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La comunicació és l’eix de la relació entre Ajuntament i ciutadans. Aquí
teniu, com a mostra, algunes de les moltes coses que hem fet en aquests
anys d’Ajuntament democràtic per comunicar una ciutat renovada, moder-
na i de qualitat, que imprimeix caràcter als edificis i els carrers, a les pla-
ces, als parcs i els jardins, als mercats i les botigues. Però per sobre de tot
ha estat i és la seva gent la que l’ha embellida, la que l’ha recuperada, la
que la manté neta, la que l’estima.

Mireu la vitalitat dels nostres parcs, la recuperació de les façanes, la partici-
pació a les festes, la vida als barris, l’energia del comerç, i tantes i tantes
coses que ens creen un estil de fer ciutat.

Aquest llibre és un recull del diàleg entre els ciutadans i Barcelona. Mostra,
en una síntesi acolorida i variadíssima, com ens hem comunicat. Presenta
l’estil i les peces d’aquest diàleg. Entre tots els que fem la ciutat, entre totes
les persones que l’habitem, que la vivim. Aquest intercanvi entre els uns i els
altres ha fet possible parlar de la ciutat que construïm, la que fem entre tot-
hom. Una Barcelona moderna, neta, cívica, oberta, creativa i solidària.

I tot continua. Barcelona continua. Tenim grans projectes per ara mateix, i
per demà. Serem capaços de fer-los. I continuarem comunicant-vos-els.

Joan Clos
Alcalde de Barcelona



Del més
que mai



x11al fem-ho
bé

s 
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Barcelona s’ha convertit en una marca que defineix

una nova ciutat: la que hem construït entre les cam-

panyes de millora de la ciutat i la resposta de la ciutadania. Vam començar

els anys 80 amb la de Barcelona, més que mai,
per arribar més enllà del 2000 amb el fer-ho bé. Entre aquest

més Barcelona i la que ho fem bé, hi ha més de vint anys de comunicació

municipal.

Barcelona



Ben aviat, el 1984, l’Ajuntament es va adonar que calia explicar als ciuta-

dans la transformació de la ciutat, que té el seu punt culminant en els Jocs

Olímpics del 1992, però que després ha continuat fins ara mateix. I que

seguirà perquè Barcelona mai no es dóna
per satisfeta: li van bé els reptes
i el del 2004 no serà l’últim.

Durant aquests més de vint anys, des de la Direcció de Comunicació

Corporativa hem optat per explicar la Barcelona que entre l'Ajuntament i els

ciutadans anem fent millor constantment. A vegades amb tranquil·litat.

També amb contundència.
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La nostra comunicació sempre ha estat i és d’informació, de complicitat,

per a tothom, amb l’estil de la Barcelona més contemporània, més innova-

dora i, ben sovint, tendre, emocional. Comuniquem el que fem i i el que

farem. Això ens encanta.

Pensem que ara, a l’inici del segle XXI, després d’anys i anys de

comunicació continuada, és un bon moment per parar i pre-

sentar la feina feta. Amb poc text i molta imatge: volem que parli

la mateixa comunicació, la que hem anat fent, la que també ha definit la ciutat.
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En el transcurs dels anys hem après a comunicar dels millors en comuni-

cació. De la ciutat i del món. I hem intentat que

la comunicació municipal,
la comunicació de Barcelona
–de la marca Barcelona–, 
hi estigués en sintonia.
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Perquè Barcelona forma part de la xarxa de les ciutats del món. La valoració

dels ciutadans i la dels que ens visiten, dels premis que ens han donat, ho

confirma. Esperem que les imatges d’aquesta història, ara contemplades amb

calma, ho refermin. Totes són el resultat d’un llarg treball amb les agències

de comunicació més innovadores i amb els artistes amb creativitat d’anys.

D’entre totes les valoracions, la millor és la dels ciutadans. Per

a ells treballem. Per a ells comuniquem. Amb ells compartim la ciutat que,

més que mai, vol ser la ciutat que ho fa bé.

Enric Casas
Director de Comunicació
Corporativa i Qualitat



Volem 
explicar-vos



s una història



Volem explicar-vos, pas 
comunicació pública qu
història d’aquelles de

vegada una 
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a pas, la història d’una
e ja ha fet història. Una

Hi havia una
ciutat...



us n’expliquem la llarga
nicació entre el seu Aju
seus ciutadans.

Aquesta ciu
Barcelona.
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I de Barcelona, aquí
història de la comu-
ntament i tots els

tat és
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Una història que coneixem i que comença

els anys moderns d’esplendor de la ciutat,

quan Barcelona fa salts qualitatius amb les

Exposicions Universals, que s’atura en la

guerra i la postguerra, però que comença

a aixecar el cap com a Ciutat de
i explota —amb creativitat i complicitat—

amb la democràcia. Explota i ja no deixa

mai de comunicar.
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Fires i Congressos



I us la volem explicar com l’hem pensat i

com l’hem sentit. Amb la intensitat de les

emocions, la contundència dels fets, l’horit-

zó de la Barcelona que hem volgut i fet, i el

format les mides

estàndards dels cartells que hem utilitzat

contínuament per comunicar-nos, per rela-

cionar-nos. Una història de fets. Visual. I de

sentiments: de complicitats.

