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El altavoz de los
márgenes toma
Montjuïc

Morad
Estadi Olímpic
4 de septiembre

Lunes, 6 de septiembre de 2021

D

os años y tres meses después de
un primer concierto tan íntimo
como caótico, Morad –ese día
debutante sobrepasado por las
emociones– volvió a actuar en
Barcelona convertido ya en una figura que va muchísimo más allá de su barrio, La Florida (L’Hospitalet de Llobregat). El rapero se ha hecho tan gigante como su público. La tarde del sábado actuó
en un Estadi Olímpic muy segmentado con todas
las entradas puestas a la venta agotadas (cerca de
2.000 tíquets).
Morad es el altavoz por el que suenan muchísimas historias silenciadas. Las que suceden donde las instituciones miran de reojo. Pero el margen grita más que nunca a través de Morad, al que
no se le puede contener porque no cesa en su empeño de denunciar abusos (policiales, sobre todo)
y de reivindicarse y de representar la –definió en
medio del concierto– «clase obrera». Todo parte
de aquí, como cantó en La calle y su clase: «Yo he vivido una vida con mucho pasado; sin tener un pasado y con poco futuro». Como se vio el pasado sábado, entre su público hay complicidad, hay comunidad (los M.D.L.R., por Mec de la rue, chico de la
calle). Contenidos por las medidas anticovid, uno
piensa en el jolgorio que aquello podría haber sido. Significativo es que entre el público haya banderas: de Marruecos especialmente –de donde
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Morad, durante el concierto del sábado.
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proviene la familia de Morad–, de Colombia y de
Líbano. Compartían espacios, problemas, vidas
enteras, y ahora comparten letras y gestos, como
el de saludar dibujando con la mano una ele (de libertad) con el dedo índice y el pulgar. En resumen: un fenómeno que ha ayudado a muchos que
lo viven a gritar y a otros que lo observan a aplaudir. Y quizá alguna persona descubre ahora desde
su atalaya que quien cuenta eso es un vecino suyo.
Para los primeros fue el concierto, que transcurrió
durante algo más de una hora a través de sus populares canciones de denuncia de relato transparente: Aguantando, He visto, Normal... Cuando
presentó Les duele explicó: «Un amigo me dio un
consejo: Siempre molesta porque les duele». Las
canciones son su manera de sacudirse los golpes.
Morad apareció acompañado en el escenario
del productor SHB y una decena larga de niños de
La Florida. Estos lucieron al final del concierto los
discos de oro y platino conseguidos por el rapero.
Una manera de agradecer a los presentes el apoyo a su carrera. Desde la tarima se dirigió tanto a
los de dentro del estadio –dialogó constantemente con los de su barrio– como también «a los
de fuera», en referencia a la policía presente en los
aledaños. No fue casualidad pues que acabara con
una de sus últimas canciones, Paranoia, en la que
se repite una y otra vez: «Catalunya fuck Mossos
d’Esquadra». n

ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Castellterçol
Anunci
Al BOPB de data 3 de setembre del 2021
s’han publicat les Bases que han de regir la
convocatòria del procés de selecció per a la
formació d’una Borsa de treball de persones candidates a cobrir els llocs de treball
d’educador/a d’Escola Bressol a la plantilla
de l’Ajuntament de Castellterçol. Tramitació
urgent de l’expedient.
Les sol.licituds de participació s’hauran
de dirigir a l’Ajuntament de Castellterçol en
el termini de 10 dies naturals a partir del dia
següent a la publicació de l’anunci de la
convocatòria al DOGC.
Més informació a www.castelltersol.cat
Isaac Burgos Lozano
L’Alcalde

Ajuntament de Canovelles
Anunci
de l’Ajuntament de Canovelles sobre
aprovació definitiva d’un reglament.
Aprovat inicialment per acord del Ple
de l’Ajuntament de Canovelles, adoptat
en sessió celebrada el dia 27 de maig de
2021, el Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament
de Canovelles, i havent estat sotmès a
informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, comptats de l’11 de juny de 2021 al
23 de juliol de 2021 ambdós inclosos, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al tauler d’edictes municipal, al portal
de transparència, al tauler d’anuncis de la
seu electrònica el dia 8 de juny de 2021, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
del dia 10 de juny de 2021, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya del dia 10 de
juny de 2021, i al Diari el Periódico el dia 8
de juny de 2021, sense haver-se presentat
cap al·legació, reclamació o suggeriment,
es fa públic que l’esmentat Reglament ha
esdevingut aprovat definitivament en data
24 de juliol de 2021.
El text íntegre del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de
l’Ajuntament de Canovelles, ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 6 d’agost de 2021.

