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arcelona ha decidit
impulsar un pla glo-
bal de mobilitat per
millorar el trànsit, el
transport i la xarxa

viària, amb l’objectiu d’anticipar-se
i evitar el col·lapse circulatori que
es podria produir a la ciutat en els

Descongestionar la ciutat 
La implantació de zones d’accés restringit també descongestiona el trànsit. 

pròxims deu anys. 

Fins al 2005
Aquest pla d’actuacions, ano-

menat Projecte Picasso, es desenvo-
luparà d’aquí al 2005, i comprèn
tres àmbits: el transport públic, la
gestió “intel·ligent” del trànsit, i les

obres d’infrastructura. El projecte
afavorirà la qualitat de vida ciuta-
dana, ja que dóna prioritat als ser-
veis públics i inclou zones peato-
nals o, fins i tot, proves pilot per
ordenar la gran quantitat d’opera-
cions diàries de càrrega i descàrrega
de mercaderies.

B
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El Projecte Picasso parteix de la
base que la densitat i el creixement
de l’activitat general han esgotat
pràcticament l’espai físic de
Barcelona, i cal preveure amb
antel·lació els futurs problemes de
congestió viària. 

Transport públic
La solució, segons el projecte

municipal, passa per potenciar el
transport públic i la seva interrela-
ció, aplicar les noves tecnologies al
control del trànsit, i engegar una
sèrie d’obres d’infrastructura
necessàries que impedeixin la satu-
ració de la xarxa bàsica i els clàssics
“colls d’ampolla” en molts carrers.

La necessitat d’una estratègia
planificada resulta òbvia. Els últims
10 anys, el parc automobilístic bar-

del 2000

Aspecte de la Ronda de Dalt. 

celoní ha crescut en 300.000 uni-
tats. Dels 729.000 vehicles de l’any
1985 s’ha passat a 1.023.000
(1995). Si es manté el trànsit
actual, al 2005molts carrers tin-
dran els trams principals saturats.
Davant d’aquesta evidència, s’alli-
berarà de trànsit les Rondes, afe-
gint-hi nous trams als laterals.
Entre les actuacions previstes, hi
ha un vial per camions, paral·lel a
la Ronda Litoral, que passarà per
l’interior del recinte del port.

L‘Ajuntament està decidit a

limitar el pas dels grans

camions pels trams urbans de

les Rondes. Així es va informar

al Consell Plenari. La prohibició

no té encara una data concreta

perquè caldrà que hi hagi sen-

yals fora de la ciutat i, per tant,

es necessita la col·laboració de

la Generalitat i del ministeri de

Foment (Obres Públiques).

Aquesta mesura és molt impor-

tant perquè bona part dels inci-

dents de circulació de les

Rondes tenen a veure amb

camions de gran tonelatge. 

Camions fora 
de les Rondes

Un vial per 
camions, paral·lel 

a la Ronda del
Litoral, passarà 

per l’interior 
del port
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ls plans de temps dels
semàfors s’actualitza-
ran i seran ajustats
en funció de les
necessitats. Això

farà que, quan calgui, el transport
públic tingui prioritat davant del
privat, i que augmenti la regulari-
tat de les línies d’autobu-
sos. No sembla raonable,
per exemple, que un bus
s’hagi d’aturar per un
semàfor vermell tot just
després de fer una parada.
A més, l’eficàcia i rendibili-
tat dels serveis d’emergència
en sortirà força beneficiada.
Aquests serveis disposaran en tot
moment de completa informació
sobre l’estat del trànsit (amb imat-
ges de TV en temps real), i tindran

total prioritat per arribar a l’e-
mergència al més aviat possible.
Alguns itineraris dels bombers, per
exemple, tindran llum verda
immediata durant tot el recorregut,

mentre que ara

sols la tenen parcialment. La millo-
ra de la gestió i control del trànsit,
potenciat amb més càmeres de TV
i detectors amb visió artificial, ofe-

Els autobusos també hauran de trobar semàfor verd després d’una parada. 

