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Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE
En data 1 d’abril de 2016, el Sr. Gregorio Escalante Isar, en representació de
l’empresa SEAT, SA, ha sol·licitat a aquest Ajuntament llicència d’obres de
caràcter provisional per a Ampliació provisional d’un edifici d’oficines situat en
un complex industrial, emplaçat a la carretera N-II, km 585 (Complex SEAT).
De conformitat amb l’article 67 del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el qual estableix que
les sol·licituds de llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de
sotmetre al tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies, per la
qual cosa el projecte tècnic “AMPLIACIÓN PROVISIONAL EDIFICIO DATA
CENTER A” es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils
comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), al diari El Punt Avui, així com a la seu electrònica de
l’Ajuntament:
https://www.seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparen-
cia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-
edictes-i-anuncis.
Els interessats poden consultar aquesta documentació a l’Àrea de Serveis
Territorials i Sostenibilitat d’aquest ajuntament, situat al carrer Major, núm. 8-
10, en horari de 9 a 14 h de dilluns a divendres, i a la seu electrònica de l’A-
juntament:
https://www.seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparen-
cia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-
edictes-i-anuncis.
Simultàniament, aquest Ajuntament sol·licita l’informe corresponent a la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Sant Esteve Sesrovires, 13 de juny de 2016
El secretari
Ricard Rosich i Palet
Vist i plau
L’alcaldessa, M. del Carme Rallo Casanovas 

L’ingrés a l’Arxiu Fotogrà-
fic de Barcelona, l’any
2009, de cap a divuit mil
negatius de Jacques Léo-
nard (París, 1909-L’Esca-
la, 1994) que havien con-
servat els seus dos fills va
permetre descobrir un fo-
tògraf que fins llavors ha-
via quedat injustament al
marge de la prestigiosa es-
cola documental catalana
dels Miserachs, Català-Ro-
ca, Maspons o Terré. La se-
va era una mirada tan no-
va, tan insòlita, que la cul-
tura del país no estava pre-
parada per assumir-la fins
al cap de molt de temps.
Perquè a través d’aquell
important fons emergia
un relat desconegut, feliç i
íntim més que no pas folk-
lòric o crític, sobre la vida
dels gitanos de les barra-
ques de Montjuïc als anys
cinquanta i seixanta,
quan el mateix Léonard, el
“payo Chac, va convertir-
se en un d’ells per amor de
Rosario, l’exòtica model
del clan Amaya amb qui
s’acabaria casant. Una
quarantena d’aquestes

imatges que introdueixen
l’espectador en la vida
quotidiana dels gitanos
amb tota la seva autentici-
tat, sense compassió ni
moralisme, s’han comen-
çat a mostrar des de fa un
parell de caps de setmana
al Palau Solterra de Tor-
roella de Montgrí, seu del
Museu de la Fotografia de
la Fundació Vila Casas,
junt amb una sèrie de cò-
pies originals pertanyents
a la família fins ara inèdi-
tes i la vella càmera Rollei-
flex que sempre acompa-
nyava Léonard i que s’ex-
posa per primera vegada.

La Barcelona gitana
serveix per enllaçar amb la
nova ordenació de les sales
d’exposició permanent del
Palau Solterra, que
s’obren precisament amb
una reflexió sobre la iden-
titat amb fotografies de
Francecs Català-Roca, Ra-
mon Masats, Colita i Rai-
mon Camprubí sobre el ca-
ràcter gitano, i de Lita Ca-
bellut i Albert Watson so-
bre la mirada al món feme-
ní. El fons del museu, el
més important de l’Estat
espanyol en fotografia
contemporània, amb més

de 300 imatges, s’organit-
za aquesta temporada al
voltant de la idea de cons-
tructe, un concepte man-
llevat de la psicologia de
George A. Kelly.

La programació d’estiu
del Palau Solterra es com-

plementa amb quatre pro-
postes més. D’una banda,
l’exposició dedicada a So-
litud, en el cinquantè ani-
versari de la mort de Cate-
rina Albert, amb fotogra-
fies de Josep Pérez i el co-
missariat de Cristina Es-

cat, i de l’altra, el diàleg
que la joveníssim Tura
Sanz, filla dels artistes Ga-
briel i Carme Sanglas, es-
tableix, a través dels cos-
sos dibuixats a la manera
de relleus topogràfics,
amb una de les peces del

fons, un cos profusament
tatuat amb els paisatges
natals del xinès Huang
Yan.

Pel que fa a les exposi-
cions temporals, el museu
presenta els treballs De
l’Antàrtida a la Torre. Fo-
topoètiques del silenci, de
Ramon Dachs (Barcelona,
1959), i Split images,
d’Eduard Olivella (Barce-
lona, 1948). Dachs convi-
da a compartir la seva vi-
vència del gel a través
d’una sèrie de fotografies
fetes durant una travessia
de dues setmanes a l’An-
tàrtida a bord del vaixell
Hespèrides. Per al fotò-
graf i també escriptor, la
visió de les glaceres ha es-
tat ha estat l’autèntica ex-
periència de l’èxtasi: “És
l’aclaparament més abso-
lut del sublim; et sents del
tot superat i minúscul en-
mig d’un univers inabasta-
ble.” La sèrie es comple-
menta amb una altra so-
bre la torre de l’hotel Arts,
fotografia al llarg d’un any
des de la seva finestra.

Olivella, en canvi, ha
treballat les seves “imat-
ges partides” recuperant
velles cues de rodet en les
quals, de manera acciden-
tal, havien quedat impre-
sos detalls inesperats i si-
luetes fantasmagòriques.
Aparellant aquests frag-
ments de diapositives, la
majoria procedents de
material descartat de ro-
datge durant l’època que
va dedicar-se més intensa-
ment al cinema, Olivella
obté composicions insòli-
tes que s’ofereixen a lectu-
res intrigants. ■

a El Museu de la Fotografia de Torroella obre temporada amb còpies originals inèdites del fotògraf
francès a La programació es completa amb obra de Ramon Dachs, Eduard Olivella i Tura Sanz

Eva Vàzquez
TORROELLA DE MONTGRÍ

La Barcelona gitana dels 60
amb la mirada de Léonard

La càmera Rolleiflex que feia servir Jacques Léonard s’exposa per primera vegada, al Palau
Solterra, junt amb còpies originals en paper obtingudes pel mateix fotògraf ■ ACN

Dins el programa d’actes de
l’Any Joan Oliver, Sabadell va
viure ahir una de les jornades
clau l’endemà del 30è aniver-
sari de la seva mort. A les deu
del matí, al cementiri de Sant
Nicolau, es va fer l’acte de
cessió de la tomba de la famí-
lia Oliver a la ciutat, i l’Ajunta-
ment hi va fer una ofrena i va
inaugurar una placa comme-
morativa dedicada al gran es-
criptor conegut com a Pere
Quart. Hi van intervenir la filla
del poeta, Sílvia Oliver; l’alcal-
de, Juli Fernàndez, i l’escrip-
tor local Roc Casagranva fer
una lectura de poemes de Pe-
re Quart. A la ciutat es van fer
diverses activitats cultu-
rals. ■ XAVI URGELES
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l’escriptor
Joan Oliver
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