70x100,
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L’expliquem perquè tothom l’entengui i

la senti seva: és la història de la

casa gran de Barcelona. Volem

que la sentin seva els ciuta-

dans, que altres ciutats la tin-

guin com a punt de referència i els pro-

fessionals de la comunicació en copsin

l’opció de la professionalitat amb què

sempre hem volgut treballar. 



Una història 
que és de molts. 

És d’un equip:
de l’equip 
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 per Barcelona. 



Format per 

creatius
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i agències
de comunicació,



pels ciutadans que 
per polítics, 
per gerents municipals, 
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opinen,



pels mitjans de comuni
pels editors
i altres centres de producció, 
per funcionaris, per consultors...

Tots, ells i elles,
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cació, 

han donat suport,



han format part activa de la Direcció 

de Comunicació Corporativa de 

l’Ajuntament de Barcelona. Sense ells no 
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hauríem pogut escriure-la.



Gràc



x47cies.
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Una història valorada pels ciutadans.

Sense ells no hi ha història. Els ciutadans,

diferentment, ens han fet conèixer els

seus reptes per la qualitat de vida a

Barcelona, 
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allò que funciona i allò que no. 



Ens han indicat, amb contun
si la comunicació que hem fet era l’oportu

qualitat de les millors i contribuïa 

créixer la Barcelona per la vida. 
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dència,
na, tenia l’estil i la

a crear, mantenir i fer



A tots, més que 
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gràcies,



i la nostra voluntat de servei 

i promesa de continuar treb
per construir, junts, la història de la Barcel

els reptes i estils dels temps.
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allant
ona comunicada segons



La nostra hist
comença lluny, al segle passat, i acaba ara,

el XXI de la comunicació.
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òria
avui, a l’inici del nou segle, 



De les 
a l’Ajunta



x61

“expos” 
ament 
democràtic



Barcelona és una ciutat que

salta. I salta bé. El primer gran

salt, a l’inici del XX, el va fer

construint l’Eixample projectat per Cerdà,

amb el Modernisme i Gaudí. El segon i ter-

cer salts els fa amb les

Exposicions Universals. 





De la primera, en resten documents

gràfics i alguns edificis entorn del

Parc de la Ciutadella. De la segona,

l’esplèndid conjunt de Montjuïc.
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És en temps d’aquesta exposició quan

la ciutat comença a comunicar amb

rotunditat: és la comunicació de la

Barcelona d’abans de la guerra,

avantguardista, la ciutat de la gent,

innovadora.
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Després vénen temps foscos, però que

comencen a clarejar, com a ciutat, en

la Ciutat de Fires i Congressos, que es

vol obrir, malgrat el franquisme.



La comunicació dóna a conèixer

aquesta Barcelona a la qual no li agrada

el gris. El quart salt comença amb

l’Ajuntament democràtic, que salta el

llistó –i amb excel·lència– en els Jocs

Olímpics. La comunicació, aquí, infor-

ma, motiva, engresca, implica. 

És la història propera, viscuda.
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Història 
d’una ciutat

(1986-2000)



x71t que parla



Necessitem reafirmar el
amb el nostre estil de co
que fa Barcelona especia
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nostre compromís
nvivència, allò
l. JOAN CLOS, a PROJECTANT EL FUTUR / BALANÇ DE LA CIUTAT 1999



Allò
Barc
espe



x75
que fa 
elona
cial



L’Ajuntament va preguntar als barcelonins i a les 

“Com vols que s
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barcelonines:

igui Barcelona?”



I entre tots hem volgut fer i hem anat fent la

ciutat del “més que mai” i de la superació,

la ciutat que va cada dia millor gràcies a la

col·laboració de tots plegats, la que sempre

comença amb il·lusions i forces renovades,

la que ens comprometem a fer bé, la que

ens és especial, la que és nostra.
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La vitalitat del

Barcelona més que mai, 

aprofitant l’empenta 

dels Jocs Olímpics,  

va forjar un clima 

de projecte compartit.
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A partir  d’un codi gràfic i d’un llenguatge

actual, progressista i directe, es va assolir

una identificació vivencial de tothom amb

la ciutat i amb els seus interessos, fent

sentir a tothom l’orgull de viure a

Barcelona.



