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TENDENCIA DERIVADA DE LA CRISIS

La ciudad de
los terrados

MOVIEMENT FILMS

Una película retrata a jóvenes licenciados en
paro que buscan azoteas de BCN para evadirse
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

En los últimos dos años está emergiendo un nuevo movimiento en
Barcelona que tiene sus raíces en
la crisis económica y en la desorbitada cantidad de jóvenes con carrera universitaria que se encuentran en el paro y sin demasiadas
expectativas de salir del negro agujero que les conduce a un incierto futuro. Esta tribu urbana se evade de esa sensación de vacío buscando azoteas de comunidades de
vecinos en las que puedan colarse
sin forzar la puerta. De ello versa
la ópera prima del director y actor
Demian Sabini. Terrados se estrena
este viernes en el cine Maldà y también recorre los terrados en pases
privados, como el realizado la no-

che del martes en el Hotel Majestic.
Sabini se declara «observador»
de la realidad. Una amiga en paro le
explicaba, cuando escribía el guion
en el 2010, la sensación de libertad
que sentía al bailar, dormir, leer, escuchar música, cazar wifis, dibujar,
conversar, abrazarse, beber cervezas, fumar porros, contemplar las
estrellas o tomar el sol en un nuevo
terrado, en el que ella y sus amigos
se colaban en cualquier barrio de la
ciudad. En escena aparecen azoteas
del Raval, de la calle de València con
Balmes, del Born, de Enrique Grandos y de Sant Gervasi.
Son cazadores de solanas, de espacios que, según Sabini, les permiten «ignorar los problemas que les
rodean y mirar el mundo desde las
alturas». La película sobre treintañe-
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Los protagonistas
buscan espacios
altos en los que
pasar las horas sin
preocupaciones

ros confundidos y desmotivados se
rodó en 21 días del 2010 con 12.000
euros de presupuesto. Los protagonistas lo han tenido todo fácil y
deambulan por la ciudad en busca
de alturas, donde divagan y así transcurren las horas sin encarar sus preocupaciones y sin saber que el paro
no es temporal, que no son unas va-

caciones pagadas, que la situación
económica irá a la deriva.
«Terrados es una precuela del
15-M, una fase de desorientación
y desmotivación por la que había
que pasar antes de indignarse», dice el director. Su crítica social es
precisamente un llamamiento a
gritar: «¡Espabilad ya!» H

ANUNCIOS OFICIALES
Edicto
Don Jesús Santiago Ortego Briongos,
Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona
En virtud de lo acordado en el expediente de
convocatoria judicial de junta seguido en este
Juzgado con el número 687/2012 a instancias de
Montserrat Ferrer Gumà contra Algasca, S.A.; se
convoca por el presente a todos los accionistas
de la entidad Algasca, S.A. a la junta general
extraordinaria que se reunirá el próximo día 20
de noviembre del 2012 a las 10 horas en primera
convocatoria y al día siguiente a la misma hora,
si fuere necesario, en segunda convocatoria,
Junta que se celebrará bajo la presidencia de
Doña Montserrat Ferrer Gumà.
Orden del día:
Nombramiento de administrador y ruegos y
preguntas
Redacción lectura y aprobación, en su caso,
del acta de la reunión
Barcelona, 5 de octubre del 2012
Jesús Santiago Ortego Briongos,
Secretario Judicial

Etur Produccions
Inmobiliaries, S.L.
(Absorbente)

Metallhandels & Recycling
Altenburg Spain S.L.

(Absorbida)
Anuncio de fusion por absorción
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que en fecha
30 de septiembre del 2012, las respectivas
Juntas Generales Extraordinarias y Universales
de socios de las compañias “Etur Produccions
Inmobiliaries, S.L.” y “Metallhandels & Recycling
Altenburg Spain S.L.”, adoptaron por unanimidad
el acuerdo de proceder a la fusión por absorción
de la última por parte de “Etur Produccions
Inmobiliaries, S.L.”. En consecuencia, la sociedad
absorbida “Metallhandels & Recycling Altenburg
Spain S.L.” se disolverá sin liquidación, traspasando en bloque su patrimonio social a título
universal, con todos sus derechos y obligaciones
y elementos patrimoniales integrantes del activo
y del pasivo de la Sociedad absorbida a favor
de la sociedad absorbente “Etur Produccions
Inmobiliaries, S.L.”, que se subrogará, en su
posición jurídica a todos los efectos, habiéndose
aprobado, asimismo, en dicha fecha los balances de fusión de ambas compañias, cerrados
a fecha 30 de septiembre del 2012. Todo ello
de conformidad con el Proyecto Común de
Fusión por absorción, suscrito en fecha 30 de
septiembre del 2012, por todos los miembros de
los órganos de administración de ambas socie-

