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Aquest cap de setmana,
divendres i dissabte, tin-
drà lloc un nou concert de
la temporada de l’Orques-
tra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya
(OBC) a L’Auditori. Sota la
direcció de Rebecca Tong,
i amb la participació de
l’oboista Cristina Gómez
Godoy com a solista en el
Concert per a oboè i petita
orquestra, opus 144, de
Richard Strauss (1864-
1949), a part de l’enèsima
interpretació de la Simfo-
nia núm. 5, opus 64, de
P.I. Txaikovski, s’estrena-
rà la Suite in stile antico,
del compositor de Sant
Joan de Vilatorrada Manel
Ribera (1974), un encàr-
rec de L’Auditori i Barcelo-
na Creació Sonora. Ribera
s’afegeix a la llista de mú-
sics il·lustres provinents
d’aquesta població bagen-

ca com ara el compositor
Agustí Charles i la presti-
giosa soprano Núria Rial.

L’encàrrec de L’Audito-
ri suposa una oportunitat
d’or per conèixer un com-
positor que, fora de casa
nostra, on se’l coneix pels
seus treballs de format
cambrístic, ha obtingut
premis importants.

Conscient de l’oportu-
nitat que li ha brindat
l’OBC, Ribera ha assumit
l’encàrrec partint de com
“havia escrit anterior-
ment determinades obres
d’orquestra i on tenia clar
com en aquest encàrrec
volia buscar una altra di-
recció sobretot” respecte a
la seva “música cambrísti-
ca”: “Les obres d’orques-
tra compostes anterior-
ment van iniciar un camí
que em porten fins aquí.
En aquesta obra he volgut
assolir una síntesi de tot el
que ens ha aportat la tradi-
ció, però també del que

ens ha aportat el món de
l’avantguarda. Des de fa
quatre o cinc anys resto
convençut que l’avant-

guarda ha mort i aquesta
ens ha quedat com una he-
rència que ja forma part de
la mateixa tradició.”

No són poques les veus
que, des de l’estètica de la
música, han reflexionat a
fons sobre aquesta mort,
però també els mateixos
compositors. Ribera creu
que “l’avantguarda musi-
cal ha mort perquè, al fi-
nal, tot acaba caient pel
seu propi pes. Quan van
aparèixer les avantguar-
des era perquè era neces-
sari i perquè s’havia arri-
bat a una sobresaturació.
Amb el pas del temps i la ir-
rupció de noves genera-
cions, un ha de prendre
consciència que l’avant-
guarda ens ha portat a un
cul-de-sac i a senyals in-
equívocs que està total-
ment esgotada”.

Deixeble, en un primer
moment, de l’esmentat
Agustí Charles, el desper-
tar de la necessitat creati-
va de Ribera va venir per
allò “que Sloterdijk ano-
mena inspiració per ter-
cers”. “L’audició de La

mer, de Claude Debussy, i
dels Quartets per a corda
de Béla Bartók em van re-
velar aquesta necessitat.
Una necessitat que, ben
mirat, ja s’havia iniciat de
ben petit quan tot el dia es-
tava cantant òpera perquè
estava convençut que, de
gran, havia de ser compo-
sitor.”

Format com a violinis-
ta, Ribera va ser membre
del conjunt de folk-rock
Band Gog, dirigit pel pa-
llasso Jordi Pesarrodona,
conegut avui com a acti-
vista polític, i va estudiar
també seriosament l’har-
monia, el contrapunt i la
fuga amb Alejandro Civi-
lotti, una formació que ha
estat fonamental en el seu
interès posterior per l’es-
criptura i les tècniques de
composició històriques,
assignatura de la qual va
impartir docència a l’Esco-
la Superior de Música de
Catalunya (Esmuc). ■

“L’avantguarda musical ha mort”

El compositor bagenc Manel Ribera estrena l’obra ‘Suite in stile antico’ en dos
concerts aquest cap de setmana a L’Auditori de Barcelona, amb l’OBC

Oriol Pérez Treviño
BARCELONA

Manel Ribera, ahir a Barcelona ■ ORIOL DURAN
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PPU1 - LA TOMBA

Assumpte: Edicte aprovació definitiva

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 
de gener de 2023, ha aprovat definitivament 
el Pla parcial núm. 1 – La Tomba (Gener 
2023) del POUM de Taradell, redactat per 
l’arquitecte Ferran Navarro, exp. 742/2020.

Contra aquesta resolució, que posa fi a 
la via administrativa, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos comptat des del dia hàbil 
següent al de la seva notificació.

Alternativament i de manera potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes comptat des del dia hàbil següent 
al de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualse-
vol altre recurs o reclamació que es conside-
ri oportú en defensa dels propis interessos.

Es pot consultar al tauler d’edictes de la 
pàgina web de l’Ajuntament www.taradell.
cat el projecte aprovat definitivament (Gener 
2023), que conté, entre altres documents, 
l’informe respecte a l’estimació o desestima-
ció de les al·legacions formulades (Annex II) 
i l’informe de la incorporació de les observa-
cions efectuades pels organismes sectorials 
corresponents (Annex III).

Taradell, 30 de gener de 2023

M. Mercè Cabanas Solà

Alcaldessa
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ANUNCI

En data 10 de gener de 2023 es va publicar, 
al Butlletí Oficial de la Província, al diari El 
Punt Avui i a l’e-Tauler municipal, l’anunci 
de l’aprovació inicial de la Modificació pun-
tual del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal “Incorporació de l’ús 8, ús industrial 
vinícola i agrícola a la zona de conservació 
de l’estructura urbana i de manteniment de 
la tipologia edificatòria (Clau 9) i a la zona 
d’eixample amb pati de mançana (Clau 10) 
per termini d’un mes, i es va informar que 
l’expedient es podria consultar de manera 
telemàtica a l’apartat Planejament en trà-
mit a https://www.seu-e.cat/ca/web/santsa-
durnidanoia/govern-obert-i-transparencia/
accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/pla-
nejament-urbanistic.

