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PUBLICITAT

Telèfons 

93 799 55 67

652 92 02 84
117848/919366®W

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓ DE DOS
HABITATGES SOSTENIBLES.

A LA MILLOR ZONA D’ARGENTONA

PLANTA SOTERRANI, PLANTA BAIXA I PLANTA PIS,
AMB APARCAMENT PER A QUATRE COTXES, CELLER,

CUINA/OFFICE AMB REBOST, SAFAREIG INDEPENDENT,
SALA MENJADOR, ESTUDI,TRES O QUATRE

DORMITORIS, TERRASSES I JARDÍ AMB PISCINA.

SOLAR DE 850 M2

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

PUBLICITAT

Àrea de Planificació Urbanística i Territori. C/ Pantà, 20, 1a planta.Terrassa

EDICTE

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 9 de maig de
2008, ha adoptat entre d’altres l’acord d’aprovar inicialment el “Projecte com-
plementari d’urbanització de l’adequació del recinte del conjunt monumental de
les esglésies de Sant Pere de Terrassa, amb un pressupost d’execució per con-
tracte de tres-cents vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros amb noranta-
set cèntims (325.875,97 €) i un pressupost d’execució material de dos-cents
trenta-sis mil setanta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (236.073,58 €)
(COAP 14/2008).

El document s'exposa a informació pública durant un període de TRENTA (30)
DIES comptats des de la darrera publicació d'aquest edicte, que serà inserit al
Butlletí Oficial de la Província i a la premsa local, i pot consultar-se en l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, (c/ Pantà, 20, 2a planta).

Terrassa, 12 de maig de 2008

Francesc Xavier Martin Giménez
Regidor delegat de Patrimoni i Contractació
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EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2008,
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Text refós de l’escriptura de consti-
tució de la Junta de Compensació Provisional del sector de planejament PM-
MON267, carretera de Montcada, l’àmbit del qual es correspon amb parcel·les
incloses dins l’illa delimitada pels carrers Viveret (núm. 80-82), Baldrich, To-
pete, i la carretera de Montcada (núm. 267-275), adjacent a l’edifici principal
de la fàbrica Industrial Freixa.
Aquesta publicació tindrà els efectes establerts a l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i de procediment administratiu comú.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en el termini
d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al de la
publicació. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho consi-
dereu convenient.
Terrassa, 14 de maig de 2008 
Carme Labòria i Rojas. Regidora d’Urbanisme. 8
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● Steven Soderbergh ha
presentat a Canes una vi-
sió d’Ernesto Che Gueva-
ra que, mitjançant la inter-
pretació d’un omnipresent
Benicio del Toro, mostra
el mític guerriller com un
heroi sense fissures. Amb
participació de Tele 5 a la
producció i la presència
fugaç de diversos actors
catalans, com ara Eduard
Fernández i David Selvas,
i espanyols, Che s’estrena-
rà comercialment en dues
parts, però a Canes van
projectar-se seguides, en
total, més de quatre hores
del metratge total. La pri-
mera part reconstrueix el
periple de la guerrilla cu-
bana a Sierra Maestra fins
arribar a la victòria a Santa
Clara prèvia a l’entrada a
L’Havana. La segona part
podria definir-se com la
del fracàs: a Bolívia els

camperols no van secun-
dar la guerrilla revolucio-
nària i fins i tot van afavo-
rir el setge de l’exèrcit. So-
derbergh reconstrueix les
accions guerrilleres del
Che sense arribar a cons-
truir-lo com un personat-
ge, de manera que pot fer
la impressió d’una llarga
aproximació superficial.
O potser és un reconeixe-
ment al fet que no pot tras-
passar-se el mite?