dades (absorbente y absorbida).
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
el derecho que asiste a los acreedores y socios
de las sociedades participantes de la fusión a
obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y el Balance de Fusión, así como el derecho
de los acreedores de dichas sociedades a oponerse a la fusión en los términos del artículo 44
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, dentro del plazo
de un mes contado a partir de la última publicación del presente anuncio de fusión.
Girona a 30 de septiembre del 2012.
Un administrador de “Etur Produccions
Inmobiliaries, S.L.”
Maria Melekhova Melekhova
Un administrador de “Metallhandels & Recycling
Altenburg Spain S.L.”
Maria Melekhova Melekhova

INCASÒL
Institut Català del Sòl

Anunci
Habitatges
L’Institut Català del Sòl anuncia la comercialització en règim de venda o d’arrendament amb
opció de compra, mitjançant un procediment
d’informació pública, de 10 habitatges situats al
districte d’Horta – Guinardó de Barcelona.
Els interessats poden descarregar la informació del web de l’INCASÒL www.incasol.
cat o sol·licitar-la a la Coordinació de Vendes
d’Edificació de l’Institut Català del Sòl (carrer de
Còrsega, 289, entresòl C, de Barcelona) els dies
feiners en horari d’atenció al públic, excepte els
dissabtes.
Les sol·licituds per a participar es poden presentar al registre de l’INCASÒL, els dies feiners
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, fins a
les 12.00 h del dia 16 de novembre del 2012.
Per a més informació, adreceu-vos al telèfon
93 228 61 50.
Barcelona, 11 d’octubre del 2012.
El director, Josep A. Grau i Reinés

INCASÒL
lnstitut Català del Sòl

Anunci
Places d’aparcament
L’Institut Català del Sòl anuncia la comercialització en règim de venda, arrendament i
concessió administrativa, mitjançant un procediment d’informació pública, de 181 places
d’aparcament situades a Barcelona i al carrer
següents:
– 20 places d’aparcament situades al carrer
d’Almansa cantonada amb la Via Favència,
al carrer de Góngora número 27, al carrer de
Batllori cantonada amb la Via Favència i al carrer
de Batllori cantonada amb el carrer de Góngora
(Sector de les Vivendes del Governador) .
– 19 places d’aparcament situades al carrer de

Montsant número 17-21 (promoció el Turó de la
Peira-100 Illa P).
– 76 places d’aparcament situades al carrer
de Morales números 7-11 cantonada amb la
Travessera de les Corts (Promoció Colònia
Castells-58 1ª fase).
– 66 places d’aparcament situades al carrer
de Dante Alighieri números. 166-172. (Promoció
Plaça Cosmos número 7-9).
Els interessats poden descarregar la informació del web de l’INCASÒL www.incasol.
cat o consultar-la presencialment al carrer de
Còrsega, 289, entresòl C, de Barcelona, telèfon
932286150.
Les sol·licituds per a participar es poden presentar al registre de l’INCASÒL, els dies feiners
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, fins a
les 13.00 h del dia 16 de novembre del 2012.
Barcelona, 15 d’octubre del 2012.
El Director. Josep A. Grau i Reinés

Ajuntament de Barcelona

Exp. núm. 11GU25
Anunci
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 12 de setembre del 2012, adoptà el
següent acord:
“Estimar en part les al·legacions presentades per la Sra. Presentación Jalle Casales en
el tràmit d’informació pública del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de
la unitat d’actuació 1 del Pla especial de rehabilitació de Sant Genís dels Agudells, en el sentit
que justificadament i raonada figura en l’informe
de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
de 20 de juliol del 2012 que consta en l’expedient
i que es dóna per reproduït. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte
de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació,
de la unitat d’actuació 1 del Pla especial de
rehabilitació de Sant Genís dels Agudell, formulat per Cisa 2011, SLU, amb les modificacions
a què fa referència l’informe de la Direcció de
Serveis de Gestió Urbanística de 20 de juliol del
2012 abans esmentat, a refondre en un sol text.
Determinar, de conformitat amb l’article 153 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà
essencialment els efectes econòmics i jurídics
continguts a l’article 127 del Text refós de la
Llei d’urbanisme, i per tant, entre d’altres, la
cessió, en ple domini i lliure de càrregues, a
l’Administració actuant dels terrenys de cessió
obligatòria per a llur afectació als usos previstos
en el planejament. Publicar aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
un diari dels de més circulació de la província
i notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. Supeditar, de
conformitat amb l’article 125 del Reglament
de la Llei d’urbanisme, l’executivitat d’aquest