Atès que la documentació no va estar dis-
ponible al link esmentat en l’anunci fins al 
dia 12 de gener de 2023, es procedeix a 
sotmetre de nou l’acord a informació pública 
pel termini d’un mes, de conformitat amb 
l’art. 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme (TRLUC).

L’àmbit de suspensió de llicències urbanísti-
ques es pot consultar en l’anunci publicat en 
data 10 de gener de 2023 al BOPB, al diari 
El Punt Avui i a l’e-Tauler municipal.

L’alcalde president,

Josep Maria Ribas i Ferrer

Sant Sadurní d’Anoia, 24 de gener de 2023
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EDICTE
Informació pública de l’expedient de 
Llicència urbanística prèvia per autorit-
zació d’obres per la implementació d’una 
activitat ramadera al Polígon 4, parcel·les 
37, 38, 40 i 44 de Sant Vicenç de Montalt. 
El senyor amb NIF 47.811.084H, en repre-
sentació del senyor amb NIF 38.816.778T, 
ha presentat una sol·licitud d’autorització 
d’obres per la implementació d’una activitat 
ramadera al Polígon 4, parcel·les 37, 38, 40 
i 44 d’aquest municipi (Expedient general 
núm. 2022/927).
D’acord amb el que estableix l’article 58 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer (en endavant TRLU), aquesta 
sol·licitud se sotmet a informació pública pel 
termini de VINT DIES mitjançant la inserció 
del corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i als mitjans 
de comunicació municipals, a l’efecte que 
durant aquest període s’hi puguin formular 
les al·legacions i reclamacions que s’esti-
min oportunes. A més, d’acord amb l’article 
61.1b), es determina que per la implanta-
ció d’obres pròpies d’una activitat ramade-
ra és preceptiu l’informe del departament 
competent en matèria d’agricultura i rama-
deria, que haurà de valorar el compliment 
dels requisits de distàncies establerts per 
la normativa sobre ordenació ramadera. 
En aquest supòsit, la llicència urbanística 
corresponent només es pot atorgar si l’infor-
me és favorable.
L’expedient podrà ser examinat a la pàgi-
na web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt en l’enllaç següent: Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt - Portada (svmon-
talt.cat).
Sant Vicenç de Montalt, 27 de gener de 
2023
L’alcalde,
Víctor Llasera i Alsina 
Vist i plau,
La secretària accidental
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ANUNCI

Aprovació provisional de la modifica-
ció de la tarifa número 13, Piscines 
Municipals i altres serveis de con-
cessió. Preus públics del Complex 
Esportiu Les Cremades (CEM LC).

Es posa en coneixement general que 
en aquesta entitat local es troba en 
exposició pública l’expedient que 
correspon a la modificació de la tari-
fa número 13, Piscines Municipals 
i altres Serveis en Concessió dels 
Preus Públics, del Club Natació de 
Caldes, expedient 9094/2022, aprovat 
l’acord provisionalment per Junta de 
Govern Local, en sessió ordinària de 
data 17 de gener de 2023, el text del 
qual queda condicionat a la redacció 
definitiva de l’acta.

L’acord es podrà consultar al BOPB, 
a l’àrea de SSPP i al tauler d’anuncis 
de la corporació en el web municipal 
www.caldesdemontbui.cat, durant 30 
dies hàbils a partir del 30 de gener de 
2023, per tal que es puguin formular 
les al·legacions, observacions, sugge-
riments i/o reclamacions que s’estimin 
pertinents.

Caldes de Montbui, 30 de gener de 
2023

Isidre Pineda Moncusí

Alcalde

Ajuntament de 
Caldes de Montbui
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Ajuntament de
Sant Celoni

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS 
PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament, en 
sessió del Ple de data 26 de gener de 2023, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre 
d’altres, els acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, amb vigència a partir de la seva aprovació 
definitiva, que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el seu text refós. 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, amb vigència a partir de la seva aprovació 
definitiva:  

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de  
naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus sòlids urbans

Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de les contribucions especials

Ordenança fiscal núm. 34 reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial  
que es troben desocupats amb caràcter permanent.

Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals, així com el seu text 
refós, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-s’hi presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats.

Sant Celoni, 30 de gener de 2023

L’alcalde,

Raül Garcia i Ramírez

L’APUNT

Beyoncé: les dives
estimen Barcelona

Beyoncé ha inclòs Barcelona, on actuarà el 8 de juny a
l’Estadi Olímpic, com a única parada a l’Estat espanyol
de la seva gira Renaissence World Tour. Això vol dir que
per la capital catalana passaran en pocs mesos les dues
dives més grans que ha donat el pop internacional en la
seva història. L’altra, evidentment, és Madonna, que ac-
tuarà al Palau Sant Jordi els dies 1 i 2 de novembre.

Aquest any, els dos recintes olímpics van a tot drap, mu-
sicalment parlant: ahir Michael Bublé va actuar al Palau
Sant Jordi i en els propers mesos ho faran Coldplay, amb
els seus quatre Estadis Olímpics, i Springsteen, que en
farà dos, sense oblidar The Who, Robbie Williams, Elton
John, Roger Waters, Maroon 5, Iron Maiden, la Dharma,
Bad Gyal i no Rosalia, però sí el seu Rauw Alejandro.Xavier Castillón


