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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 13 de febrer

de 2007, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER. Acordar la suspensió de la tramitació de plans

urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i

d’urbanització, com també la suspensió de l’atorgament de llicències

de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o

enderrocaments de construccions (excepte supòsits de declaració

de ruïna, ordres d’execució i protecció de la legalitat urbanística,

previstos legalment), d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos

concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes

per la legislació sectorial, de conformitat amb l’art. 71 del Decret

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei d’urbanisme, en l’àmbit del sector Sant Jordi II, amb l’excepció

d’aquelles que tinguin per objecte les actuacions en els espais i

equipaments públics, segons el plànol adjunt a l’informe tècnic, que

acompanya aquest acord, a escala adequada i amb detall i claredat

suficients.

SEGON. La suspensió d’atorgament de les llicències esmentades

s’estableix fins a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del pla

general d’ordenació que la motiva i, en tot cas, pel termini màxim

d’un any, de conformitat amb l’art. 71.1 del DL 1/2005, de 26 de

juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de

Catalunya.

No obstant això, la seva durada serà d’un període màxim de dos

anys en cas d’acumulació amb la suspensió del supòsit d’aprovació

inicial de l’instrument de planejament urbanístic, si fos el cas. Un cop

exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar

cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no

hagin transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels

efectes, de conformitat amb l’art. 72 del TRLUC.

TERCER. Publicar aquest acord en el Butl letí Oficial de la

Província, en un dels diaris de més difusió provincial i al tauler

d’edictes de la Corporació, i obrir el període d’informació pública pel

termini d’un mes.

L’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat a la Unitat de

Planejament i Gestió Urbanística, 3a planta, de l’Ajuntament.”

Vilanova i la Geltrú, 13 de febrer de 2007

L’alcalde,
Joan Ignasi Elena Garcia
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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 13 de febrer

de 2007, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER. Aprovar inicialment el Pla especial d’usos per a

establiments musicals i de restauració de pública concurrència del

nucli antic i eixample central de Vilanova i la Geltrú, redactat pel Sr.

Magí Gual Valverde .

SEGON. Suspendre l’atorgament de llicències d’instal·lació,

obertura i posada en marxa, ampliació i canvi d’ús d’activitats

recreatives, musicals i de restauració, incloses en la regulació d’usos

del Pla general d’ordenació municipal (art. 33) en les claus 5 i 11

corresponents a l’ús de restauració i recreatiu, respectivament, en

l’àmbit del nucli antic i eixample central de la ciutat, segons el plànol

que acompanya aquest acord, a escala adequada i amb detall i

claredat suficients, abastant l’àmbit interior comprès dins del perímetre

definit per la rambla Salvador Samà, les rambles Josep Antoni Vidal i

Josep Tomàs Ventosa i el carrer de la Unió, i les finques confrontants

amb els carrers Correu, de la Salut, de Sitges, de la Creu, de Santa

Gertrudis, de Barcelona, de la Pastera, de l’Hospital, de Sant Magí, de

les Tires i de Santa Anna, incloent les zones de nucli antic (clau 1),

rambla Principal (clau 2), àrea central (clau 3), eixample (clau 4),

comercial (clau 6) i de qualificació completada (clau 7).

L’àmbit de suspensió és l’àmbit del Pla, tal com apareix grafiat en el

plànol 1/1 que acompanya aquest acord.

Aquesta suspensió d’atorgament de les llicències esmentades

s’estableix fins a l’executivitat del Pla, i en tot cas pel termini màxim

d’un any, de conformitat amb l’art. 72 del Decret legislatiu 1/2005, de

26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de

Catalunya.

TERCER. Sol·licitar els informes preceptius als efectes dels l’articles

83.5 i 85 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova

el Text refós de la Llei d’urbanisme.

QUART. Aprovar el programa de participació ciutadana d’acord amb el

que estableix l’article 8 del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova

el Text refós de la Llei d’urbanisme i els ar ticles 22 i 105 del

Reglament 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament

de la Llei d’urbanisme.

CINQUÈ. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província,

en un dels diaris de més difusió provincial i al tauler d’edictes de la

Corporació, i obrir el període d’informació pública pel termini d’un mes.

L’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat a la Unitat de

Planejament i Gestió Urbanística, 3a planta, de l’Ajuntament.”