Una B àgil, en moviment, majúscula i

subratllada, i amb la intensitat dels colors

vermell, groc i blau,  va ser l’ensenya que

ens va moure a tots plegats a fer moure la

ciutat.  
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Així, la pregunta Com vols

que sigui Barcelona? es

va respondre imaginant-

la i demanant-la més

guapa i més nostra que

mai, més habitable,

verda, neta, oberta, tran-

sitable, amb espais

públics, ecològica…



x87





x89





x91

Per aconseguir la Barcelona desitjada,

l’Ajuntament era conscient que el fet de

tenir una ciutat agradable, bonica, neta,

amb espais de relació, zones d’esbarjo... era

una de les bases per facilitar l’ambient

imprescindible de convivència i de cura de

l’entorn.





Es posà fil a l’agulla,

doncs, i la Barcelona més

que mai es concretà en

un entusiasta Barcelona,

posa’t guapa que enco-

manà les ganes de  posar

a punt la ciutat, preparant

l’entorn urbà i fent que la

gent el sentís i el sabés

com a propi, convençuts

que Barcelona és teva, 

de tots.  
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El nostre
convivèn



x97
estil de

cia



Els objectius de la ciutat olímpica, a  

convivència. Barcelona volia ser i mostrar-se c
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més de les fites esportives, eren el civisme i la

com un escenari de civisme. Ho va aconseguir.



I després dels Jocs?
A més de les medalles, ens havia de quedar

la ciutat com a espai urbà i com a ambient

cívic. Barcelona, per tant, havia d’esmerçar

esforços per mantenir l’interès, per

comunicar que res no s’acabava a l’estiu

del 92, que calia continuar avançant. 
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Amb aquesta voluntat ben ferma, amb el

propòsit de mantenir una Barcelona activa,

participativa i cívica, Barcelona més que

mai es va convertir en Ara,
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Barcelona i tu



“Ara”
s’indicava un temps determinat, especial per ell mateix: els Jocs han passat,  però “ara” és      

Amb l’adverbi
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 un temps igualment important.



“tu”
feia referència a cada ciutadà en particular, personalment identificat.

El mot 



x107





x109“i”I es marcava  una que conjuga, que uneix cadascú, cada ciutadà i ciutadana, 

amb la Barcelona que es va fent, que entre tots anàvem fent.
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Feta la Barcelona dels barcelonins, calia 

aconseguir que el ciutadà se sentís 

responsable de la seva ciutat i procurés 

una conducta cívica adequada per a 

congeniar amb ella. Calia vetllar per la 

ciutat feta, assentant hàbits i conductes

que servissin per garantir 

la convivència i el

manteniment   



x113

  de la ciutat.



Un cop construït l’entorn, la ciutadania que

l’havia fet possible havia de tornar a dirigir la

mirada sobre ella mateixa per demanar-se ara

com mantenir-la i com conviure plegats. Per

això el missatge Ara, Barcelona i tu, referma el

sentit d’identificació amb la ciutat, l’orgull de

ser ciutadà de Barcelona, procurant que

Barcelona continuï endavant tot millorant la

qualitat de vida, i establint  un ordre i unes

pautes de comportament que garanteixin la

convivència.
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Amb aquesta nova campanya es vol

fomentar el lligam entre cadascun

dels ciutadans i Barcelona. Es vol

involucrar al ciutadà de forma que

gaudeixi de la seva ciutat amb

civisme i respecte.

En el desenvolupament de la cam-

panya s’ intentarà establir un ordre i

unes pautes de comportament que

garanteixin la convivència i el man-

teniment de la ciutat.

“
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Ara és el moment que cada barceloní, no sols s

a seva, sinó que la utilitzi amb uns comportam

daris. Els grans eixos de comunicació seran, pe

i la qualitat de vida.”
(AJUNTAMENT DE BARCELONA, DOSSIER CAMPANYA “ARA, BARCELONA I TU”)
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enti la ciutat com

ents cívics i soli-

r tant, el civisme



Ara és el moment perquè

Barcelona continuï

avançant en la seva prò-

pia interpretació de la

qualitat de vida ciutada-

na. Els barcelonins som

persones reconegudes

arreu com a hospitalàries,

generoses, ordenades,

treballadores, imaginati-

ves i emprenedores. 

“



x121
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El civisme i la cultura

han de ser cada cop més

presents en el dia a dia

de Barcelona i en els seus

ciutadans i ciutadanes.

(...) Ho tenim tot: la gent,

l’urbanisme, la història i

les ganes. Ara hem de

gaudir de la nostra ciutat.

Ara, Barcelona i tu.”
(BAN D’ALCALDIA “ARA, BARCELONA I TU”)



Tornem-hi, 

que ens cal i ho sabem necessari:

Com vols que sigui   
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La volem encara millor. I així ho va fer

palès la campanya Barcelona i tu, cada

dia millor. 

 Barcelona?



