
37AVUI
DILLUNS, 16 DE GENER DEL 2006 Cultura i Espectacles

ANUNCI
d’informació pública del projecte d’ampliació
del canal lateral de l’AP-2 de la riera de Sant
Just fins al riu Llobregat, obra de regulació i
desguàs del pas sota l’autopista i derivació al
col·lector del Governador, i de la llista dels
béns i els drets afectats per les obres (clau G-
AA-00008-P).
L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la
Resolució de 15 de desembre de 2005 i en
compliment de les disposicions vigents, ha
acordat l’obertura d’un període d’exposició
pública als efectes d’examen, rectificació i
presentació de reclamacions del projecte
d’ampliació del canal lateral de l’AP-2 de la
riera de Sant Just fins al riu Llobregat, obra
de regulació i desguàs del pas sota l’autopista
i derivació al col·lector del Governador, als
termes municipals de Sant Feliu de Llobregat
i Sant Joan Despí (Baix Llobregat) (G-AA-
00008-P), el qual resta a disposició del
públic durant el termini d’un mes a comptar
des del dia de la publicació d’aquest Anunci
al DOGC, en hores d’oficina, a les dependèn-
cies següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença,
204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, plaça
Vila, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Ajuntament de Sant Joan Despí, camí del Mig,
9-11, 08970 Sant Joan Despí.
Serveis Territorials del Departament de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona, Travessera
de Gràcia, 56, 08006 Barcelona.
Dins d’aquest termini, els particulars, les enti-
tats i els organismes afectats per l’execució
de les obres projectades poden presentar a
les dependències indicades els escrits
d’al·legacions que considerin pertinents en
relació amb el traçat, les característiques i
l’objecte del projecte, i en qualsevol de les
formes que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.
Atès que el projecte que se sotmet a informa-
ció pública conté una llista concreta i indivi-
dualitzada dels béns i els drets que són consi-
derats d’expropiació necessària, i d’acord
amb el que estableix el paràgraf segon de
l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de
16 de desembre de 1954 i altres articles con-
cordants del seu Reglament de 26 d’abril de
1957, qualsevol persona interessada o titular
de drets reals i interessos econòmics sobre
els béns afectats també pot, dins el termini
establert en aquesta informació pública, for-
mular al·legacions per escrit per tal de corre-
gir els possibles errors que s’hagin produït en
la confecció de la llista dels béns i els drets

afectats, que es publica annexa, o oposar-se
motivadament a la necessitat d’ocupació, d’a-
cord amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 29 de desembre de 2005
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics
Annex
Terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 9000.
Polígon: 6.
Titular: Ministerio de Fomento.
Superfície a expropiar, en m2: 2.174.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 875.
Naturalesa: rústica.
Terme municipal de Sant Joan Despí
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 9030.
Polígon: 9.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 443.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 9037.
Polígon: 9.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície a expropiar, en m2: 688.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 70.
Polígon: 9.
Titular: Camprubí Prats, Santiago.
Superfície a expropiar, en m2: 569.
Superfície de servitud, en m2: 715.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 958.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 72.
Polígon: 9.
Titular: Estudios Inmobiliarios Urbanos y Rús-
ticos, SA.
Superfície a expropiar, en m2: 1.710.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 71.
Polígon: 9.
Titular: Codina Viñals, Francisco.
Superfície a expropiar, en m2: 1.273.
Superfície de servitud, en m2: 261.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.412.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 69.
Polígon: 9.
Titular: Rosell Montserrat, Josep Maria.
Superfície de servitud, en m2: 34.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 18.
Naturalesa: rústica.
Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 9015.
Polígon: 9.
Titular: Ministerio de Fomento.
Superfície a expropiar, en m2: 4.340.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.247.
Naturalesa: rústica.
(05.363.044)