Semàfor verd a la c
rirà també informació directa a l’u-
suari. Ara mateix, de fet, junt amb
els mitjans convencionals, el ciu-
tadà ja pot consultar el mapa de
l’estat del trànsit i les rutes alterna-
tives a través d’Internet. Entre

altres mesures, s’unificarà el dis-
seny de la senyalització al

carrer i millorarà la de les
Rondes. 

Peatonalització 
El Projecte Picasso també
contempla ampliar les
zones reservades als via-

nants i les prohibides al
cotxe. L’aplicació de sistemes
automàtics permetrà el control
selectiu de l’accés a espais peato-
nals. De manera semblant, els pro-

E
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irculació prioritària 
blemes que provoquen les 60.000
operacions diàries de càrrega i
descàrrega de mercaderies també
han obligat a reordenar el sistema
d’accés. Aquí, s’ha decidit concen-
trar les operacions en espais con-
crets i horaris esgraonats, i amb

1

Via exclusiva per camions,
paral·lela a la Ronda Litoral, per
l’interior del recinte portuari.

2

Túnel a Montjuïc, per connectar
la carretera de Miramar amb el
carrer del Foc.

3

Nova connexió entre la zona
industrial del Port i la Fira
Montjuïc-2, en el polígon
Pedrosa de l’Hospitalet.

4

Reforma de la plaça Cerdà.

5

Prolongació del passeig Marítim
fins a Sant Adrià del Besòs (nou

Obres per millorar el trànsit 

Freqüència Barcelona

aquesta finalitat, s’assajaran cinc
plans pilot en carrers i xamfrans,
especialment a l’Eixample, seguint
l’exemple del control selectiu
implantat en les zones peatonals,
per escollir finalment el sistema
més idoni.

pont sobre el riu Besòs).

6

Connexió entre el carrer Taulat i la
nova zona Diagonal Mar.

7

Obertura de l’avinguda Diagonal
fins al carrer Prim.

8

Reforçar la connexió entre el carrer
Numància i l’accés al túnel de
Vallvidrera.

9

Travessera de Collserola. Nova via
paral·lela a la Ronda de Dalt que
uniria Sarrià i la Vall d’Hebron.

10

Millora de la cruïlla de Rosselló i
Provença amb l’avinguda Diagonal.

11

Millora de la connexió avinguda
de Sarrià-Viladomat.

12

Túnel sota l’avinguda del
General Mitre, entre la plaça
Prat de la Riba i el carrer Doctor
Roux.

13

Prolongació de la Ronda del Mig
mitjançant un túnel entre els
carrers de Cartagena i Garcilaso.

14

Dos nous ponts sobre el riu
Besòs i un altre sobre l’entrada
de les autopistes per Ciutat
Meridiana.

………………………………………
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L
a nova bandera de
Barcelona ja oneja al
terrat de l’Ajuntament. A
la plaça de Sant Jaume,

representa el signe més visible de la
nova imatge de la ciutat, que s’ha
dotat d’uns trets d’identitat clars,
senzills i moderns, que serviran
per reforçar la imatge corporati-
va i aconseguir que tota la
comunicació institucional diri-
gida als ciutadans sigui més
simple i eficaç.

Estudi heràldic

La nova identitat
visual de Barcelona, des-
prés d’un profund estudi
heràldic per part d’una
comissió d’experts, és oficial
des del setembre passat, i consis-
teix en tres distintius: el símbol, el
segell oficial i la bandera. 

Els dos pri-
mers es van
aprovar el 17
de maig, i la
bandera de
Barcelona, en
el consell ple-
nari celebrat
el 25 de
setembre. Des
de llavors, s’a-
plica en tots els
àmbits i ele-
ments comunica-
tius municipals. 

El símbol, d’on deriva la bande-
ra, constitueix la “marca” o logotip
municipal, i sintetitza els trets
essencials que han caracteritzat els
escuts de Barcelona al llarg de la

història: la Creu de la
Catedral i

posteriorment de Sant
Jordi, les quatre barres
catalanes, i la forma cai-
ronada. El segell, divi-

dit en quatre quarters
(dos amb la creu i
dos amb les quatre
barres), s’inspira en

el de Pere III El
Cerimoniós.