El nou missatge va quedar-se

amb el Barcelona i tu, del

lema anterior, mantenint el

binomi ciutat-ciutadà, i va

canviar l’"ara" per un "cada

dia millor", indicant evolució,

progrés, futur en positiu,

millora en la qualitat de  vida

urbana.
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El vincle ciutat-ciutadà ens parla de la

ciutat de la gent, la gent que dia a dia

és la bastida i l’apuntalament per aixe-

car Barcelona, fent-la avançar i conver-

tint-la en un espai de convivència i par-

ticipació. És la proposta que ens mou

cap a un cada dia millor, que fomenta

l’actitud d’uns ciutadans amb civisme i

urbanitat, responsables, constructors i

gestors del seu entorn físic i humà. 



Avançant ja cap al nou mil·lenni, escriu a

l’alcalde i explica-li com vols que sigui

Barcelona, 
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recupera, renovada, la pregunta 

Com vols que sigui Barcelona?
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i constata que volem que la ciutat

sigui tal com l’hem estat fent i com la

continuarem fent. La ciutat del 2000

és Barcelona. 

La ciutat 
que volem.
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El 2000, sense desvincular-se del

passat, marca un nou punt d’inici,

i a partir d’aquí sembla que tot

comença de bell nou, l’any, el

segle, el mil·lenni, la numeració.  I,

alhora, comprovem com la nostra

ciutat és constant origen i motor

de nous projectes: és Barcelona,

la ciutat que sempre comença,

que neix, creix, evoluciona  i es fa

dia a dia. 



22@
Al llarg d’aquest 2000 emblemàtic, la ciutat qu

l’ensenya 22@BCN, que ens familiaritza amb e

conèixer el gran projecte de transformació del 

ser portal del coneixement. Junts i decidits, an

mia, i anem avançant amb fermesa i amb la m

com ara el Fòrum Universal de les Cultures del 
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@BCN
e sempre comença, pren embranzida des de

ls llenguatges tecnològics, i vol donar a

 sòl industrial i apropar-nos a la ciutat que vol

em donant pas a la ciutat de la nova econo-

irada en el demà cap a noves fites, 

2004.



Aquesta Barcelona que es renova, que suma, q

del Barcelona més que mai, la nostra lletra d’id

les grafies i els colors, endinsant-se en noves f

ciutat tecnològica que avançarà al llarg del nou



ue fem junts, pren l’antiga i primera  B
entitat i també la innova, experimentant amb

órmules de disseny més concordants amb la

segle.



I la inicial de Barcelona, ara de forma serena i

en un to blau de mar, serà la protagonista de

la darrera campanya, la que tanca el 2000 i

obre el nou segle dient-nos 

A Barcelona fem-ho B. 

FEM-HO



Però, al 2000, no només innovem en la "B".

Fem un pas més en el procés de la comunicació

municipal amb els ciutadans: aprofitem el

seguit de campanyes temàtiques encadenades

per pensar, traçar i fer la comunicació des de

la marca Barcelona.



Cadascuna de les cam-

panyes té una clau que

la defineix amb contundència:  guapa definia la

campanya del “més que mai”; la constant de

l’“ara” va ser la paraula civisme; el “cada dia

millor” es va definir des de la qualitat de vida

urbana; “la ciutat que volem i que  sempre

comença” es llança cap al futur i el nou mil·lenni

apostant per les tecnologies i refermant la nova

economia; i la Barcelona del “fem-ho bé” recu-

pera el model plural i ens implica de nou en la

participació des d’un inequívoc junts per a fer

possible la ciutat que volem.

...les campanyes vistes
de prop
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La ciutat que volem anar fent bé perquè sig

demana ecologia, netedat, tecn
projecció, solidaritat, igualtat, 
És la que vol ser una ciutat amb tothom, còm



x147

ui cada dia millor és la Barcelona que ens

ologia, modernització,
cultura, lleure...
oda, per viure-hi i conviure-hi amb qualitat.





x149

Anem fent ciutat. 

La dissenyem, la inventem, 

en descobrim tots els 

racons, l’anem 

coneixent a fons, 

la volem mantenir 

en les millors condicions, 

ens n’hem d’ocupar com 

la casa de tots que és.



Que els carrers, places,
platges, instal·lacions i
parcs estiguin sempre
ben nets és una fita
desitjada per tothom.
Fer-ho possible és res-
ponsabilitat de tots. D’un
servei municipal que
s’ocupa de la neteja, i
d’una actitud ciutadana
que sap no embrutar
desconsideradament i
utilitza les papereres i
els contenidors.

Acord Cívic per una Barcelona neta i sostenible
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El concepte d’ecologia urbana ha anat pre



x153

nent força als darrers anys. El reciclatge, 



l’estalvi energètic i d’aigua, la renúncia a

són preceptes que van amarant totes les
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substàncies nocives per al medi ambient...

cases barcelonines i van donant el seu fruit.



El fet de tenir animals domèstics a la ciutat 
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 agrada a força gent. 