Molinare, SA
La Junta d’accionistes celebrada l’1-12-2005 va acordar la modificació de l’objecte
social. L’article 3r dels estatuts va quedar redactat com segueix:
Constitueix l’objece de la societat:
ii)) La compravenda, importació, exportació, explotació, gestió, producció audiovisual o
no de tota mena de formats, postproducció de vídeo, i/o àudio, impressió, edició,
sonorització, distribució i reproducció de tota mena de discos, cassets, videocasets,
cintes magnètiques i/o qualsevol altre suport d’imatge i/o, so així com de material
elèctric, electrònic i/o informàtic en qualsevol format analògic, digital i/o mitjançant
utilització de mitjans electrònics digitals i/o informàtics.
iiii)) L’edició d’obres musicals, representació, edició, coedició i subedició d’obres musi-
cals de copyright i artistes, i la representació d’artistes i professionals que presten els
seus serveis al mercat audiovisual i publicitari.
iiiiii)) La sonorització i el doblatge i incorporació de so en qualsevol format i mitjançant
qualsevol mitjà tècnic.
iivv)) La producció audiovisual, comunicació pública, reproducció, transformació, comer-
cialització, distribució i explotació, en tota mena de modalitats, de tota mena d’obres
cinematogràfiques i producció de vídeo i àudio en general.
vv)) La creativitat i el disseny gràfic de canals de televisió, de programes audiovisuals,
tant en la part gràfica en pantalla i escenogràfica, com el grafisme imprès; la produc-
ció d’espots de publicitat i de vídeos institucionals, corporatius i industrials, videoclips
musicals, així com disseny gràfic de pàgines de xarxes telemàtiques i internet i tota
mena de campanyes publicitàries relacionades amb el mercat audiovisual i publicitari.
vvii)) L’organització i/o la producció de qualsevol mena d’esdeveniments, fires, especta-
cles, tornejos, viatges de promoció i la comercialització dels drets derivats dels matei-
xos.
vviiii)) Els serveis d’enginyeria, control de qualitat, assessorament tècnic i artístic, mante-
niment, equipaments, projectes, investigació i desenvolupament sobre equipament i
instal·lacions de caràcter audiovisual.
Totes les operacions que siguin complement o pressupost de les expressades.
Queden excloses de l’objecte social totes aquelles activitats de l’exercici de les quals la
Llei exigeixi requisits especials que no quedin compresos per aquesta societat.
L’objecte social podrà realitzar-se per la societat, indirectament i directament, fins i tot
mitjançant la titularitat d’accions o participacions socials en altres societats amb
objecte idèntic o anàleg.

Barcelona, 1 de desembre de 2005. L’administrador Sr. Gerard Romy Belilos

24 - 7 Segurservice, S.A. AMPLIACIÓ D’OBJECTE SOCIAL. Per acord de la Junta
General Extraordinària i Universal d’accionistes celebrada el 4 de gener de 2006, l’objecte social
ha estat ampliat i modificat l’article 2n dels Estatuts, que queda redactat així: Article 2. La
societat té per objecte únic i exclusiu la vigilància i protecció de béns, establiments, especta-
cles, certàmens o convencions, així com la instal·lació i el manteniment d’aparells, dispositius i
sistemes de seguretat, amb àmbit d’actuació de les autonomies limítrofes. Catalunya, Aragó,
Castella - la Manxa, Madrid, València, Múrcia i Balears, d’acord amb el que estableixen la Llei
23/1992 de 30 de juliol i el Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre. Barcelona, 13 de gener
de 2006. L’administradora única, Sra. Esther Hernández Ens

músics en directe, un piano
de cua i un violoncel que
subratllen el ritme trepidant
de l’escenificació. L’especta-
cle del grup basc Tanttaka
Teatroa ha estat versionat al
català i interpretat ara per
dues primeres espases de la
nostra escena: Jordi Bosch i
Ramon Madaula.

Jordi Bosch és un mar-

xant d’art jueu que des de
Chicago escriu al seu soci i
amic de l’ànima que ha tor-
nat a Alemanya amb la fa-
mília i comparteix la perver-
sa fascinació que el país co-
mença a sentir per un
orador exaltat amb vocació
de líder. Ramon Madaula in-
corpora l’amic que experi-
menta una enfervorida
transformació sota la pui-

L
a dramatització d’un
relat epistolar té sem-
pre aquest punt d’artifi-

ci que suposa que els inter-
locutors aboquin els contin-
guts de les cartes
directament al públic men-
tre ocupen cadascun una
banda de l’escenari. Tanma-
teix, quan el que s’explica té
força i interès, la convenció
del monòleg deixa de fer
nosa, com va demostrar Isa-
bel Coixet amb 84 Charing
Cross Road, estrenada el
2004 al Teatre Romea, i
com confirma Fernando
Bernués amb la vibrant
adaptació de la novel·la de
Kressmann que, escrita el
1938, anticipava la monstru-
ositat nazi en una Europa
complaent que es feia la
sorda.

