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Sobreviviendo
a los 80 en
Cambrils

‘Bonnie Tyler’
Festival de Cambrils

E

Ferran Sendra

ntre el exiguo goteo de figuras internacionales de este verano, una
presencia llamativa: Bonnie Tyler,
cantante inédita en Barcelona, a
quien pudimos ver por primera
vez en un escenario catalán ocho años atrás en el
efímero Costa Music Festival, de Lloret, y que el
pasado sábado compareció en otro punto del litoral, el Festival de Cambrils. Ocasión para observar, a través de sus hits de otro tiempo, cómo
un artista puede seguir desarrollando una carrera en su realidad paralela, aunque la mayor parte de la humanidad no se dé por aludida.
Nos equivocaríamos si pensáramos que Bonnie Tyler tiene su carrera en punto muerto, ya
que ha publicado dos álbumes en los últimos tres
años, el último de ellos el optimista The best is yet
to come, lanzado en febrero. Material rock de FM
clásica, con su emotividad y su épica, con títulos,
que recorrió en Cambrils (concierto que comenzó con 50 minutos de retraso, al parecer a causa
de las tormentas de horas previas), como el medio tiempo melodioso Hold on o esa power ballad
(su especialidad) llamada Between the earth and
the stars, con sus fondos corales (pregrabados) y
su momento guitar hero. Se avenga uno más o
menos a disfrutar de esa estética musical, hay
que decir que Tyler defendió lo suyo con ardor,
luciendo todavía esa hermosa voz de cazalla,

repertorio, más contundente, y convenía sacarla pronto de en medio. Tyler se nos mostró reconfortada por estar ofreciendo su segundo concierto en 16 meses (tras el del viernes en Madrid).
Buen humor al mirar hacia atrás, viéndose como
«la jovencita que cantaba ante el espejo con un
cepillo de dientes como micrófono», y gestos de
orgullo al apuntar que su admirada Tina Turner
adaptó The best dos años más tarde que ella.
Los fogonazos

Bonnie Tyler, en Cambrils.

bien conservada, más allá de algún apuro en los
tonos más agudos, tras cruzar el pasado junio el
umbral de los 70.
La canción que la universalizó, It’s a heartache
(1977), sonó al principio, quizá porque su tenue
melancolía no casa del todo con el grueso de su

Con tanto pasado, el recuento de bajas era inevitable, y evocó a dos figuras importantes en su
trayectoria que nos han dejado este año: Steve
Wolfe, el coautor de Lost in France, fallecido hace tres semanas, y el «genio» Jim Steinman,
que la arropó en los 80 (tras catapultar a Meat
Loaf), baja del pasado abril. De esa pluma salieron los fogonazos más altos de la noche, la hiperbalada Total eclipse of the heart, la barroca
Faster than speed of night y el hito metal-AOR
Holding out for a hero (de la banda sonora de
Footloose).
En ese tiempo de bises, Bonnie Tyler sacó a
escena a saludar, como en 2013 en Lloret, a su
señor marido, Robert (Sullivan), un día judoca
olímpico, apostillando que llevan «48 años juntos». La fiera domada, en una tierna escena para
el deleite camp. n

ANUNCIOS OFICIALES
Edicto
Ricardo Manén Barceló,
Notario Del Ilustre
Colegio De Cataluña
con Residencia En Barcelona,
HAGO CONSTAR:
Que en esta notaría se tramita REQUERIMIENTO DE ACTA DE
NOTARIEDAD PARA DECLARACIÓN DE
HEREDEROS DE DON JOSEP BELLISCO
MARGENAT cuyo D.N.I. era el número
37259418Q, autorizada por mí, el día 28
de julio de 2021, con el número 4590 de
mi protocolo, con el fin de que declare por
notoriedad las personas llamadas a la sucesión abintestato del mismo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 209.2 del Reglamento Notarial, durante
el plazo que finalizará a los veinte días de la
publicación del presente edicto podrán los
interesados comparecer en mi notaría sita
en Barcelona, Passeig de Gràcia, número
74, 3º-1ª en horas de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar
lo que estimen oportuno en defensa de sus
derechos.
En Barcelona,
a 28 de julio de 2021
El Notario
RICARDO MANÉN BARCELÓ

Ajuntament de Barcelona
Anunci
Exp. núm.20PL16807
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat, en sessió celebrada el 13 de juliol de
2021,ha adoptat el següent acord:
“APROVAR inicialment, de conformitat
amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació de PGM per a la
implantació d’un centre de recerca biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme
municipal de Barcelona; d’iniciativa municipal a proposta de la Fundació bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
- La Caixa; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional”
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 peltermini d’un més, 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

D’acord amb el que disposen els articles
89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme i l’article 23 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme, se
sotmet a informació pública el referit projecte d’urbanització per un termini d’un mes,
comptat des del dia següent a la darrera
publicació d’aquest anunci, publicant-se
al Butlletí Oficial de la Província, a la seu
electrònica, al taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament i a un diari de major difusió per
tal que pugui ser examinat per totes les
persones interessades i deduir-se’n en el
seu cas les reclamacions i al·legacions que
considerin pertinents.
La documentació corresponent es
podrà consultar a la seu electrònica de
l’Ajuntament (www.gramenet.cat), així com
les dates de les publicacions de l’anunci i el
període d’al·legacions.
El primer tinent d’alcaldessa
de l’Àrea de Serveis Territorials,
Urbanisme, Comerç
i Mobilitat, Esteve Serrano Ortín
Santa Coloma de Gramenet,
29 de juliol de 2021

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 es relaciona amb
el conveni urbanístic – expedient núm.
21PL16845.