Però els animals també han de poder

viure i conviure a la ciutat, disposant

d’espais d’esbarjo i d’higiene especials

per a ells,  i cal ocupar-nos-en perquè

creixin sans, educats i acompanyats,

fent que no deixin mai cap  rastre que

embruti la ciutat. I mai abandonats.
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El mobiliari urbà és el conjunt de bancs, paperer

ni + 



es, mobles per a la casa comuna de Barcelona. 

ni 



El necessitem per viure-hi a gust. Triem 

malmès, el canviem quan ja no serveix... 

Els bancs, fanals, parcs, parades d’autob

ens demanen que els tractem bé. Perquè 



cada detall, fem dissabte, l’arreglem si és

 

ús, papereres, parets, escultures...  

són les nostres coses i els nostres espais.
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En una ciutat neta, 

sostenible i ben 

dissenyada, els ciutadans

s’hi han de poder moure

amb comoditat, respec-

tuosament i procurant 

els mínims índexs de 

contaminació acústica i

atmosfèrica. Volem una

ciutat viària amb un bon

transport públic. I també

amb transports alternatius

com les bicicletes. 
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L’urbs viària, tanmateix, no tan sols circu-
la; també atura els seus vehicles i els ha
d’estacionar. Aparcar cívicament i res-
pectant els senyals, respectant la gent, és
condició bàsica a la ciutat. La ciutat viària,
però, no la volem només pensada per als
transports: la volem, molt especialment,
organitzada perquè els ciutadans puguin
passejar-hi. La Barcelona a peu és la millor,
la més íntima.



Viure intensament la

ciutat passa també

pel fet de  tenir a

l’abast tot un seguit

de possibilitats.

Barcelona sempre

ens té a punt una

acurada agenda 

cultural, de lleure,

esportiva, festiva,

tradicional ... 
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Barcelona és una

variada oferta per a

tothom, des dels més

menuts fins als més

grans, per als qui hi

viuen i per als qui

vénen de visita, per a

molts gustos. La gent

surt al carrer, surt a

viure i conviure amb

qualitat, surt a gaudir

de la seva ciutat.
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...La ciutat 
La gent, els ciutadans, són Barcelona. La ge

centra tots els esforços, allò que fa que Ba

amb oportunitats, amb con-

Barcelona dels nois i noies, dels

gran. De tothom i amb tothom.

quem projectes i serveis per a
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és la gent...
ent és, doncs, la gran prioritat, allò que

rcelona sigui ciutat per  viure-hi a gust,

vivència i futur. Treballem per la

joves, dels adults, de la gent

I, constantment, els  comuni-

una vida millor.



“Tots i



x177és el concepte, la idea d’empenta, d’una

llarga campanya per implicar els ciutadans

en la ciutat a través de serveis molt dife-

rents. Una campanya que té el seu punt cul-

minant en el concepte/cartell “La ciutat de

la gent”, la Barcelona de la democràcia.

totes fem Barcelona”



Encara cal parlar de la igualtat de gènere,

de persones amb disminució marginades

que no poden usar còmodament la ciutat,

de ciutadans exclosos per condicions

econòmiques, de diferències racistes per

qüestions d’ètnia... A Barcelona,
aquests i altres temes de
civisme bàsic, no solament
preocupen els ciutadans:

formen part de la
ciutat comuna.
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Volem, també, que se’ns conegui arreu, 

volem ser capdavanters, treballem per 

projectar Barcelona més e
Volem una Barcelona oberta, heterogènia,  

i model.
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nllà de les fronteres.
moderna, tecnològica, capaç, exemple 



Tota la comunicació d

narra la història d’una

carrers i els mitjans d

que prenen la paraula 

mantenir, netejar, passejar, su
tecnològics, sociables, solida
dors... Ser tot allò que fa Barcelona esp

des de la pròpia vivència.
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e Barcelona, la de les campanyes o la marca,

Barcelona que es va fent any rere any. Els

e comunicació de la ciutat s’omplen d’imatges

per parlar de dissenyar, descobrir,
umar, respirar, ser ecològics,
aris, capdavanters,  innova-
ecial: la bona ciutat per viure-la amb tothom i



Totes les campan

voluntat d’aprene

“L’educació 



yes i la “B” de la marca actual potencien una clara

ntatge: per la Barcelona que volem, actual, futura

és la clau”. La comunicació que hem fet i

fem no és propaganda buida. Sempre presenta

informació, serveis, projectes. Sempre proposa

i estimula hàbits, actituds i valors públics,

cívics, compartits. Sempre parteix, té present i

vol aconseguir allò que deia l’alcalde Pasqual

Maragall a “El tema és Barcelona”,
amb què va començar tot el llarg camí de les

campanyes.



“Es molt més complicada la 
que la física de les rondes o 

¡Hi ha molts 
aspectes que 
són estrictament 
pedagògics!”
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química dels comportaments
els estadis. 



La nostra comunicació és peda

per Bar
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gògica, cívica, oberta, còmplice,

rcelona.



