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12 d’abril del 2002

SOCIETAT
ANÒNIMA

LIPMES
Es convoca els senyors accionis-
tes a la Junta General Ordinària,
que tindrà lloc al domicili social,
carrer Creu Guixera sense nú-
mero, de Manresa, el dia 6 de
juny de 2002 a les 13 hores en
primera convocatòria, i l'ende-
mà, 7 de juny, al mateix lloc i ho-
ra en segona convocatòria, si
calgués, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
Primer.  Lectura,  examen i

aprovació, si s'escau, dels Comp-
tes Anuals (Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys, i Memòria)
corresponents a l'exercici 2001.
Proposta d'aplicació de resultats.
Aprovació de la gestió de l'òrgan
d'administració i del seu infor-
me.

Segon. Reelecció dels Audi-
tors de Comptes per a l'exercici
2002.

Tercer. Redacció, lectura i
aprovació, si s'escau, de l'acta de
la Junta.

Els senyors socis tenen dret a
obtenir de la societat, de forma
immediata i gratuïta, còpia dels
documents que han de ser sot-
mesos a l'aprovació de la Junta, i
de l ' informe de l 'Auditor de
Comptes (art. 212 Llei de Socie-
tats Anònimes). Es recorda igual-
ment el dret d'informació pre-
vist a l'article 112 de la mateixa
llei.

Manresa, 30 de març de 2002
L'administrador solidari,

Sr. Salvador Graupera Vilà

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Secretaria General

Resolució

PTO/2002, de 19 de març, per la qual se sotmet
a informació pública la relació dels béns i els
drets afectats per l’execució de les obres del pro-
jecte G-B-0003C1, del terme municipal de Sant
Quirze del Vallès.
Aprovat el projecte G-B-0003C1, “Millora local.
Obres complementàries a la carretera C-1413 A,
PK 18,360 al 18,721. Tram: Sant Quirze del
Vallès”, del terme municipal de Sant Quirze del
Vallès, amb data 5 de febrer de 2002, i atès que
l’aprovació de l’Administració porta implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació dels béns i els drets afectats;
En aplicació del que estableix la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres, i els altres pre-
ceptes d’aplicació general;
Atès que, de conformitat amb el que estableixen
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon al
Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord
d’urgent ocupació, amb l’obertura prèvia, d’acord
amb el que disposa l’article 56 del Reglament
d’expropiació forçosa, d’un període d’informació
pública per un termini de 15 dies per tal que els
titulars dels béns i els drets afectats puguin
al·legar tot el que considerin oportú;
Per tal de complir els preceptes esmentats,
Resolc:
Sotmetre a informació pública la relació, que es
publica a l’annex d’aquesta Resolució, dels béns
i els drets afectats per l’execució de les obres del
projecte G-B-0003C1, “Millora local. Obres com-
plementàries a la carretera C-1413 A, PK 18,360
al 18,721. Tram: Sant Quirze del Vallès”, del
terme municipal de Sant Quirze del Vallès, als
efectes que preveu l’article 56 del Reglament
d’expropiació forçosa, en relació amb l’article 52

de la Llei d’expropiació forçosa.
Es publica d’acord amb l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb els titulars de
finques desconeguts o de domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o
d’interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al·legacions davant aquest
Departament, durant un termini de 15 dies a
comptar de la publicació, per tal d’esmenar, si
s’escau, totes les possibles errades o omissions
en la relació dels béns i els drets afectats o dels
seus titulars.

Barcelona, 19 de març de 2002
p.d. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

Albert Abulí i Núñez
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes

i Expropiacions

Annex

Expropiació

Terme municipal de Sant Quirze del Vallès

Núm. de finca: 1.
Nom del titular afectat: Junta Compensació El
Castellet.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 329.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 11.
Nom del titular afectat: Llorenç García Huerta.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 157.

Núm. de finca: 3.
Nom del titular afectat: Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Naturalesa del bé: urbà.
Superfície a expropiar, en m2: 121.

(02.070.051)

CRISTINA CALDERER

Antoni Mir, president de l’OCB, i Maria del Mar Bonet junts ahir

El president Antoni Mir diu que és urgent un pla de xoc lingüístic que millori l’ús social del català a les Illes Balears

L’OCB obrirà el Centre
Internacional Alcover a la
casa del poeta a Palma

Andreu Sotorra
BARCELONA

L’Obra Cultural
Balear (OCB) com-
memora el seu 40
aniversari amb un
projecte que dotarà
la ciutat de Palma
d’un Centre Inter-
nacional de Cultura
a la casa del poeta
Joan Alcover.

