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Reprodulm aquí fntegrament el ban de l'alcalde als ciutadans de Barcelona que, donat a 
coneixer el proppassat mes de desembre, ha esdevingut el portie de la campan ya d'urbanitat i 

civisme que promou 1' Ajuntament de la ciutat. 

Ciutadans de Barcelona 
E stem a punt de fínalitzar un deis períodes 

més intensos, pel que fa a la transformació i 
el millorament general de la ciutat, que Barcelona 
haura viscut al llarg de la se••a historia. 

Mai no s'havia fet tant en tan pocs anys. Barce· 
lona bavia conegut abans altrcs proressos de trans· 
formació, els quals, tanmatei~ . o bé foren menys 
complexos o bé es produ'iren en perfodes molt més 
Uargs. 

Aquesta vegada baurem aconseguit que en deu 
anys es converteixi en realitat un conjunt de projec· 
tes molt diffcils de dur a tcrme si no haguéssim or· 
ganitzat els Jocs Olfmpics. 

En efectc, ningO no dubta que és gracies sobretot 
a l'esperit del 92 que els diversos canvis hauran es· 
tat possibles. 1 oiogú no dubta, tampoc, que més 
enlla de l'instant vibrant deis quinze dies deis Jocs i 
més eolia, igualment, deis cquipaments estricta· 
ment esportius, aquests anys i aquest esperit 
bauran possibilitat que esdevinguin reals graos 
obres per a tola la ciutat i per a cadascun deis seus 
districtes i barris. 

Barcelona haud viscut un període excepcional, 
tant o més imponant per a la seva historia que els 
de les dues exposicioos universals que va organitzar 
als anys 1888 i 1929, que serviren. de la mateixa 
manera, per emprendre notables transformacions 
urbanes. 

Les institucions de govem de la ciutat, de Ca tal u· 
nya i d'Espaoya, i fins i totles europees, han treba· 
llat conjuntament per assegurar una bona execució 
del projecte de Barcelona '92. Pero més enlla d'una 
entesa institucional necessllria, els ciutadans de 
Barcelona - tots vosaltres - heu esta! els veritables 
protagonistes d'aquest moment excepcional durant 
el qualla ciutat ba guanyat equipaments de primer 
ordre, ha completa\ la seva xarxa viaria principal i 
ha urbanitzat zones en procés de decadencia de les 
quals han sorgit nous barris, nous pares, oous o 
renovats equipaments culturals, noves arees de 
ceotralitat, etc., que proporcionen un nou equilibri 
al conjunt urba. 

Així dones, ara que s'acosta l'embranzida final 

en la preparació deis Jocs de Barcelona i que gra· 
dualmeot s'acaben molles de les obres i deis projec· 
tes que han constitu'it aquest període d'excepciona
litat, cal tomar a pensar, ja, en la recuperació de la 
normalitat. És necessari plantejar-se el recobra· 
ment deis Mbits que han fet de Barcelona una grao 
ciutat que enorgulleix els seus habitants i alhora 
encisa els forans que la ••isiten. 

La nostra ciutat és molt densa. La més densa 
d'Europa. La que té més habitants, empreses i cot· 
xes per quilometre quadrat. Aquesta configuració 
específica té avantatges i desavantatges. Tot és for· 
~ a prop, si bé vivim atapeiL<. A 1' Ajuntament li 
pertoca una gran feina de planificació de serveis i 
equipaments en ben poc espai. 1 tots plegats ens 
hauríem d'aplicar a potenciar els aspectes positius 
de la peculiar forma de convh•encia que la nostra 
ciutat proposa, d'una banda, i a evitat·hi al máxim 
els ioconvenients. de l'altra. 

El perfode excepcional que ara s'acaba ha pro· 
du'it tota mena de componaments més aviat propis 
d'aquestes circumstancies especials i ha permes una 
certa tolerancia i uncen relaxament en el control, 
denúncia i sanció d'actituds que, tradicionalment, 
han estat considerades inch·iques i insolidi\ries. 
Ara, pero, és hora de tornar a la normalitat de que 
us parlava . Hcm de mirar de corregir, entre tots. 
aquelles actituds que podrien acabar convertint en 
norma allo que només ha esta! excepció. 

