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l’Schola Cantorum d’Algemesí interpretarà la Petita missa solemne de Rossini amb l’acompanyament al piano de Jordi Pellicer i sota la direcció de
Júlia Oltra. El 13 de desembre, actuarà el cor Nàiades dirigit per Buia Reixach i acompanyat al piano per Alba Boada. El 20
de desembre, la Coral Verge del Camí i la coral infantil presentaran, amb el
grup instrumental Lympha, una producció pròpia:
l’ensalada La bomba de
Mateu Fletxa. I el 3 de gener, el quintet de solistes
de la Camerata XXI interpretarà un programa de
valsos i polques de Joseph
Strauss, Johan Strauss i
Johan Strauss fill.

neracions i exèrcits (cuiners alemanys que van envair la Unió Soviètica durant la Segona Guerra

cumental de producció danesa centrat a retratar la relació de l’Iran amb el món
occidental.

Premiat a Madrid un
documental sobre la
comunitat gitana de Tortosa
EL PUNT / Tortosa

● El documental Esquivant les ombres, del periodista tortosí Dani Gutiérrez, ha estat un dels treballs premiats en l’UrbanTV 2009, un festival internacional de televisió sobre
vida i ecologia urbanes
que s’organitza a Madrid.
El documental segueix els
passos de Ramón Giménez, un exnarcotraficant
d’ètnia gitana reconvertit
en pastor de l’església
evangelista Filadèlfia de
Tortosa, i endinsa l’espectador en les entranyes de la
comunitat gitana de la ciutat. A través d’un recorregut per les zones més decadents i desafavorides de
Tortosa, el documental dóna la paraula a tot tipus de

personatges que habiten
als barris més trencats i
oblidats de la ciutat i que
expliquen les misèries de
la vida, la seva lluita diària
per escapar de les ombres
de la delinqüència i la
desesperació que els envolten, i mostrar els esforços de la comunitat gitana
per posar fi als prejudicis
que els persegueixen des
de temps immemorials.
L’edició d’enguany del
festival Urban-TV ha obtingut un nou rècord de
participació, amb 335 produccions a concurs, de 41
països. Esquivant les ombres ha obtingut el guardó
com a millor documental
amateur, el de més dotació
econòmica, amb 6.000 euros de premi.

ETNIA GITANA

- el planejament urbanístic vigent d’ambdós mun
07/11/2009 vigent,
- elFecha:
planejament territorial/sectorial
- elSección:
planejament vigent
pel que fa a zones de pro
CULTURA
1.2 Caldrà aportar un document de compromiso
Páginas:
33 XXI, S.A.) en el qual es
(Gerr
Grupo Energético
- el cost íntegre del desmantellament del parc e
desús,
- el transport de totes les peces constructives
autoritzat,
- la revegetació i restitució de les característique
es facin malbé durant el procés del desmantellam

-2 Un cop s’aporti la documentació requerida al
a informació pública pel termini de 45 dies, mit
d’aquest acord al Diari Oficial de la Genera
Departament de Política Territorial i Obres Públiq
dels diaris de més divulgació en l’àmbit munic
presentar les al·legacions oportunes.

-3 Sol·licitar, de conformitat amb l’article 83.5
tràmit d’informació pública, informe als següent
d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Po
Catalana de l’Aigua; Direcció General de Qualit
Ambient i Habitatge del Departament de Medi
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i
de Catalunya; Direcció General de Carreteres
Obres Públiques; Direcció General de Preven
Departament d’Interior, Relacions Institucionals
Alimentació i Acció Rural; Direcció General d’En
Departament d’Economia i Finances.

-4 A continuació de la informació pública, d’acor
d’urbanisme, concedir audiència pel termini d’un

-5 Comunicar aquest acord a l’interessat, al
propietaris afectats.

-6 Publicar aquest acord a la pàgina web del D
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Contra l’acord anterior, en tant que es tracta d
directament ni indirectament en el fons de l’a
procediment, ni produeix indefensió o perjudici i
es pot interposar cap recurs, sense perjudici q
acord per a la seva consideració en la resolució
amb el que disposa l’article 107.1 de la Llei 30/1
de les administracions públiques i del procedime
4/1999, de 13 de gener.

L’expedient restarà, per a la consulta i la inform
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legisla
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, c
pàgina web del Departament de Polí
(http://www.gencat.cat/ptop).

Tarragona, 2 de novembre de 2009
Sílvia Caire Garcia
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme
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