmava les missives que redacta-
ven els seus col·laboradors. La car-
ta del pintor dels frescos de la Ca-
pella Sixtina va desaparèixer el 
1997, com va reconèixer el porta-
veu del Vaticà, Federico Lombar-
di, encara que fins ara aquest fet 
no havia transcendit.

FUNDADORA D’EINA

Mor als 92 
anys la pintora 
Maria Girona
L a  p i n t o r a  M a r i a  G i r o n a 
(Barcelona, 1923), viuda del tam-
bé artista Albert Ràfols-Casama-
da, va morir dissabte. Malgrat es-
tar oculta sota la llarga ombra 
de l’home amb qui va compartir 
la vida, va ser una pintora desta-
cada, que va pertànyer en la se-
va joventut al Grup dels Vuit, en 
què militava també el seu marit, 
i que va cultivar la figuració críti-
ca. Amb Ràfols-Casamada va fun-
dar l’escola de disseny Eina.

  

  

Pertorbadora 
verge pagana
CRÒNICA Blanca Portillo enlluerna al Lliure 
amb el seu irreverent ‘El testamento de María’ 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Commovedora, intensa, però sobre-
tot creïble. Blanca Portillo, dirigi-
da pel cineasta Agustí Villaronga 
en el seu debut teatral, interpreta 
al Teatre Lliure un dels millors rols 
de la seva carrera. Ni més ni menys 
que donar cos a la visió de la Maria 
pagana que ofereix el pertorbador 
monòleg El testamento de María de 
Colm Tóibín. A l’obra ella només és 
una mare d’origen humil que plo-
ra la pèrdua del seu fill i que no ac-
cepta la versió que el seu sacrifici a 
la creu hagi servit per redimir la hu-
manitat.
 Són 70 minuts de progressiu 
crescendo dramàtic de la intèrpret. 
El dolor dels terribles successos del 
Calvari i el record dels feliços mo-
ments de la infància del seu fill s’en-
tremesclen en la narració. La mare 
rememora també amb tristesa la fi-
gura del retorn a casa del noi superb 
i embriagat pel poder que li dóna la 
seva figura de redemptor.
 María viu refugiada/segrestada 
a Efes a prop dels fanàtics deixebles 
del seu fill.  Aquests tracten d’impe-
dir que filtri una versió diferent de 

la de la història oficial que estan fa-
bricant. Entre altres coses, el relat 
deixa establert que Crist va morir 
en braços de la seva mare després de 
ser crucificat, una cosa que ella ne-
ga i l’exaspera.

HEROÏNA MITOLÒGICA / La camperola 
que retrata fidelment Blanca Porti-
llo expressa, en canvi, un perma-
nent sentiment d’autoculpabilitat 
per haver abandonat el seu fill  
en l’hora de la seva mort, terroritza-
da per les amenaces contra ella. 
Aquesta heroïna de trets mitològics 
acaba trobant consol en el culte se-
cret a la deessa Artemisa, mostrant 
així el seu rebuig als que volen im-
posar-li unes creences que no com-
parteix.
 L’acció es desenvolupa en el 
marc d’una suggerent escenografia 
de Frederic Amat, amb senzills ele-
ments que serveixen per il·lustrar 
passatges com els de les noces de Ca-
nà o la impressionant resurrecció 
de Llàtzer. Blanca Portillo comença 
en un to excessivament discursiu, 
però aviat exhibirà els nítids trets 
d’un personatge pròxim al de qual-
sevol mare dolguda i rebel.

 L’actriu madrilenya trasllada la 
humanitat del seu personatge amb 
una força i convicció que emocio-
nen. L’escenificació de la seva vi-
da quotidiana, moguda en excés 
per Agustí Villaronga, i el vestuari, 
que firma Mercè Paloma, l’ajuden a 
transitar amb seguretat pel viacru-
cis existencial de la seva humana i 
irreverent María. H

L’actriu només és  
una mare d’origen 
humil que plora la 
pèrdua del seu fill

33 L’actriu Blanca Portillo, en el seu paper de María, al Lliure.

JOSEP AZNAR

A N U N C I S  O F I C I A L S
Ajuntament de Badalona

Edicte

de l’Ajuntament de Badalona, relatiu a 
l’aprovació inicial de la Modificació de l’article 6 
de la normativa de la Modificació del Pla general 
metropolità en el sector de la Unió Vidriera