Els barcelonins hem d'estar convenfuts que ser 
ciutadans de Barcelona constitueLx un orguU. Som 
ciutadans de la capital de Catalunya, d'una ciutat 
dues vegades miJ.Ienaria. De Barcelona han sorgit i 
a Barcelona hi han viscut bornes i dones , artjstes, 
científics i pensadors de renom universal. Som, els 
barcelonins, hospitalaris , ordenats. generosos. tre· 
balladors, imaginatius i emprenedors. 1 hem acon· 
seguit que ens admirio. aquí i fora d'aquí, pel que 
hem fet historicament i pel que hem esta! capa¡:os 
de fer ara en tan pocs anys. 

En altres moments de la seva historia, els barce· 
Jonios s'han dotal d'instruments per ordenar millor 
la seva convivencia. Ara, de nou, un grup de perso· 



nes dedicades plenament a la ciutat , recollint el 
pensament i e.t sentiment expressats per molts 
ciutadans alllarg deis segles. ha estat treballant so
bre aqueUes qUestions per les quals tothom ha de 
vetllar perque Barcelona continul avan~ant en la 
seva propia interpretació de la qualitat de vida 
ciutadana. 

Així com a casa nostra procurem establir un or
dre i unes pautes de comportament que garanteixin 
la convivéncia familiar, de la mateixa manera cal 
que a la comunitat de ve'ins de l'escala, al carrer, al 
barrí i en tota la ciutat, se servin aquestes pautes de 
civisme i d'urbanitat que no són sinó referencies 
per a un millor aprofitament i gaudi de la ciutat. 1 

Per aixo, de conformitat amb les facultats que 
m'atorguen l'article 7C. de la Llei de Regim Es
pecial de Barcelona i l'artide 21. 1-e de la Llei de 
Bases de Regim Local, disposo: 

Primer. 
L'Ajuntameru de Barcelona farii públi<· un con

jtmt de refiexions, consideracions i pautes de 
comportament i t4rbanitat, amb l'objecliu d'acon
seguir un major grau de benestar social i qualiutt 
de vida per al conjunt deis ciuwdans de Barce
lorw. 

Segon. 
Es Jara una campan ya específica de divulgaci6 

deis set4s materials amb l'objecliu que els puguin 
coneixer IOIS i cadascun deis ciutadans de Barce
lona. 

Tercer. 
Se n'emfasitzarit especialmemla divulgació en· 

tre els escolars i 1/urs educodors. 

que aquestes pautes eos han de proporcionar un alt 
nivell de cultura urbana que els barcelonins hem 
tingut tradicionalment i que ens ha distingit arreu. 

L' Ajuntament de Barcelona es disposa a fer oo
neixer els resultats d'aquest treball de reflexió so
bre el seguit d'aspectes de la vida ciutadana que 
podem millorar entre tots o que hem de vetllar per
que no es malmetin. S'hi tracteo aspectes de la nos
Ira vida col-lectiva com ara l'babitatge, la via públi
ca, el treball, la salut , l'educació i la cultura, la 
seguretat, la participació i l'associacionisme, el go
vem de la ciutat, les seves relacions territorials i, 
finalment, els ciutadans mateixos de Barcelona 
com a ciutadans del móo. 

Quan. 
Es fa ttna crida general a tots els ciutadans de 

Barcelona per tal que participin activamem m la 
reflexió i l'asswnpció deis ha bits que els materials 
sobre urbanitat volen propiciar. 

Cinque. 
Es demana als ciutadans de Barcelona que fa

cin seu el compromfs de responsabilital que la 
ciutat, com a amfitriona deis loes d' Estiu de la 
XXV Olimpíada, l'any 1992 .• ha contret davant de 
101 el món. 

Sise. 
L'Aj14ntameru vol fer paJes tanmateix que des

prés de la celebració de /'estiu vinenl sera quan els 
ciutadaru hauran de fer noves les expectalives d'u
na ciutat bof!O per viure-hi, per gaudir-la i per 
visitar-la i que ara 101 jw;t estem acabant de ge
nerar. 

L'Aicalde de Barcelona 
Pasqual Maragall i Mira 
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