Vilanova i la Geltrú, 13 de febrer de 2007

L’alcalde,
Joan Ignasi Elena Garcia

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Acció Territorial i Medi Ambient

135201-826947J

Torna l’espectacle
«Abba fever» al
Barcelona Teatre
Musical
� Barcelona. L’especta-
cle concert Abba fever
es repetirà al Barcelona
Teatre Musical (BTM)
el 2 i 3 de març vinent
(20 i 40 euros). La peça,
de la qual es fa gira con-
tínuament per tot el
món, es va representar
la temporada passada
en aquest espai, on va
aconseguir una ocupa-
ció d’un 80%. El mun-
tatge juga amb la sem-
blança de les dues pare-
lles que interpreten els
mítics cantants escan-
dinaus, popularitzats
pel concurs d’Eurovi-
sió. L’espectacle, amb
música en directe,
compta amb un cos de
ball i efectes visuals
que transporten l’es-
pectador a final dels se-
tanta i vuitanta. El con-
cert no obvia les princi-
pals cançons que van
fer famós el grup de pop
melòdic: Mamma Mia,
Waterloo, Chiquitita,
Fernando, Voulez-
Vous, Thank You For
The Music, i Gimme
Gimme Gimme!, entre
altres peces. / J.B.

� La proposta que Iker
Gómez ha fet aquesta set-
mana a La Caldera de Bar-
celona ha tancat el cicle
Bacsteix, promogut pel
Mercat de les Flors. Dues
ballarines juguen a l’equí-
voc amb una peça musica-
da per una cançó de la-
mentacions.

Exceptuant la proposta
de Gómez, el Bacsteix
s’ha dut a terme a l’esce-
nari del darrere del Mercat
de les Flors. La sala Maria
Aurèlia Capmany s’ha
partit en dos per oferir un
aforament reduït amb me-
tres quadrats d’escenari i
una capacitat tècnica nota-
ble. Els espectacles del ci-
cle, amb un preu de quatre
euros, va atraure bona part
de joves ballarins que vo-
lien seguir de prop les in-
vestigacions dels seus
col·legues de professió.

La coreografia de Gó-
mez, assistent coreogràfic
de la companyia suïssa
Marcel Leemann Physical
Dance Theater i coreògraf
resident d’Area Tangent,
és un encadenament de

caigudes. Vistós, rítmic,
emotiu. Una forma ben
evident de demostrar el
desengany amorós i l’in-
tent de recuperar l’alè per-
dut. Gómez s’inspira en el
film Mullholand drive, de
David Lynch, i fa veure
que és real el que és fals:
una dona es plany en un
ambient de cabaret cantant
davant d’un micròfon.
L’amplificador desapa-

reix; ella calla i la veu con-
tinua sonant. Resulta que
és gravada. Més tard, però,
tot i les caigudes, ella
s’atrevirà a cantar la tona-
da «llorando por tu
amor». Tota una demos-
tració de respiració en ple-
na activitat física.

Tot i així, en la coreo-
grafia d’Helena Lizari es
va sentir el plor d’un nen
que no corresponia a la pe-

ça de Winners. Semblava
l’hora de bany d’un nadó
d’un pis veí. L’equívoc es
desfeia a la fi de la peça
quan la mateixa Lizari feia
equilibris amb la seva cria-
tura lligada al seu ventre.
Aquesta escena és, evi-
dentment, la que va aixe-
car més somriures i emo-
cions, i va aportar frescor a
un treball mecànic de per-
sonatges que es busquen

els uns als altres i no s’aca-
ben mai d’escoltar. Deso-
lació. També Blanca Ar-
rieta va jugar amb el so i
els micròfons a Efecto ma-
riposa. Una peça acompa-
nyada per metrònoms in-
quietants a escena que
completaven el so rítmic i
aparentment aleatoris per
la multiplicació de veloci-
tats triades.

Bones vibracions

El director artístic del
Mercat, Francesc Casade-
sús, està satisfet de l’expe-
riència i també del segui-
ment del públic, tot i que
reconeix que potser alguns
treballs presentats eren
massa verds, o de coreò-
grafs que no tenen prou es-
tructura i no podrien assu-
mir créixer. De fet, el se-
güent pas del Bacsteix és
que alguns d’aquests títols
es presentin com a copro-
ducció la temporada vi-
nent. A més d’aquests tres
títols, també hi han inter-
vingut Moreno Bernardi
amb Blue solo i el grup Ta-
iat amb el joc de la infància
a Memoria azul.

El cicle Bacsteix del Mercat de les Flors posa a prova coreografies davant un públic inquiet i especialitzat

J. BORDES / Barcelona

Dansa de laboratori

Una escena de la coreografia Winners, d’Helena Lizari. / KNUT SCHWINZER