L’escenografia de la pre-
sent posada en escena
evoca el film Prova d’or-
chestra de Federico Fellini:
en escena, un mar de cadi-
res buides rere els faristols
flanquejades pels dos únics

Crítica* teatre

El mirall de l’horror

Bosch i Madaula
fan un treball
penetrant i de
matisada emoció

Francesc
Massip

xança magnètica de Hitler,
que cada cop respon amb
més distància a les pors i in-
quietuds de l’interlocutor,
es desentén de la sort de la
seva antiga amant i germa-
na de l’amic, permet que la
matin davant dels seus nas-
sos sense reaccionar i prega
al jueu que no li escrigui
més perquè el compromet.

La reacció és posar el mi-
rall sota els ulls covards de
la població còmplice perquè
hi vegin el rostre del totalita-
risme. Bosch i Madaula visu-
alitzen la creixent tensió que
puja un grau a cada carta
amb un treball fet de pene-
trant i matisada emoció que
aboca els personatges a
evolucions inesperades que
plasmen la tragèdia.

*
Adreça desconeguda, DE
KATHERINE KRESSMANN
TAYLOR. AMB JORDI BOSCH I
RAMON MADAULA. DIRECCIÓ:
FERNANDO BERNUÉS. TEATRE
BATRINA, REUS. 13 DE GENER

la carregada de bones inten-
cions i alguna bona idea
però que és la seva pitjor
obra. El principal defecte és
la primesa de la història.
L’esquelet argumental és es-
carransit i no n’hi ha prou
d’estirar-lo com un xiclet
perquè sigui mínimament
competent. La narració no

evoluciona més enllà d’un
estancament indigne d’un
creador que sap explicar les
seves històries tan bé. Els
esdeveniments es precipiten
entre repetitives fugides en
cotxe, robatoris, bronques
del protagonista amb els
seus pares i estèrils conver-
ses amb l’educador.

J
a fa tres pel·lícules que
Miguel Albaladejo no
treballa els seus guions

amb la inestimable compa-
nyia d’Elvira Lindo. Ni Ren-
cor, ni Cachorro ni ara Vo-
lando voy han comptat amb
el treball a quatre mans que
tan bons resultats va donar
en films com La primera
noche de mi vida i El cielo
abierto. I el treball d’Albala-
dejo se’n ressent. Les seves
històries ja no són tan rodo-
nes ni ben travades. Si amb
els dos films anteriors el di-
rector se’n va sortir gràcies
a la bona inèrcia que havia
acumulat, Volando voy su-
posa un bastó a les rodes
molt considerable.

La història d’El Pera, un
delinqüent de deu anys que
a principis dels anys 80 va
causar sensació en els ambi-
ents més marginals de Ma-
drid, li ha servit al director
per donar cos a una pel·lícu-

Crítica* cinema

Revolts perillosos

Albaladejo no
aconsegueix
arrodonir el seu
últim film

Toni
Vall

Les volgudes espontaneï-
tat i frescor dels films d’Al-
baladejo també són invoca-
des aquí però, llàstima, es-
devenen reiteració i
didactisme. Tots els actors
estan francament bé però
això és dir ben poc. El nen
Borja Navas té fusta per
aconseguir que aquest bon
debut no es converteixi en
anècdota. Mariola Fuentes i
Fernando Tejero donen vida
als pares amb notable con-
venciment, que no serveix,
però, per sustentar una his-
tòria que en mans d’algú
com José Antonio de la
Loma tindria segur molta
més energia, calidesa i pro-
ximitat.

*
Volando voy, DIR. I GUIÓ:
MIGUEL ALBALADEJO. INT.:
BORJA NAVAS, FERNANDO
TEJERO, MARIOLA FUENTES.
ESPANYA, 2005.

MiguelCourtois
iniciaelrodatge
del film‘GAL’

Redacció
MADRID

Miguel Courtois comença
avui el rodatge de la pel·lí-
cula GAL, que relata una
de les pàgines negres de la
història recent d’Espanya.
Amb guió d’Antonio Onet-
ti, pretén donar “una visió
global” del que ha passat
amb una trama de thriller
que inclourà l’últim atemp-
tat dels GAL, el segrest de
Segundo Marey i la mort de
Lasa i Zabala.

Els actors Jordi Mollà,
Natalia Verbeke i José Gar-
cía protagonitzen aquesta
cinta, que compta amb un
pressupost de 6 milions
d’euros.

Jordi Bosch i Ramon Madaula, els dos protagonistes d’‘Adreça desconeguda’ ■ VAN DER MEULEN


