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dilluns

23 de desembre del 2002

Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària celebrat en data 20
de desembre de 2002, va aprovar
per majoria absoluta dels mem-
bres de la Corporació, el següent
acord:

“Primer: Aprovar inicialment la
Modificació Puntual del Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana del terme
municipal de Sant Fost de Camp-
sentelles en els sectors:
– U.A. Zona Industrial
– Can Canyelles de Baix

Segon: Sotmetre a informació
pública pel termini d‘un mes, mit-
jançant els corresponents edictes
al BOP, DOGC i en un dels periò-
dics de més circulació. L’expe-
dient resta a disposició de qui el
vulgui examinar i deduir-ne
al·legacions en el mateix termini.
Tercer: Suspendre l’atorgament
de llicències en l’àmbit del sub-
sector B-5”.

Sant Fost de Campsentelles,
20 de desembre de 2002

L’alcalde, Joan Gassó i Ramiro

AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTE
La Comissió de Govern,

en la sessió ordinària del dia
16 de desembre de 2002, va
prendre, entre d’altres,
l’acord següent:

PRIMER. Aprovar el con-
veni entre aquest Ajunta-
ment i els parcel·listes del
polígon denominat Pi Torrat
- Corral d’en Milà, sobre les
finques amb referències
cadastrals 98523 / 27-28-
30-31-44-45-46-47-48-54-
55-60-61, grafiades en el
plànol que consta a l’expe-
dient, en relació al Projecte
d’electrificació rural provisio-
nal en sòl no urbanitzable
incompatible per a la seva
transformació. Consolidació
Tipus II (clau 16 b) - Corral
d’en Milà (4.6), que es justifi-
ca per les necesitats socials
i d’habitabilitat indispensa-
bles de les construccions
existents en sòls no urbanit-
zables, mentre no es pro-
dueixin els processos urba-
nístics.

SEGON. Facultar l’Il·lm.
Sr. Alcalde perquè en nom i
representació de l’Ajunta-
ment signi els documents
necessaris per a la formalit-
zació d’aquest conveni.

VILANOVA I LA GELTRÚ,
18 de desembre de 2002

El segon tinent d’alcalde
i president de l’Àrea

d’Acció Territorial
Jordi Valls i Fuster

AJUNTAMENT DE
LA GARRIGA

EN RELACIÓ AMB LA MOCIÓ PRE-
SENTADA PELS GRUPS MUNICI-
PALS DE CiU, PSC, ERC, PP i ICV
SOBRE LA FARMÀCIA FERRA-
RONS DE LA GARRIGA.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de
2002, va acordar per unanimitat:
1. Instar els Grups del Parlament
de Catalunya i els estaments ofi-
cials competents perquè, amb la
màxima urgència, mitjançant una
proposició no de llei, modifiquin la
legislació vigent en aquesta matè-
ria, i en casos excepcionals i justi-
ficats com el que viu el poble de la
Garriga, es possibiliti la reobertura
immediata de la Farmàcia Ferra-
rons.
2. Demanar als farmacèutics que
han demanat autorització per a
l’obertura d’una nova Farmàcia a
l’Àrea Bàsica de Salut de la Garri-
ga perquè retirin la seva sol·licitud
i facilitin al màxim l’atorgament de
l’autorització per a una quarta
Farmàcia al sector sud de la Garri-
ga al Sr. Ferrarons, amb la qual
cosa s’evitaria l’alarma social de la
població de la Garriga, assentant
un principi de racionalitat i justícia,
possibilitant al mateix temps que
concentrin les seves peticions i
esforços perquè s’autoritzi una
cinquena Farmàcia, necessària ja
en l’actualitat a la Garriga, tenint
en compte el creixement actual i
previsible de la població.
3. Comunicar aquesta Moció als
estaments oficials anteriors i
donar-ne coneixement als mitjans
de comunicació i a la població de
la Garriga.

La Garriga, 19 de novembre de 2002
Alfred Vilar i Serra, Alcalde

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI
D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 02PC987
El Primer Tinent d’Alcalde, per delegaió
efectuada per Decret de l’alcalde núm.
310/1997, de 21 de febrer, el 16 de
desembre de 2002, ha resolt:
APROVAR inicialment, de conformitat
amb l’article 68.1,a) de la carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana del
passatge Mas de Roda, 5-13 i 6-14, pro-
mogut per Pasatge del Sucre, S.L.; EXPO-
SAR-LO al públic pel termini d’un mes; i
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva.
L’expedient restarà exposat al públic en el
Departament d’Informació i Documentació
del Sector d’Urbanisme (av. Diagonal,
núm. 230, planta segona, de dilluns a
dijous de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00
h, i divendres de 9.00 a 14.00 h). Dins el
termini esmentat, que començarà a comp-
tar a partir de l’endemà d’aquesta publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, podreu examinar-lo i pre-
sentar-hi les al·legacions que considereu
pertinents.

Barcelona, 18 de desembre de 2002

LA SECRETÀRIA DELEGADA (P.D. 8/11/99)
Natàlia Amorós i Bosch

SERVICIOS DE PUERTO RADA
Y ANTIPOLUCIÓN, S.A.

