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La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2007,
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de cessió gratuïta a
favor de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA, de la finca resultant número
2, adjudicada a l’Ajuntament de Terrassa, en virtut del Projecte de Reparcel·lació del
Pla de Millora Urbana PM-PON020, integrant del Patrimoni Municipal de Sòl i
d’Habitatge, ubicada amb front al carrer Maria Auxiliadora, que ocupa una superfície de
673 m2, per a destinar-la a la construcció d’habitatges en règim de protecció pública.

Es fa públic, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L’expedient podrà consultar-se en els locals de la Gerència Municipal d’Urbanisme, c/
Pantà núm. 20, segona planta, durant l’horari d’atenció al públic, a fi que en relació
amb aquest acord, que no és definitiu en via administrativa, puguin fer-se les
al·legacions que s’estimin oportunes dins el termini de TRENTA DIES, comptat des de
l’endemà de la darrera publicació d’aquest edicte, que s’inserirà al Butlletí Oficial de la
Província i a la premsa local.

Terrassa, 30 de novembre de 2007 
Carme Labòria i Rojas
Regidora d’Urbanisme 8
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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Vols canviar

d’habitatge?

8
0
1
1
7
5
-8

7
4
6
0
0
Y

La bogeria dels festivals
es mantindrà, sense que
cap s’hagi donat ni de bon
tros per derrotat, un estiu
més. Tots ells ja venen les
entrades però, en tots els
casos, només es coneix
una petitíssima porció
dels artistes que hi partici-
paran, si és que se’n co-
neix algun.

� Primavera Sound.
Amb una marca plena-
ment consolidada i la vo-
luntat de no entrar en des-
mesurades batalles per lli-
gar caps de cartell medià-
tics, el Primavera Sound
intentarà repetir l’èxit de
l’any passat del 29 al 31
de maig, al parc del Fò-
rum. Dilluns, l’organitza-
ció va anunciar els pri-
mers noms del programa:
Mission of burma, Okker-
vil river, The Felice bro-
thers, Eric’s trip, Model
500, Scout niblett, Clipse,
Shipping news, Holly Go-
lightly i Man man. Els
abonaments ja estan a la
venda, a 85 euros si s’ad-
quireixen abans de final
d’any.

� Daydream. Nou invent
dels mateixos responsa-
bles del Summercase, que
han engendrat un nou fes-
tival, el Daydream, per no
deixar escapar l’oportuni-
tat de programar l’únic
concert a l’Estat dels brità-
nics Radiohead. El festi-
val, que no té encara altres
grups confirmats, durarà
un únic dia: el dijous 12 de

juny, també al Fòrum. Les
entrades valen 65 euros
fins al 31 de gener.

� Sònar. L’únic festival,
almenys fins que l’Ajunta-
ment de Barcelona els
convenci del contrari, que
es manté allunyat del parc
del Fòrum. El Sònar ja ha
fet públiques les dates: 19,
20 i 21 de juny. Dels grups
no se’n sap res.

� Summercase. En un
comunicat emès dilluns,
els responsables del Sum-
mercase van afirmar que
«com a conseqüència de
l’any bixest», les dates

habituals del festival es
traslladarien al 18 i 19 de
juliol, al Fòrum. Hi afe-
gien, qui sap si irònica-
ment, que el motiu de no
avançar-lo un cap de set-
mana es devia a la volun-
tat d’evitar coincidències
amb un festival a Angla-
terra –el T in the Park– i
un altre a Irlanda –Oxe-
gen–. Passaven per alt,
però, que el 18 i 19 de ju-
liol coincideix amb el seu
màxim competidor: el
FIB, contra el qual lluiten
ara com ara des de les ofi-
cines per contractar els
caps de cartell més reso-
lutius. El 19 de juliol, per

cert, també coincideix
amb el primer dels dos
concerts de Bruce
Springsteen al Camp
Nou. Sense noms encara
en el cartell, l’abonament
per al Summercase val 85
euros fins al 31 de gener.

� FIB. El FIB i el Sum-
mercase es disputaran no
només milers d’especta-
dors del sud d’Europa sinó
també els ramats de públic
britànic que assisteix a to-
tes dues mostres. El FIB,
del qual només es coneix
un nom (My bloody valen-
tine), ven abonaments
d’entre 145 i 160 euros.

Els grans festivals de rock de
l’estiu tensen la seva competència

El Summercase i el FIB, les cites més massives, coincidiran en dates

Radiohead, a la imatge, encapçalaran la primera edició del Daydream, al Fòrum. / EFE

� Els grans festivals de música pop,
rock i electrònica dels Països Cata-
lans han començat aquesta setmana
una cursa que es preveu disputada

G. VIDAL / Barcelona com mai. El Summercase –que se ce-
lebra simultàniament a Barcelona i
Madrid– ha desafiat el Festival Inter-
nacional de Benicàssim (FIB) fixant
la seva tercera edició pel mateix cap

de setmana –18 i 19 de juliol– que la
mostra valenciana. El Primavera
Sound, el Sònar i el Daydream, per la
seva part, ja han anunciat tots les da-
tes per les edicions del 2008.

� Després de set anys de
negociacions per crear el
Ballet d’Espanya, Ángel
Corella, el ballarí princi-
pal de l’American Ballet
Theatre, prepara per al 7
de gener la primera recep-
ció a la setantena d’artistes
que formaran part de la
companyia. Ahir va anun-
ciar, en la presentació del
programa Celaje/Suite de
corsario que dilluns van

acordar amb el Gran Tea-
tre del Liceu que el primer
espectacle del seu ballet
seria el juny del 2009, amb
La Bayadera, un progra-
ma que ja s’haurà estrenat
un any abans al Teatro Re-
al de Madrid. Corella
compta que el Liceu i el
Real l’incorporin anual-
ment a les programacions.

Corella farà tres úniques
sessions al Teatre Tívoli,
del 26 al 28 de gener. El

ballarí serà Alí, el perso-
natge principal en la co-
reografia de Marius Peti-
pa. La peça, que concentra
en 45 minuts els moments
estel·lars de les tres hores
del programa original, ja
s’ha vist en tres o quatre
ocasions més a Catalunya
–admeten– però mai a
Barcelona encara. Aques-
ta peça serà la segona part
del programa. Abans
s’haurà interpretat Celaje,

del coreògraf George Bir-
kadze, una peça quasi i-
nèdita que té una gran re-
buda fins al punt que «ni
sentim la música pels
aplaudiments», diu. El
ballet d’Ángel Corella
preveu un programa de re-
partiment per a espais me-
nors com ara el Tívoli, que
els permeti acollir repre-
sentacions, ja que, abans
d’estrenar, ja té signada la
gira internacional.

El ballet clàssic d’Ángel Corella
debutarà al Liceu el juny del 2009

J.B./ Barcelona