acord d’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, i en conseqüència la seva publicació i notificació personal als interessats, a
l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització.
Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i
Medi Ambient.”
Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat,
en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci, o es
pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la present notificació.
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar
des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre
recurs que es consideri convenient.
Barcelona, 5 d’octubre del 2012
El secretari general
Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Exp 11g153
Anunci
El Tercer Tinent d’Alcalde en ús de les facultats conferides per la Llei de Bases de Règim
Local i, per l’expressa delegació de facultats
segons Decret d’Alcaldia d’1/7/2011, en data 9
d’octubre del 2012, ha resolt:
“1r.- Aprovar inicialment la relació de béns
i drets afectats per l’expropiació de la finca
número 113 de l’avinguda Vallcarca, inclosa en
l’Actuació Aïllada número 4 de la Modificació
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit
de l’Hospital Militar-Farigola, afectada de zona
verda de nova creació (clau 6b), per l’esmentat
instrument urbanístic, aprovat definitivament per
la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en
data 27 de maig del 2002;
2n.- Sotmetre-la a informació pública durant
el termini de vint dies, mitjançant inserció dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, diari i tauler d’anuncis, a l’únic efecte
de que es formulin, si s’escau, les al·legacions
que es considerin pertinents per tal d’esmenar
possibles errors en la relació aprovada;
3r. Notificar individualment aquesta resolució

als interessats.”
L’expedient administratiu romandrà exposat al
públic. Per a la seva consulta, durant el termini
de vint dies, a l’Institut Municipal d’Urbanisme
(carrer Bolívia 105, 2a planta, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)
Barcelona, 15 d‘octubre del 2012
La secretària delegada,
Ma. Camino Suárez García
Relació inicial de béns i drets afectats per
l’expropiació de la finca ubicada en el número
113 de l’Avinguda Vallcarca, inclosa a l’actuació
aïllada número 4 de la modificació puntual del
Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital
Militar-Farigola afectada de zona verda de nova
creació (clau 6b)
Ref. cadastral : 8351852DF2885A0001TA
Finca Registral: 6527
Adreça: Avinguda Vallcarca, 113 i carrer
Gomis, 6
Bé Afectat: Propietat
Titular Registral: Hermesinda Rodríguez
Losada
Càrregues Registral: Lliure
Habitatge
Sup. sòl: 304 m2 segons cadastre
Sup. Sòl: 286,94 dm2, segons el registre de
la propietat
Sup. edificada: 123 m2 segons cadastre
Sup. edificada: 41,40 m2, segons el registre
de la propietat

Ajuntament de Cubelles
Edicte

Relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 01/2012 del Pla General
d’Ordenació Municipal de Cubelles, nou sector
de sòl urbanitzable delimitat “institut les vinyes”.
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió
ordinària el 18 de setembre del 2012, per unanimitat, acordà aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal núm. 01/2012, consistent en la creació
d’un nou sector de sòl urbanitzable delimitat,
per a l’obtenció d’equipaments necessaris per
a la instal·lació d’un nou Institut d’Educació
Secundària a Cubelles.
Es sotmet a informació pública el document “Modificació Puntual núm. 01/2012 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Cubelles”, que
incorpora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental,
l’Estudi de Mobilitat Generada i l’Estudi
d’Inundabilitat, durant un termini de 45 dies (Art.
115.c), mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, DOGC, en un dels
diaris de major difusió de la demarcació, tauler
d’edictes i web de la corporació, a efecte de
possibles al·legacions i/o reclamacions.
La documentació pot ser consultada en horari
d’oficines (Dl. a dv. de 10 a 14 h) als Serveis
Tècnics Municipals (Joan XXIII, núm. 30, 1a).
Cubelles, 15 d’octubre del 2012
L’alcaldessa, Mònica Miquel i Serdà