En Junta General Extraordinària i Universal de
data 21 d’octubre de 2002 es va acordar tras-
lladar el domicili social de la companyia dins del
mateix terme municipal de Barcelona a Moll
Evarist Fernández, núm. 28, Edifici Remolca-
dors. El Secretari del Consell d’Administració.

XAVIER BERTRAL

L’espectacle de titelles de Jordi Bertran revisita la faula mitològica del narcisisme

T E A T R E

‘Narcís’

Vacuna de
cofoismes

Francesc Massip

‘Narcís’ de Jordi Bertran. Intèrprets: Inés

Alarcón, Aurora Poveda, Eduardo

Telletxea. Escenografia i il·luminació:

Jaume Ayza. Titelles: Rosario

Alarcón-J.Bertran. TNC, 20 de desembre.

Enguany l’oferta infantil i nadalenca del TNC pren
peu en una de les companyies de titelles més sòlides
del país. Amb 25 anys a coll, Jordi Bertran engresca la
canalla amb un Narcís sintètic, maliciós i ben fet que
combina l’expressivitat dels ninots i la destresa dels
manipuladors amb la neta simplicitat de l’espectacle.
Cal dir que amb la proliferació dels fills únics, de l’a-
ïllament televisiu a què sovint se’ls sotmet, i amb
l’inevitable emmirallament en els models de cofoisme
i autocomplaença que abunden als àmbits més visi-
bles, resulta d’allò més oportú revisitar la faula mito-
lògica del narcisisme i les seves tràgiques conseqüèn-
cies.

Com no podia ser d’altra manera, l’espill es con-
verteix en l’objecte motor de l’espectacle, des d’on
surten i on s’aboquen els distints personatges. Mi-
ralls-teatrí on tot es reflecteix; mirallets que irradien
llums de colors i fan la rateta per recrear l’esperit de
l’endeví Tirèsias; espills tous, dalinians, que deformen
i atrapen. El ninot de Narcís té l’encant de la senzi-

llesa: ampla boca, calba lluent i nàpia aflautada que
s’esmola en manipulacions onanístiques o refila con-
vertida en flabiol. Hi ha moments de profund lirisme
i de gran impacte, com la reproducció dels somnis de
Narcís projectats en imatges sobre un llençol a ma-
nera d’espectacle d’ombres. El personatge d’Eco sub-
ratlla la repetició sonora que el caracteritza amb un

audaç eco visual, perquè la nimfa, perdudament ena-
morada de Narcís, és encarnada per tres titelles etèries
que actuen a l’uníson ensumant els encants del ninot
protagonista, el qual, incapaç de veure més enllà del
seu nas, refusa l’amor i cau en el parany del seu propi
miratge. Una llegenda activa que es rabeja en un
muntatge plàcid, acurat i agradós.

Ò P E R A

‘El mite de Don Joan a la música’

Les mil cares del seductor
Xavier Cester

‘El mite de Don Joan a la música’. Obres de Mozart,

Gazzaniga, Dargomijski, Manén i Alfano. Foyer del

Gran Teatre del Liceu, 18 de desembre.

Entre altres virtuts, les sessions del Foyer del Liceu serveixen
per ampliar l’horitzó musical i tenir un contacte amb obres
relacionades amb les que es fan a la sala gran. En aquest cas, es
tractava d’un recorregut per la figura del seductor sevillà que
començava, justament, amb un fragment del Don Giovanni de
Mozart. El més directe antecedent d’aquesta òpera, el Don Gio-
vanni de Gazzaniga, va estar ben representat, així com el fasci-
nant El convidat de pedra de Dargomijski, un títol que s’enlaira
força per sobre de l’estadi de la mera curiositat. La primícia ve-
nia de la mà de Joan Manén i el seu inacabat Don Juan, tot i que
els dos fragments escoltats mostraven una música que girava
sobre si mateixa sense direccionalitat clara i que, a més, es
mostrava despietada amb els cantants, com va evidenciar Eliel
Carvalho. El punt final de la vetllada el posava Don Juan de Ma-
nara, efectiu i efectista fruit del postverisme de Franco Alfano.
Guerassim Voronkov al piano va tenir una feinada considerable
per la disparitat d’estils reunits, resolta, això sí, amb brillantor.
Entre els cantants, cal aplaudir la soprano Tatiana Mazourenko,
capaç d’abastar sense problemes, en l’obra d’Alfano, la màxima
expansivitat i el màxim recolliment. Olatz Saitua va dur als lí-
mits el seu lleuger instrument en una ben resolta ària de Gaa-
zaniga, mentre que l’aptitud de Paolo Pecchioli al gènere bufo
i la rodonesa de l’instrument el van fer el nom més interessant
en l’apartat masculí. David Alegret compta amb una atractiva
veu de tenor liricolleuger i un fraseig ben curós, però li falta més
empenta en el cant. Per la seva banda, Josep Fadó, correcte en
les seves intervencions prèvies, es va trobar amb un mur insal-
vable (i insalvat) en el duo final de l’òpera d’Alfano, cosa que va
demostrar que la prudència és el millor senyal del valor.