Més que 
una ciutat,

una marca:
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2000
2003



Orgull per Barcelona, millores
constants per a la ciutat que volem, 

implicació i diàleg
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...han estat alguns dels motius de les

campanyes de comunicació que hem

dissenyat i fet des de l’Ajuntament de

Barcelona. 
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Amb el nou segle, és 
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el moment d’innovar. 



Del no només fer campanyes: d’entendre’ns, 

de presentar-nos, de ser, en definitiva, una 



marca pública.



...en el 2000, la dissen
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yem i comuniquem...



El món de la comunicació evoluciona 

ràpidament. El salt mortal el comença Nike

quan opta per "marques sí, productes no". 



El 2000, fem un salt. Però dissentim de Nike:

marca sí, serveis
també. I extraordinaris.



La nostra marca és una opció de marca

mestissa: de cooperació constant entre la

ciutat i l’Ajuntament, per la Barcelona

que volem. Ara, el 2000, aquesta bona

relació –que té en els Jocs Olímpics el

moment més alt d’entesa pública– la

volem fixar com a marca. I marca de

Barcelona.
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Optem, doncs, per un valor que mostri 

als ciutadans la Barcelona que volem 

i fem. I com la fem. I els hi impliqui. 

Aquest valor només pot ser un:
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“fem-ho bé”





Fem-la bé:
de primera divisió, que és

on hi ha les oportunitats

per a la Barcelona d’ara i

del futur.
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“Fem-
pren forma de marca visual,  

en el nou  



x217ho B”
emotiva, fàcilment identificable, 

símbol B,
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la Barcelona de la complicitat,

de l’esforç
comú,

de la
intel·ligència

cívica.





Publi-Barcelona
(música)

“Convida la teva parella,
Que és ben maco anar a voltar.
Al carrer sempre hi a gresca, i es tan divertit mirar.
Així que no t’empoltronis, la funció ja ha començat.
Vingui i remeni senyora, que ja ve per triar.

Barcelona és teva, Barcelona és meva,
Barcelona nostra, Barcelona és gran.

Passa a veure l’ou com balla, i com dansen els gegants.
Vine i porta la canalla, que és aquí el goril·la blanc.
Navega amb les golondrines, baixa per la font del gat.
Atura’t en una taverna, a tastar un bon bacallà.

Barcelona és teva, Barcelona és meva,
Barcelona nostra, Barcelona és gran.

Surt a trepitjar els barris, hi ha una rumba a l’envelat.
Fot el crit a Canaletes el dia més assenyalat.
Puja amb "Línies Tibidabo", amb màxima seguretat.
I no et perdis l’aventura, de descobrir la gran ciutat.

Barcelona és teva, Barcelona és meva,
Barcelona nostra, Barcelona és gran.

Barcelona és teva, Barcelona és meva,
Barcelona nostra, Barcelona és gran, gran, gran.

Barcelona és teva,
Barcelona més que mai..!”

Neteja
(música)

(text: nous vehicles. Nous contenidors.
Nous uniformes. Nous horaris. 

Nous serveis. Noves tecnologies. 
Ens preparem per fer una Barcelona 

més neta. Gràcies per col·laborar).
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Mercats
(música)
“Els carrers es desperten de bon matí.
Cal començar un gran dia com el d’ahir.
Vine a la plaça, reina, vine al mercat.
No et perdis l’espectacle que ha començat.
Vine a la plaça, reina, et farem bon pes.
Vine d’horeta, reina, som matiners.
Tot el barri et saluda i et reconeix.

Guaita quin goig fa tot i que maco el peix.
Vine a la plaça, reina, vine al mercat.
Tot és fresc i del dia, preu arreglat.
Vine a la plaça, reina, vine bufona.
Que has d’omplir el teu cabàs, de coses bones.
I trobaràs gent maca, color, xivarri.
I és que el teu mercat, reina, té gust de barri.

Vine al mercat, reina!!”

Consells escolars
(música de festa)
“Per millorar la qualitat de l’ensenyament, és bàsic
que tots els pares anem a l’escola i participem de
l’educació dels nostres fills.
Als consells escolars…, no hi facis campana.

Barcelona som tots. Ajuntament de Barcelona”.



Mirades TMB.  
“Que petita sembla Barcelona si et

mous en transport públic!” 

Ajuntament de Barcelona.

Surfer.
(música Rock)
(text: la mar de B)
Ajuntament de Barcelona.

Biblioteques.  
-M’agrades.

-¿Ah, sí, i per què?
-Perquè ets molt guai.

-Però què vols dir amb molt guai?
-Doncs això..., guai!

-¿Vols dir que quan estàs amb mi el 

temps s’atura, el silenci parla i el teu cor
sent que ja no ha de buscar res més?

-(veu en off)  A Barcelona hi ha 150 biblio-
teques per trobar totes les paraules que

necessites i molt més.
-Això..., guai!!.