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 
de data 24 de febrer del 2015, va aprovar amb 
caràcter inicial la Modificació de l’article 6 de 
la normativa de la Modificació del Pla general 
metropolità en el sector de la Unió Vidriera (núm. 
exp. Planejament urbanístic. 2/D2-15), que té 
per objecte ampliar a la promoció privada la 
construcció de l’habitatge protegit de la unitat de 
projecte 5a dels polígons d’actuació 1 i 2, sobre 
el sòl propietat de l’Ajuntament obtingut com a 
la cessió obligatòria del 10% de l’aprofitament 
mitjà del sector, actualment restringida només a 
la promoció pública. Aquesta actuació urbanísti-
ca es promou i tramita per aquesta Corporació 
Municipal a l’empara de l’article 96, en concor-
dança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Tanmateix, va acordar resoldre la cessió a 
favor d’Engestur, SA, acordada en la sessió 
plenària de data 28 de juny de 2008, relativa al 
sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent 
al percentatge aplicable a l’aprofitament urba-
nístic del sector de la Unió Vidriera, revertint 
aquests béns cedits a l’Ajuntament de Badalona, 
com a administració matriu cedent.

Mitjançant la publicació d’aquest edicte, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la 
premsa periòdica, s’inicia el tràmit d’informació 
pública de l’instrument d’ordenació urbanís-
tica esmentat. El termini d’aquest tràmit serà 
d’un mes i començarà a comptar a partir de 
l’endemà de la darrera de les dues publicacions 
obligatòries. Durant aquest període es podran 
formular les al·legacions o els suggeriments que 
es considerin convenients. En el cas que durant 
aquest termini no es presenti cap reclamació 
o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esde-
vindrà provisional i es procedirà d’ofici a donar 
trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 
per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord 
amb l’article 78 del TRLUC.

L’edicte també es publicarà al Tauler d’Anuncis 
Oficials físic, ubicat al Servei d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament, i al telemàtic (e-Tauler).

L’instrument d’ordenació urbanística aprovat 
restarà per a consulta al Departament de Plànol 
de la Ciutat de l’Àrea d’Urbanisme (Plaça de 
l’Assemblea de Catalunya, núm. 9-12, planta 
baixa) de dilluns a divendres feiners de 9 a 14 h. 
i a la pàgina web municipal (www.badalona.cat), 
a l’apartat La Ciutat/Urbanisme.

Badalona, 26 de febrer del 2015
Albert Müller i Valentí

Secretari general accidental
(Resolució 18/08/2014)

Ajuntament de Castellar
del Vallès

Edicte

Exposició Pública del Pla Especial de Béns a 
Protegir de Castellar Del Vallès.

Per acord de l’Ajuntament en Ple de data 24 
de febrer de 2015, s’aprovà  inicialment el  Pla 
Especial de Béns a Protegir de Castellar del 
Vallès, elaborat pel serveis tècnics municipals 
que té per objecte regular la protecció i la defen-
sa dels valors artístics, històrics i culturals dels 
diferents béns que configuren el patrimoni cultu-
ral del municipi de Castellar del Vallès.

Atès el que disposa l’article 85 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (TRLU), relatiu 
al procediment preceptiu per a l’aprovació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal i dels 
plans urbanístics derivats. I també l’article 73.2 
del TRLUC així com l’article 102 del RLU.

Primer.- S’obra un  període d’informació públi-
ca durant el termini de 45 dies hàbils  mitjançant 

el present edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a un diari de premsa periòdica, 
del Pla Especial De Béns A Protegir. L’exposició 
pública té per objecte que qualsevol interes-
sat pugui examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions i suggeriments que estimin perti-
nents, en el registre d’entrades de l’Ajuntament, 
a través de la plataforma digital Tram o altres 
formes admeses en dret.

Segon.- Es posa a disposició del públic  els 
documents que conformen la proposta del PE  
a la Secretaria de l’ajuntament, ubicades al pas-
seig Tolrà nº 1. També es consultable a través del 
web municipal. www.castellarvalles.cat 

Tercer.- Es suspèn per un any, a comptar 
des de l’endemà en que es produeixi la darrera 
publicació oficial, la tramitació de qualssevol pla 
urbanístic derivat o d’instrument de gestió urba-
nística i d’urbanització, així com l’atorgament 
de totes aquelles llicències que contradiguin 
o no compleixin tant  la normativa vigent com 
la proposada en el pla especial, que afecti 
els elements protegits del Pla especial, essent 
aquest el seu àmbit de suspensió. Es fa constar 
que, d’acord amb el que estableix l’article 102.4 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, que es 
podran tramitar els instruments o atorgar les 
llicències fonamentades en el règim vigent, que 
siguin compatibles amb les determinacions del 
nou planejament inicialment aprovat. El plànol 
de l’àmbit de la suspensió està publicat a la web 
municipal indicada.

