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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
I Obres Públiques

EDICTE
de 6 de novembre de 2008, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a
la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte AC-DC-05068, dels termes municipals de Gurb, Vic, Folgueroles, Calldetenes, Sant Ju-
lià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Espinelves, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Santa Colo-
ma de Farners, Caldes de Malavella, Brunyola i  Vilobí d’Onyar.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del Projecte AC-
DC-05068, “Document refós de l’avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat.
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25, PK 82,800 al 235,800.
Tram: Cervera-Caldes de Malavella”, dels termes municipals de Gurb, Vic, Folgueroles, Callde-
tenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Espinelves,  Arbúcies, Sant Hilari Sa-
calm, Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Brunyola i Vilobí d’Onyar al DOGC núm
4.928 de 18 de juliol de 2007, i als diaris Avui de 10 de juliol de 2007 i  El Punt d’11 de juliol de
2007, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació per l’A-
cord del Govern de la Generalitat de 28 d’agost de 2007, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52.2 de la Llei esmentada, as-
senyalar els dies 2 i 3 de desembre de 2008 a Gurb, el 3 de desembre de 2008 a Vic , el 4 de
desembre  de 2008 a Folgueroles, el 9 de desembre de 2008 a Calldetenes, el 10 i  l’11 de de-
sembre de 2008 a Sant Julià de Vilatorta, el 16 de desembre de 2008 a Sant Sadurní d’Osor-
mort,  el 17 i el 18 de desembre  de 2008 a Espinelves, el 13 de gener de 2009 a Arbúcies, el
14 de gener de 2009 a Sant Hilari Sacalm, el 15, 20 i 21 de gener de 2009 a Santa Coloma de
Farners, el 22 de gener de 2009 a Caldes de Malavella, el 23 de gener de 2009 a Brunyola i el
27, el 28 i el 29 de gener de 2009 a Vilobí d’Onyar per redactar les actes prèvies a l’ocupació
dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament s’ha de notificar individualment als interessats convocats, que són els
que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’alcaldia corresponent i d’aquest De-
partament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per
una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i
l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte
seu, de perits i notari.

El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments de Gurb, Vic, Folgueroles, Calldetenes,
Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Espinelves, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, San-
ta Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Brunyola i Vilobí d’Onyar, respectivament. Tot seguit
els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 6 de novembre de 2008
Alfred Rulló i Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions
(08.311.121)

Herman Bonnín, director
artístic de L’Espai Brossa,
va recollir el guant de Puig
tot alegrant-se que, com ja
va passar als anys 60, es
presentin produccions de
fora de Barcelona a la ca-
pital. En aquell temps «el
teatre independent i com-
promès» es feia fora de
Barcelona. De fet, l’inter-
ès de La Planeta per pro-
duir és precisament poder
triar unes obres que res-
ponguin a la seva voluntat
que el teatre sigui un exer-
cici compromès.

Bondat recupera l’esce-
nari de la Biblioteca de
Catalunya, un espai cedit
mentre no es desencallin
les obres de reforma de la
plaça Gardunya. Des del
setembre no hi havia cap
peça en aquesta sala, que
la temporada passada va
tenir una programació es-
table gràcies a La Perla 29
que va aconseguir fidelit-
zar un públic amb una mit-
jana d’un 70% d’ocupa-
ció. Puig, que també és el
director de l’obra original
de Michael Redhill troba
que la sala de la biblioteca
és immillorable perquè
plasma que el genocidi
(que tracta l’obra) també

es pot produir en una so-
cietat occidental teòrica-
ment culta. Bondat només
estarà en cartell fins al 30
de novembre ja que hi ha
data reservada per a un al-
tre muntatge. La directora
de la biblioteca, Dolors
Lamarca, felicita l’opera-
ció arrencada el 2004 que
apropa un públic que no és

usuari de l’equipament i
que permet fer temporada
a Barcelona a les petites
produccions. Pel que fa a
L’Espai Brossa, la proxi-
mitat garantirà la intimitat
necessària per a l’especta-
cle «d’una tristesa que
t’omple el cor», comenta
el director Jordi Prat. La
peça d’Ayub Jhan-Din, en

cartellera fins al 14 de de-
sembre, procura entrar al
cervell d’una dona amb
Alzheimer. No és el pri-
mer cop que les produc-
cions de La Planeta s’han
vist a Barcelona (La se-
nyora Klein, SAM, Lúcid).
Puig lamenta que, fins ara,
aquest fet passava des-
apercebut.

La Planeta fa coincidir dues
produccions seves a Barcelona

Els dos muntatges es van estrenar l’any passat al Temporada Alta

Un detall de Bondat que ara es veurà a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. / EL PUNT

● «Per nosaltres és la vida» confes-
sava Pere Puig, director de La Plane-
ta, ahir en la presentació de la tempo-
rada a Barcelona. El responsable de

J. BORDES/ Barcelona la sala reconeix que fer produccions
només té sentit si després poden gi-
rar arreu. I avui, segueix dient, és im-
prescindible passar per Barcelona
per ser visible al sector, tot i la potèn-

cia que ha agafat Temporada Alta. A
partir de dimecres es podrà veure
Bondat i Pensaments escrits al caure
de les fulles. Les dues es van estrenar
l’any passat al festival de tardor.

� Les caricatures de Cugat, a Pedreguet-Art. La gale-

ria Pedreguet-Art d’Amer inaugurarà demà, entre les
cinc de la tarda i les vuit del vespre, l’exposició Caricatu-
res d’una vida, del músic i dibuixant gironí Xavier Cugat
(1900-1990). L’exposició es podrà visitar fins al 16 de
desembre al local de l’avinguda de la Selva, 38. / X.C.

� L’explosió de color de Jordi S. Carrera. El fotògraf

Jordi S. Carrera inaugura avui a la sala La Punxa del Col-
legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
(20h) una exposició de fotografies sobre tela de gran for-
mat (1 x 1,5 m), que l’autor defineix com «una explosió
de color». Es pot visitar fins al 5 de desembre. / X.C.