E
l centre es farà al
barri històric de sa
Calatrava i s’ha
concebut com un
espai de difusió,

des de les Illes, de la cultura i
llengua catalanes. El projecte,
segons Antoni Mir, president
de l’OCB, està en la fase del
tancament de finançament de
les obres de reconstrucció, va-
lorades aproximadament en
1’2 milions d’euros (uns 200
milions de pessetes). Es comp-
ta amb el suport del Govern
Balear, el Consell Insular de-
Mallorca i l’Ajuntament de
Palma. Tot i que després cal-
drà buscar finançament per al
manteniment i funciona-
ment, Antoni Mir fixa el ter-
mini d’un any per començar a
pensar en la seva consolidació.

L’edifici té una superfície
d’uns 650 m2, més uns 350 m2

enjardinats. El fill del poeta
Joan Alcover, Pau Alcover de
Haro, va llegar a l’OCB la casa
de l’autor de La Balanguera, si-
tuada al carrer de Sant Alonso,
número 24, al centre històric.
Aquí va ser on Joan Alcover va
escriure la seva obra i on es
van fer la majoria de tertúlies
literàries de l’època entre per-
sonalitats de la Renaixença
mallorquina, al tombant del
segle XIX al XX.

L’edifici serà en un futur la
seu de l’OCB i funcionarà in-
dependentment com a Centre
Internacional de Cultura, per
fomentar la interrelació cul-
tural i lingüística tant a nivell
de Països Catalans com inter-
nacional. Antoni Mir el com-
para, en la seva estructura,
amb l’actual Museu Pau Ca-
sals, per la seva interactivitat i
perquè també donarà a conèi-
xer l’obra de Joan Alcover.

L’OCB té actualment uns
5.000 associats i s’ha conver-
tit, des de la seva fundació el
31 de desembre del 1962, per
Francesc de Borja Moll, en una
entitat cívica de referència ca-
paç de treure al carrer 25.000
persones en actes reivindica-
tius. Entre aquestes reivindi-
cacions, Antoni Mir continua
incidint en la preocupació pel
retrocés de l’ús social de la
llengua i el fenomen de la
immigració, que, segons el
president de l’OCB, “cal
afrontar amb decisió i amb
respecte a totes les identitats”.

Antoni Mir diu que les Illes
viuen un procés de “bomba
demogràfica”. En cinc anys, la
població insular ha augmen-

tat en uns 108.000 nous resi-
dents, dels quals uns 102.000
són fruit de la immigració,
percentatge que és un dels
més alts de tot l’Estat espa-
nyol, amb una varietat de na-
cionalitats que arriba al cen-
tenar, cosa que, segons Mir,
cal tenir present en la política
educativa.

El president de l’OCB conti-
nua reclamant una ràdio i te-
levisió autonòmiques, una
bona política lingüística de
caràcter popular efectiu i una
política d’ús de la llengua que
tingui en compte la demogra-
fia, a banda de les campanyes
de projecció internacional
que el Govern Balear ha portat

a terme recentment amb
l’Institut Ramon Llull i el pla
de traducció d’autors de les
Illes a llengües estrangeres. “A
les Illes hi arriben cada any 11
milions de turistes. Només
que tinguessin una percepció
que estan en un territori de
parla catalana, ja podríem es-
tar contents”.

Maria del
Mar Bonet
deixarà
d’actuar a la
plaça del Rei
➤ Maria del Mar Bonet va
dir ahir que, per primera
vegada després de 25 anys,
no actuarà a la plaça del Rei
aquest estiu dins el Grec.
Bonet prefereix dedicar-se a
repensar un projecte amb
“noves coses i alguna
sorpresa” mentre consolida
el circuit del seu últim
treball, Raixa. Ho va explicar
ahir en la presentació del CD
doble produït per l’OBC Sons
de les Illes Balears, una altra de
les aportacions de l’entitat
pel seu 40 aniversari. El CD
recull l’actuació de músics
de tots els Països Catalans
que van participar en els
macroconcerts Mallorca es
presenta (1992) i Les Balears es
presenten (València, 1993, i
Palma, 1994). El baríton Joan
Pons, Lluís Llach, el grup Uc,
Toti Soler, la Coral
Universitària de les Illes
Balears i l’Orquestra
Simfònica de les Illes han
fet la seva aportació a
l’enregistrament dirigit
per Antoni Parera Fons.
Només hi falta Ovidi
Montllor, que hi és
homenatjat amb la
interpretació instrumental
que Toti Soler fa
d’Homenatge a Teresa.