Solemnitat
Mentre el segell ofi-
cial només s’usarà en
les ocasions solemnes
i formals (documents

històrics i commemo-
ratius, distincions
honorífiques, agerma-
naments...), el sím-
bol té una aplicació
quotidiana i gene-
ral. Està present als
documents admi-
nistratius, pòs-
ters, elements
mòbils, anuncis,
espais públics...
Gradualment,

servirà per
millorar la

c o m u n i c a c i ó
interna i externa, i

facilitarà una informació
més clara, per exemple, en
la senyalització d’edificis o
obres, on quedaran definits
exactament els responsables
i els serveis en marxa.

La ciutat 
té bandera nova!
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De dilluns a dissabte de 07:00 a 12:00

Els matins
amb

Josep Cuní

Freqüència Barcelona

El segell oficial s’inspira en
el de Pere III el
Cerimoniós. Té una

estructura quarterada. Dos quar-
ters incorporen les 4 barres ver-
melles sobre fons groc i els altres
duen la Creu de Sant Jordi. Al
capdamunt hi ha la corona que
representa els primers comtes de
Catalunya i reis d’Aragó. El

segell s’usarà a les bandes i fai-
xins dels regidors, als domassos,
als diplomes, medalles, als docu-
ments històrics, al Llibre
d’Honor de l’Ajuntament, als
convenis, actes solemnes, ager-
manaments, etc. El segell ofi-
cial, doncs, representa la solem-
nitat, la màxima formalitat, per
representar la ciutat.  

El segell oficial

La nova bandera, com
marca la llei, deriva del
símbol, i conserva els

colors tradicionals, reordenats
per un millor impacte visual. El
vermell està present a les quatre
barres i a la Creu de Sant Jordi.
El blanc serveix per contrastar,
destacar i realçar molt més el

símbol. I el groc (heràldica-
ment, anomenat el “camp
d’or”), està considerat com un
color modern, viu, brillant, net i
molt lluminós, i plenament
identificat amb la ciutat.
Històricament, cal recordar que
el groc és la base de la bandera
nacional de Catalunya. 

La bandera

El símbol és el disseny de la
versió sintètica del segell.
Incorpora les quatre

barres, una de les quals és, a la
vegada, un element de la creu de
Sant Jordi. Manté la presentació
en forma de cairó. Recull una
voluntat de modernització, d’a-
daptació als nous temps, i es pot

reproduir per qualsevol mitjà.
Serà, i ja està essent, la imatge
de representació habitual de
l’Ajuntament de Barcelona i,
per tant, identificarà
l’Ajuntament de manera prefe-
rent. El símbol és l’element de la
imatge municipal que més bé
recull el present. 

El símbol
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Exemple d’atenció social:
l’alarma personal

D
es de finals dels 80, l’a-
larma telefònica s’ha
revelat com un dels ser-
veis més útils i pràctics

dins del camp de l’assistència social
domiciliària. Aquest servei, que al
principi semblava fred i estrany,
està molt valorat entre els profes-
sionals, i s’ha convertit en un
autèntic suport a l’autonomia i la
seguretat de la gent gran: permet
seguir a casa i mantenir els matei-
xos hàbits de vida de sempre. Avui,
a Barcelona, és un servei gratuït
que ja beneficia a 1.300 persones. 

L’alarma telefònica consisteix
en la instal·lació d’un aparell con-
nectat, a través del telèfon, amb

una central receptora de senyals
d’emergència que rep la demanda
d’atenció tan aviat com l’usuari
prem un botó. Aquest obté la res-
posta immediata de l’Oficina
Permanent d’Atenció Social
(c/Comerç 44), que li envia els
voluntaris prèviament seleccio-

nats, o una unitat d’emergència
(ambulància, bombers, etc.). I
encara pot ser més fàcil: el botó pot
estar al rellotge o en un medalló, i
l’usuari pot dur-lo tot el dia a sobre.
Funciona 24 hores al dia, tot l’any.

Per accedir a aquest servei
només cal demanar-ho al centre de
serveis socials més proper i omplir
una sol·licitud. Té  prioritat la gent
gran, sola, en condicions d’usar el
servei, i sense recursos econòmics.
En disfruten dones soles o sense
companyia habitual, o que viuen
amb altres persones que necessiten
assistència. I també parelles o
mares amb fills amb problemes de
mobilitat. 