Castellar del Vallès 2 de març del 2015
L’alcalde,

Signat. Ignasi Giménez Renom

Ajuntament de Collbató
Edicte

La Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 25 de febrer del 2015, acordà aprovar 
inicialment la Modificació l’Estudi de Detall sobre 
l’ordenació volumètrica de l’illa on es situa el 
Montserrat Exprés a l’Av. Centenari Amadeu 

Vives, 2 de Collbató, conforme el document 
redactat per Kubicat, SLP de data gener 2015.

Per la qual cosa, s’inicia un període 
d’informació pública durant vint dies, a comptar 
des del dia següent al de la publicació dels 
edictes en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a El Periòdico, al taulell d’anuncis 
i a la pàgina web de la corporació concedint 
audiència dins d’aquest termini a les persones 
interessades.

Des de la data de publicació de l’acord al 
BOPB i al DOGC l’expedient serà a disposició 
de qualsevol persona interessada, al Servei 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Collbató, carrer 
Bonavista núm. 2 – de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores.

Collbató, 27 de febrer del 2015
L’Alcaldessa,

Ana Úbeda Vázquez

Autorapid Macoa S.L.
(sociedad absorbente) 

Lada Kar S.L.
(sociedad absorbida) 

Fusión por absorción 

Se hace público que las Juntas generales 
y Universales de Autorapid Macoa Sociedad 
Limitada (Sociedad absorbente) y de Lada 
Kar Sociedad Limitada. (sociedad absorbida) , 
adoptaron con fecha 31 de Octubre  de 2014 
los acuerdos de fusión de dichas sociedades, 
mediante la absorción de Lada Kar Sociedad 
Limitada.(sociedad absorbida) , por parte de 
Autorapid Macoa Sociedad Limitada. (sociedad 
absorbente), con extinción por disolución sin 
liquidación de la sociedad absorbida y trans-
misión en bloque de todo su patrimonio a la 
sociedad absorbente,. 

Los acuerdos de fusión han sido adopta-
dos por unanimidad del 100 por 100 de los 
socios de las sociedades participantes de la 

misma,  en base al balance de fusión cerrado 
a 30 de Octubre de 2014 siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 3/2009 
y no habiéndose formulado en consecuencia 
Proyecto de Fusión. 

Las operaciones de la sociedad extinguida 
Lada Kar Sociedad Limitada se consideran 
realizadas a efectos contables por cuenta de la 
sociedad absorbente, a partir del día siguiente a 
la aprobación de la fusión por la Junta general. 

Como consecuencia de estos acuerdos, se 
aumenta el capital de la sociedad absorbente 
por un importe de 3200€ mediante la emisión de 
100 nuevas participaciones sociales de 32€ de 
valor nominal cada una, con los mismos dere-
chos y características que las existentes 

No se otorgan ventajas ni derechos especiales 
a socios ni Administradores.

Se anuncia el derecho que asiste a los socios 
y acreedores de obtener el texto integro del 
acuerdo adoptado y del balance de fusión, así 
como el derecho correspondiente a los acreedo-
res de oponerse a la fusión.

La Roca del Valles, 31 de octubre del 2014 
Don Carlos Garcia Otin, Administrador de 
Lada Kar S.L. Don Julio Garcia Martinez, 
Administrador de Autorapid Macoa SL

Punt i Seguit, SCCL
Anuncio Sobre disolución y liquidación 

de la sociedad

La Asamblea General Extraordinaria y Universal 
de la cooperativa Punt i Seguit SCCL, celebrada 
el 23 de febrero de 2015 en el domicilio social, 
de conformidad con los artículo 86 y siguientes 
de la Ley de Cooperativas de Cataluña, acordó 
por unanimidad la disolución y liquidación de 
la cooperativa, y el nombramiento de Maria 
Teresa Puente Benito, con DNI 72549436F, como 
liquidadora de la sociedad y la aprobación del 
balance final. 

Barcelona, 23 de febrero del 2015
Maria Teresa Puente Benito

Liquidadora