-(veu en off) Ajuntament de Barcelona. 
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Avis.  
-(a la nena) Són els avis..., t’ho passaràs més bé... 
-(al telèfon) Pare, sóc jo, ¿que us podeu quedar
la nena una estoneta cap a les onze...? ¡Ah,
aneu a la platja...! ¿I després? ¿Un curset de
vela?... Vaja, ¿i allà cap al migdia...? ¿Quines
classes d’informàtica...?
-(a la nena) ¿En vols una miqueta? 
-(al telèfon) ¿Que la mare xateja...? Val, i a la

tarda la comissió de festes....  ¿Tota la tarda?
No, no tinc el vostre e-mail, però me’l dónes
després....
-(veu en off) Bé, per la gent gran.
-(la nena) Avi, aquest.
-(a la nena) No tant els avis, estan molt ocu-
pats, molt ocupats!!.

-(veu en off) Ajuntament de Barcelona.



BCN, la millor botiga del món.  
“La millor il·lusió... el millor desig...
el millor somriure... el millor regal...

la millor sorpresa.... la millor promoció.
Els 35.000 comerços de Barcelona et

desitgen el millor Nadal.”

Barcelona, la millor botiga del món. 

BCN Posa’t guapa 13 anys.  
“Si poses guapa casa teva, també

la faràs més segura. 
Barcelona Posa’t guapa 

ja té 13 anys.” 

Ajuntament de Barcelona.
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Web bcn.es    
-(voz en off) Barcelona, toda la ciudad a un
clic de distancia. Alojamiento... Transporte...
Equipamientos... Servicios... Turismo....
Actividades.... La magia de Barcelona...
-(Yoichi) He llegado aquí hace una semana y
consulté en página web de "Yuntamiento" que
se llama bcn.es y pensé que era muy útil,
sobre todo para encontrar alojamiento.
Encontré una residencia de estudiante. A partir
de la web que he consultado ayer, bcn.es, he
decidido coger el bus turístic de aquí y he
pasado por la casa Batlló,  una obra de Gaudí
que es muy bonita, y ahora estoy en la terraza
de casa Milá, aquí los catalanes llaman “Pedrera”.  
-(Joven) A mi, una opción que me gusta
mucho es la de Moverse por Barcelona: intro-
duces el punto de partida y el  destino al que
quieras ir y te indica en qué transporte público
puedes ir o cuanto tardarías si fueses a pié.
-(Bea) Ya sabía dónde iba a vivir, así que quería
ver dónde estaban los columpios más cercanos,
porqué la niña es pequeñita, aún no camina
demasiado, así que mediante la web  puedes
encontrar donde están los patios, los columpios,
la biblioteca para ir a ver los cuentos... ¡genial! 
-(voz en off) Las actividades culturales, el
patrimonio de la ciudad, toda la personalidad
de Barcelona –Ayuntamiento on line, servicios
y trámites 24 horas al día, casa, vehículo, cer-
tificado de residencia, pago de impuestos... 
-(Madre) Yo acabo de llegar a Barcelona y lo
que he visto que va muy bien es la web del
Ayuntamiento, porque, claro, te agiliza todo el
papeleo que tiene que ver con el desplazamiento,
por ejemplo el cole de la niña, que es básico,
te vas a Educación, te ves las diferentes posi-
bilidades de colegios, en mi caso es escuelas
de educación infantil y, ves, ya te permite
buscar por la zona donde vas a estar. 
-(voz en off) Gestiones para empresas y pro-
fesionales, alta de actividades, simulación y

tramitación del impuesto de actividades eco-
nómicas, consulta de expedientes, planes
urbanísticos como el distrito tecnológico 22@,
planos topográficos, urbanísticos y parcelarios.
-(Madre) Otra cosa que va muy bien de la web
del Ayuntamiento es la posibilidad de hacer
trámites on-line. Por ejemplo, yo venía de
Madrid y entonces pude solicitar el cambio de
padrón a través de la web sin tener que des-
plazarme hasta la ventanilla o el sitio que
fuera. Luego, ya una vez viviendo aquí puedes,
por ejemplo, consultar e incluso pagar
impuestos como el IAE, que a mí me interesa,
recogidas de trastos viejos y también puedes
mirar, descargar o imprimir planos de la ciudad. 
-(voz en off) Bienvenidos a la ciudad digital.
Retransmisión en directo y consulta de los
plenos del Ayuntamiento. Sugerencias y cartas
al Alcalde. Cultura. Medio ambiente. Servicios
sociales.
-(Ainhoa) Otra opción interesante serían las
campañas de participación en eventos como
Barcelona loves NY, donde podéis enviar men-
sajes de solidaridad a la ciudad después de
los atentados acontecidos en ésta. 
-(voz en off) La actualidad más inmediata. La
información municipal. La comunicación directa
con los ciudadanos a través de las noticias.
-(Ainhoa) La web municipal me da la oportu-
nidad de entrar, por ejemplo, en Cultura,
donde puedo encontrar información de expo-
siciones de diferentes festivales de cine, de
arte, de arquitectura, etc.
-(Ainhoa) Me preocupa  el medio ambiente de
mi ciudad, el estado de las playas, la contami-
nación y la construcción de más carriles bici.
Toda esta información, la encuentro en la web
municipal. Además, cuando tengo tiempo,
escribo mis opiniones y mis comentarios.

