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Ajuntament de
Castellar de n’Hug

ANUNCI

L’Ajuntament de Castellar de n’Hug, en sessió Plenària Extraordinària celebrada el
dia 12 d’agost de 2010, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual a les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic de Castellar de n’Hug, quan fa referència a la “Zona d’apar-
cament entrada del poble i ordenació de l’espai actual”.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al diari Avui i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant l’esmentat termini,
l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat perquè pugui examinar-lo i,
si escau, presentar-hi al·legacions. En el cas de no formular-se al·legacions ni im-
pugnacions per part de ningú, l’esmentada modificació s’entendrà aprovada provi-
sionalment.
Tenint en compte que el precedent acord va ser publicat durant el mes d’agost de
2010, i de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’acord amb l’article 23
del seu Reglament, s’amplia el termini d’informació pública pel termini d’un mes a
partir de la data de la publicació del present edicte al BOP i el diari El Punt.

Castellar de n’Hug, 29 d’abril de 2011.
L’alcalde, Josep Orriols Coch
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ANUNCI DE LICITACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LA 

PARTIDA D’OBRES 
REFERIDA A:

“CONTRACTACIÓ DEL SUBMINIS-
TRAMENT DE FUSTA ESTRUCTU-
RAL: PLAQUES CONTRALAMINA-
DES I BIGUES LAMINADES”.

CORRESPONENT AL CONTRACTE
03 DEL PROJECTE DE CONSTRUC-
CIÓ DE L’EDIFICI CORPORATIU
D’AIGÜES DEL PRAT, SA.

Concurs: per Procediment obert no
harmonitzat.

Tramitació: Ordinària.

Pressupost de licitació: 345.000 € (IVA
exclòs).

Documentació del concurs: A disponi-
bilitat dels interessats a l’Àrea Tècnica
i de Producció d’Aigües del Prat, SA,
situat a l’avinguda del Canal, número
5, baixos, del Prat de Llobregat, Bar-
celona, els dies laborables de 9 a
13 h.

(Senyor Gilbert Navarro)

Termini de presentació d’ofertes: Fins
a les 13 hores del dia 3 de juny de
2011.

Lloc de presentació de les ofertes: A
la seu social d’Aigües del Prat, SA a
la Plaça de la Vila, 9 del Prat de Llo-
bregat.

El Radicals Lliure més
breu de la historia s’allarga
fins a només 17 dies i co-
mença avui. Manté una
àmplia cartellera amb set
coproduccions, una ins-
tal·lació i quatre invita-
cions d’obres que ja circu-
len per l’aparador de les no-
ves escenes. Àlex Rigola
admetia ahir que podria
ser l’últim any dels Radi-
cals Lliure. I celebrava que
cada director (Lluís Pas-
qual presentarà en breu la
seva primera temporada
com a director del Lliure)
pugui treballar sense im-
posicions pretèrites. Rigo-
la insinua que alguna cabu-
da donarà Pasqual als ar-
tistes de nova escena al
Lliure del 2012. I, si no, es-
tà convençut que aquest
sector, que sap treballar-se
les oportunitats, aflorarà a
Barcelona a mitjà termini.
Enguany s’han eliminat els
espectacles internacio-
nals, conseqüència de la
retallada imposada per les
administracions. Es man-
té el Radicals Weekend,

una trobada per a progra-
madors especialitzats.
Ahir, Rigola destacava la
importància pels progra-
madors de poder gaudir
d’un cartell farcit de pro-
postes en pocs dies.

Repeteix Albert Serra.
Aquest cop planteja Més
enllà dels Alps, un text fic-

tici sobre la radicalitat de
l’artista. Ell tornarà a esce-
na. Diu que és el seu millor
text per a escena i que s’ha
reservat les millors rèpli-
ques. Manté els actors es-
tàtics a escena. David Espi-
nosa insisteix en l’art d’ac-
tuar i s’introdueix en l’eso-
terisme. Nao Albert i Mar-

cel Borràs fan el seu tercer
Radicals: Hamle.t.3 parla
sobre la possibilitat que al-
guns extraterrestres es co-
muniquin amb terrícoles.
Àlex Serrano insisteix en
la fi del món a MAD: Des-
aparegut el pol comunista,
qui fa el contrapès al capi-
talisme americà? “N’hi ha-

via un, i ara sembla que
l’han mort [amb referèn-
cia a Bin Laden]. 96º pre-
senta Fingir, un treball
que repassa la dècada ar-
tística entre Lídia Gonzá-
lez Zoilo i David Franch.
Jordi Oriol fa un homenat-
ge als que perden el cap per
un cul a Home-natja. Pre-

senta un nen que li deien
caracul de nen i, de jove, es
fa cool per superar el tràn-
gol. Un misteriós cuiner
convida a Extraordinario
a sopar tot narrant una
història amb passatges in-
sòlits. Només 10 persones
per sessió.

Ernesto Collado assegu-
ra en la conferència de La
vida de Lázaro l’existència
d’un català universal obli-
dat (inventor del paraigua
plegable!). El fotògraf Pau
Ribas convida a una per-
formance en què el públic
pot intervenir enel càsting
d’El balcó de Genet. Per
acabar Accidents Polipoè-
tics celebra 20 anys i Ro-
drigo García tanca el car-
tell que ell va fer famós
amb el llamàntol que no va
poder cuinar per evitar
una denúncia d’entitats
proteccionistes d’animals
(Muerte y reencarnación
en un cowboy). Óscar G.
Villegas ha fet l’habitació
d’hotel ideal per a Angélica
Liddell (que es va avançar
al Radicals amb la seva ac-
tuació del febrer). La ins-
tal·lació serà al Lliure fins
al 15 de maig. ■

El Lliure programa la cinquena edició del cicle de nova escena al maig, amb vuit
coproduccions locals i eliminant-ne les internacionals a causa de la retallada

Radical fins a la mort
Jordi Bordes
BARCELONA

Panoràmica de la presentació, ahir al vestíbul de Montjuïc. Al darrere, la instal·lació d’Óscar G. Villegas ■ QUIM PUIG