Generalitat de Catalunya

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

Edicte

Barcelona, 26 de juliol de 2021
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Santa
Coloma De Gramenet
Anunci
La Junta de Govern Local, de data 27
de juliol de 2021, va aprovar inicialment el
projecte d’urbanització anomenat “Projecte
d’urbanització de la plaça delimitada pels
carrers de Washington i de Cristòfol Colom
Fase 1”.

Departament de la Vicepresidència
I de Polítiques Digitals i Territori
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes
i Expropiacions

de 23 de juliol de 2021, pel qual es
dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades
d’expropiació per l’execució del Projecte:
CB-16024 “Conservació extraordinària.
Ponts i estructures. Rehabilitació d’obres de
fàbrica a la carretera C-1415b. PK 7+820.
Tram: Lliçà d’Amunt”, del terme municipal
de Lliçà d’Amunt.
Atès que s’ha publicat la relació dels
béns i els drets afectats per l’execució del
Projecte: CB-16024 “Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació
d’obres de fàbrica a la carretera C-1415b.
PK 7+820. Tram: Lliçà d’Amunt”, del terme
municipal de Lliçà d’Amunt, al DOGC núm.
8447, d’1 de juliol de 2021 i, al diari El Punt

Avui, d’1 de juliol de 2021, d’acord amb
el que estableix l’article 17 i següents de
la Llei d’Expropiació Forçosa en relació
amb l’article 56 del seu reglament i portant
implícita la declaració d’urgent ocupació
en l’aprovació del projecte, segons el que
determina l’article 19 del Decret legislatiu
2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de Carreteres, el Departament de
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2 de la Llei
esmentada, assenyalar el dia 6 d’octubre
de 2021 a Lliça d’Amunt, per procedir a la
redacció de les actes prèvies a l’ocupació
dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són
els que consten a la relació exposada
al tauler d’anuncis de l’Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte
seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/
inici.do?idens=1
Han d’assistir a l’acte els titulars dels
béns i els drets afectats, personalment
o representats per persona autoritzada,
aportant els documents acreditatius de la
seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden
fer-se acompanyar, a compte seu, de perits
i/o notari.
Com a conseqüència de la Pandèmia
Coronavirus SARS-COV-2 i seguint les
determinacions de les Mesures de prevenció per evitar la seva propagació, es
recomana delegar la representació en tots
aquells supòsits que les persones titulars
de béns i drets es trobin en situació de
vulnerabilitat, permetent la compareixença
d’un mandatari verbal sens perjudici de la
seva ratificació posterior en el decurs del
procediment expropiatori.
El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. Tot seguit
els assistents es traslladaran, si escau, als
terrenys afectats, per tal de redactar les
actes.
Barcelona,
23 de juliol de 2021
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

Ajuntament de Canovelles
Anunci
de l’Ajuntament de Canovelles sobre
aprovació inicial d’Ordenança reguladora de

la neteja de terrenys, solars i construccions,
tancaments de solars i execució de voreres
a Canovelles.
L’Ajuntament de Canovelles, en sessió
Plenària de data 19 de juliol de 2021, va
aprovar inicialment l’ordenança reguladora
de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancaments de solars i execució de
voreres de Canovelles (exp. 1066/2021).
L’ordenança reguladora de la neteja de
terrenys, solars i construccions, tancaments
de solars i execució de voreres es sotmet a
informació pública per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans
de comunicació escrita diària, en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en el tauler
d’anuncis de la Seu Electrònica i al Portal
de transparència, perquè es pugui examinar
l’expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que s’estimin pertinents.
El dret de consulta i informació es
podrà exercir a la Secretaria Municipal
de les dependències de l’Ajuntament de
Canovelles, ubicades temporalment al
carrer Sant Jordi, 46 de Canovelles, així
com a través de l’enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/canovelles/govern-obert-i-transparencia/acciode-govern-i-normativa/normativa-plans-iprogrames/memories-i-documents-delsprojectes-normatius-en-curs
Apartat: “Elaboració de l’Ordenança
municipal reguladora de la neteja de
terrenys, solars i construccions, tancaments
de solars i execució de voreres.”
Les al·legacions i suggeriments, si
s’escau, s’hauran de presentar dins el termini indicat per qualsevol dels mitjans que
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En el cas que durant el termini
d’informació pública no es formuli cap
al·legació, reclamació o suggeriment, a
l’ordenança reguladora de la neteja de
terrenys, solars i construccions, tancaments de solars i execució de voreres de
Canovelles, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple de la Corporació.
Canovelles,
23 de juliol de 2021
Emiliano Cordero Soria
Alcalde