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 termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la seva publicació.
Canovelles, 2 de setembre de 2021
Emiliano Cordero Soria
Alcalde

Ajuntament de Barcelona

mitjançant:
https://w10.bcn.cat/APPS/irsc o n s u l t e s We b / c o n t i n u a r. e x e c u t a n t .
do?detall=4689&directo=0
Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir de l’última de les dues
publicacions obligatòries (al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo
i presentar les al·legacions que considereu
pertinents.
Aquest expedient té relació amb el conveni urbanístic – expedient núm. 20PL16796.

Anunci
Exp. núm. 19PL16730
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 22 de juliol de 2021, ha adoptat el
següent acord:
“APROVAR inicialment, de conformitat
amb l’article 68.1 a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral
i de Millora Urbana per a l’equipament
d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants a l’Avinguda Paral·lel 25-37
de Barcelona; promogut per Alba Spanish
Propco 1 SLU; EXPOSAR-LO al públic pel
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat”
D’acord amb l’article 23 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, amb l’article 70
ter de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, amb l’article 83.2 de la Llei
del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i amb l’article
12.4 de la llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la documentació de l’expedient administratiu de
referència restarà exposada al públic pel
termini d’un mes, a través de:
Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que
figura a aquesta publicació al camp “Cerca
de planejament”]
Presencialment
Al
Departament
d’Informació
i
Documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana, contactant amb Atenció en Línia,

Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament podeu
adreçar-vos a:
https://ajuntament.barcelona.cat/alegacionsplanejament

termini d’un mes, a través de:
Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que
figura a aquesta publicació al camp “Cerca
de planejament”]
Presencialment
Al
Departament
d’Informació
i
Documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana, contactant amb Atenció en Línia,
mitjançant:
https://w10.bcn.cat/APPS/irsc o n s u l t e s We b / c o n t i n u a r. e x e c u t a n t .
do?detall=4689&directo=0

Barcelona, 30 de juliol de 2021
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir de l’última de les dues
publicacions obligatòries (al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo
i presentar les al·legacions que considereu
pertinents.

Ajuntament de Barcelona

Aquest expedient té relació amb el conveni urbanístic – expedient núm. 20PL16796.

Anunci
Exp. núm. 19PL16724
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2021, ha adoptat el
següent acord:

Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament podeu
adreçar-vos a:
https://ajuntament.barcelona.cat/alegacionsplanejament
Barcelona, 30 de juliol de 2021
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

“APROVAR inicialment, de conformitat
amb l’article 68.1 a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral
per a l’equipament d’allotjament dotacional
destinat a residència d’estudiants al carrer
Riera Blanca núm. 149 de Barcelona; promogut per Alba Spanish Propco 3 SLU;
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un
mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva i DONARNE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.”

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 22 de juliol de 2021, ha adoptat el
següent acord:

D’acord amb l’article 23 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, amb l’article 70
ter de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, amb l’article 83.2 de la Llei
del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i amb l’article
12.4 de la llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la documentació de l’expedient administratiu de
referència restarà exposada al públic pel

“APROVAR, l’Addenda del conveni
urbanístic corresponent a les residències
d’estudiants a a implantar a l’Avinguda
Paral·lel 25-37 i al carrer Riera Blanca 149
de Barcelona, promogut per les societats
ALBA SPANISH PROPCO 1, SLU i ALBA
SPANISH PROPCO 3, SLU; de conformitat
amb l’informe de la Direcció d’Actuació
Urbanística, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït a efectes de motivació.

Ajuntament de Barcelona
Anunci
Exp. núm. 20PL16796

FACULTAR la Segona Tinenta d’Alcaldia
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la
de tots aquells annexos i complements
que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat”
D’acord amb l’article 25.1 del Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, l’article 104.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
i l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme; més l’article 70
ter de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local (llei 7/1985), la documentació
d’aquest expedient administratiu restarà
exposada al públic pel termini d’un mes,
a través de:
Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que
figura a aquesta publicació al camp “Cerca
de planejament”]
Presencialment
Al
Departament
d’Informació
i
Documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana, contactant amb Atenció en Línia,
mitjançant:
https://w10.bcn.cat/APPS/irsc o n s u l t e s We b / c o n t i n u a r. e x e c u t a n t .
do?detall=4689&directo=0
Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir de l’última de les dues
publicacions obligatòries (al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo
i presentar les al·legacions que considereu
pertinents.
Aquest expedient té relació amb els expedients de planejament números 19PL16724
i 19PL16730.
Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament podeu
adreçar-vos a:
https://ajuntament.barcelona.cat/alegacionsplanejament
Barcelona, 30 de juliol de 2021
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