-(voz en off) Barcelona, toda la ciudad a un
clic de distancia.

BCN La millor botiga del món.
(música)
-Hola.... Gràcies.... Detallets i sorpre-
ses.... Ofertes.... Grans ofertes.... 
Un berenar, objectes, decoració, una
mascota. 
–Hi ha una botiga que ho té tot. 
–Sí. 
–Barcelona, la millor botiga del món.
Ajuntament de Barcelona.
(text: Barcelona, la millor botiga del
món. Ajuntament de Barcelona).



Gràcies per col·laborar.  
(música de circ)

-Hops! ...hops! ...hops! ...hops!
-¡Gràcies per plegar el cartró i

llençar-lo al seu contenidor!
(text: Gràcies per col·laborar). 

Grues.
(música)

-Quan sigui més gran, jo treballaré aquí, a l'empresa
de noves tecnologies més canyera d’Europa, no... del
món. I seré el millor analista de sistemes d’aquí..., jo. 

-Sí..., i treballaràs per a mi. 
(veu en off) Descobreix la Barcelona que ve, entra a

bcn.es. B futur,  Ajuntament de Barcelona.

Zebra.
(música)

(text: Si veus un pas de zebra, atura t)

Ajuntament de Barcelona.
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BCN mira endavant, BCN 2004.  
-...tot per ordinador. 
-¿Saps fins a on arribarà el carrer
Diagonal? 
-¿A on? 
-Al mar. 
-¡Apa! 
-I diu el meu pare que tindrem un tren
supersònic que correrà fins a mil per hora. 

-¿El teu pare flipa, oi? 
-Potser sí. 
(Veu en off) El tren d’alta velocitat, la nova
façana marítima, la nova ciutat del teatre,
l’ampliació del port i l’aeroport, tot això i
molt més a Barcelona, perquè Barcelona
mira endavant; vine a veure-ho al port
olímpic. Ajuntament de Barcelona.



Sepu.
“Deien que faríem el ridícul...
deien que hi anirien quatre gats...
que ningú va en bici per la ciutat...
que era massa quadriculat...
Deien que a la gent no li agradaria...
que era un embolic...
Deien que no passaria a la història...
Deien que era complicar-se la vida...

No és fàcil acceptar idees innovadores,
però gràcies a elles, Barcelona s'està
convertint en un lloc millor per viure. 
Vine a conèixer-les a l'antic Sepu, a la
Rambla.  
Ara diran que no vindrà ningú...”

(text: Saló "Barcelona un món d’idees"). 
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Grues 2004. 
(música)
(text: MOLT AVIAT)
“Les grues seran palmeres..., les runes seran platja...,
els obrers seran nens..., el riu serà un riu..., el soroll
serà diàleg..., l’aigua serà un parc immens..., el 2004
Barcelona serà molt millor... per a tots.”

(text: Al final de la Diagonal).

Nois emprenedors.   
-Obriu els ulls... ¡Aquest és el nostre
negoci...! Ja sé que no és el local més
gran del món, però ens sobra espai...;
allà posarem la sala de reunions, aquí el
bany, el meu despatx, el vostre i el millor
de tot... el barri. 
(veu en off) Gràcies al projecte del 22@
tindrem una Barcelona més avançada,
tindrem un Poblenou millor. Ajuntament
de Barcelona.
(text: Més de 100.000 llocs de treball,
4.000 pisos de protecció, 75.000 m2 de
zones verdes). 

Regal 2004.   
“Més espais oberts, 2 km de platges i
tres parcs immensos, i l’edifici Fòrum i
un gran centre de convencions i piscines
d’aigua del mar i una plaça enorme per a
concerts. Tenim un gran regal que ens
fem entre tots. ¿No tens ganes d’obrir-lo? 
Zona Fòrum 2004, la millora urbana més
gran d’Europa.”



FEM-HO

FEM-HO

Ninots Paperera.
(sons: A, B).

A B Fums.
(música: A, B a capella).

A B Pas vianants.
(música: Sorolls i A B a capella)

(text: FEM-HO B. 
Ajuntament de Barcelona). 
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FEM-HO

A B Aparcament.
(música: A B a capella)
(text: FEM-HO B. 
Ajuntament de Barcelona). 

A B Cotxe aparcat.  
(sons A B).

A B Contenidor.
(música: Sorolls i A B a capella)
(text: FEM-HO B. Ajuntament de
Barcelona). 
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