Amb La frontera de
l’alba, la dolorosa bellesa
del cinema de Philippe
Garrel va fer-se ahir pre-
sent per primer cop a la
secció oficial del festival
de Canes. Ha calgut que la
Mostra de Venècia recone-
gués amb un gran premi
l’esplèndida Les amants
réguliers, film sobre el
maig 68, perquè Garrel hi
fos acollit. A La frontera
de l’alba, protagonitzada

per Louis Garrel, fill del
cineasta, modernitza una
nouvelle de Théophile
Gautier (Spirite) per crear
imatges belles i justes en
blanc i negre a propòsit
d’una dona que, després
de suïcidar-se, revé com
un fantasma que el seu úl-
tim amant veu reflectit en
un mirall. Ella és actriu i
ell és un fotògraf, de ma-
nera que el cineasta es pro-
jecta en aquest personatge
que retrata una dona: al
capdavall, el cinema de
Garrel és un retrat de les
seves actrius, en aquest cas
de les joves Laura Smet i
Clémentine Poidatz. Al fi-
nal de La frontera de l’al-
ba hi va haver divisió
d’opinions perquè, si bé
n’hi ha molts que no su-
porten Garrel, d’altres es-
timem apassionadament el
seu cine, que és d’algú que
viu per l’art que l’ha salvat

del suïcidi, que tempta
tants dels seus personat-
ges.

Mentre mil persones
eren a punt d’entrar a la sa-
la Debussy per assistir a la
lliçó de cinema de Quentin
Tarantino, Atom Egoyan
va protagonitzar una tran-
quil·la roda de premsa des-
prés de la projecció mati-
nal d’Adoration. En tot
cas, el director canadenc
d’origen armeni ha dut a
Canes una potent i com-
plexa pel·lícula amb la
qual renova alguna de les
seves constants temàti-
ques: el pes del passat i la
dificultat per saber-ne la
veritat, la recerca de la
identitat, l’assumpció del
dolor i l’omnipresència de
les imatges, de manera que
hi reflexiona sobre com les
noves tecnologies afavo-
reixen la creació i difusió
de realitats i de mentides.

El «Che» heroic i la bellesa de Garrel
IMMA MERINO / Canes

Els dos investigadors de la
TIA reben l’encàrrec del
Súper d’aconseguir que
cap espectador desapare-
gui en l’estrena mundial
del musical El fantoche de
la opereta. La primera prè-
via serà el 10 de juliol a
Oviedo, tot i que la tempo-
rada arrenca al Tívoli a
partir del final d’agost.
Calculen estar-s’hi de sis
mesos a tot l’any.

Els dos agents secrets

tindran l’ajuda –relativa–
del professor Bacteri. Per
l’escena circularà Rompe-
techos, aliè, com sempre, a
tot el que passa al seu vol-
tant i Botones Sacarino es
convertirà en «un acomo-
dador distret». També tin-
dran el seu moment de glò-
ria els lampistes maldes-
tres Pepe Gotera i Otilio.
És l’obra més ambiciosa
que s’hagi fet mai en el
mercat estatal (i que no es-

tigui aixoplugada per una
franquícia internacional).
Reguant té fins a 4 milions
d’euros per sorprendre el
públic. No es pot jugar
amb els canvis de plans
com al còmic o al cinema.
L’alternativa és el directe:
fer exercicis de fregolisme
impossibles al davant del
públic. La personalitat de
Mortadel·lo contaminarà
la trentena de personatges
que necessiten fins a 500

vestits per representar
l’obra de dues hores mitja
de durada. I els cops? Se-
ran en directe i gràcies al
suport de l’empresa ameri-
cana que va intervenir en
Matrix. I la música? No és
gratuïta, s’adapten a la tra-
ma fins al punt que sembla
que fossin escrites per al
musical en castellà. Són
una cinquantena de temes.
El repte és una bogeria as-
segurada.

I ara, Mortadel·lo va al teatre
En el 50è aniversari del personatge d’Ibáñez s’estrena un musical ambiciós

Jacobo Dicenta, Juan Carlos Martín i el dibuixant de còmic Francisco Ibáñez, ahir, al Tívoli. / EFE / XAVIER BERTRAL

● El dibuixant Francisco Ibáñez va
posar en una vinyeta Mortadel·lo i
Filemó ballant amb Ofèlia i el Súper.
El director Ricard Reguant va pensar

JORDI BORDES/ Barcelona que, si aquests investigadors podien
ballar al còmic, també els podria fer
cantar a l’escenari. El musical Mor-
tadelo y Filemón s’arrisca a no de-
fraudar l’imaginari de diverses gene-

racions de lectors de quiosc amb un
muntatge esbojarrat en què no s’es-
talvien caigudes espectaculars, mú-
sica espanyola dels seixanta i 50 dis-
fresses per a Mortadel·lo.