Aquesta barcelonina ens mostra l’alarma. A la fot de baix n’hi ha un detall. 

El servei d’alarma personal

està a la disposició d’aque-

lles persones que ho necessitin.

Tot el que cal és fer una sol·lici-

tud al centre més proper de ser-

veis socials (també en poden

informar els diversos districtes).

Les preferències corresponen a

les persones grans que viuen

soles, amb pocs o escassos

recursos econòmics, i a les

mares soles o parelles que

tenen fills amb dificultats de

mobilitat. 

Sol·licitud 
als serveis socials
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- Revisions de neteja en lava-
bos i vestidors, 6 cops al dia.
- Tractament i control especial
de desinfecció i desinsectació
trimestral.
- Garantia de qualitat dels
materials i aparells posats a dis-
posició dels usuaris.
- Respecte al nivell de satura-
ció preestablert en cada espai.
- Equip tècnic d’orientació als
usuaris.

- Control sanitari de l’aigua
quatre vegades al dia.
- Aparells de desinfecció per a
peus a tots els vestidors.
- Temperatura de l’aigua entre
27º i 28º a la piscina coberta i,
de l’1 abril al 30 de setembre, a
la piscina exterior.
- Anunci, a cada espai, del
nivell de saturació preestablert.
- Equip tècnic i servei mèdic
d’orientació als usuaris.

- Control sanitari diari de
l’aigua.
- Tractament i control especial
de desinfecció i desinsectació
semestral.
- Control de la temperatura de
l’aigua i del grau d’humitat de
l’ambient.
- Respecte al nivell de satura-
ció preestablert en cada espai.
- Equip tècnic d’orientació als
usuaris.

- L’oferta s’adaptarà a la varia-
bilitat de la demanda. 
- Es milloraran els recursos per
garantir la fiabilitat del servei.
- La il·luminació a andanes i pas-
sadissos del Metro serà suficient.
Vehicles i estacions (metro/bus)
estaran nets.
- Els empleats de TMB atendran
els viatgers amb amabilitat.
- La flota d’autobusos es reno-
varà, de forma progressiva, amb
unitats de pis baix.
- Les noves estacions de Metro
comptaran amb ascensors.
- Revisió periòdica de l’emissió
de gasos i partícules d’autobusos
amb estàndards superiors als de
la UE.

Queixes i suggeriments
- A les oficines d’atenció al
client: Vestíbul de l’estació de
Metro Universitat (L1)./ Vestíbul
de l’estació de Sants-Estació
RENFE./Vestíbul de l’estació de
Metro de Sagrada Família (L5)./
Ronda de Sant Pau, 43. / - Carta
adreçada a TMB, c/60, núm. 21-
23; sector A, Zona Franca; 08040
Barcelona). Resposta en 15 dies. 

Neteja i desinfecció diària. Vigilància acurada del compliment de les normes d’higiene per part dels usua-
ris. Instal·lacions accessibles a les persones discapacitades. Garantia de capacitació del professorat.
Puntualitat en els cursos i activitats. Informació permanent als usuaris sobre les activitats i serveis oferts.

Compromís de qualitat 

La qualitat és un objectiu
bàsic de Barcelona, i signifi-
ca millorar a tots els nivells
els serveis prestats al ciu-
tadà. Amb aquesta finali-
tat, l’Ajuntament té en
marxa un ambiciós Pla de

Qualitat. Entre altres, aquest
pla es concreta en les anome-
nades “Cartes de Serveis”,
uns documents amb els com-

Cartes 
de serveis

promisos en matèria d’aten-
ció al ciutadà, transparència
informació. Anteriorment,
aquesta revista havia publi-
cat unes quantes cartes de
serveis. Ara dóna coneixe-
ment de les més recents. 

Q u e i x e s  i  s u g g e r i m e n t s

Per escrit: carta adreçada a
Joan Itxaso Paternain, director
del Poliesportiu Municipal
Claror (c/Sardenya 333; 08025
Barcelona). Els suggeriments i
queixes es contestaran com a
màxim en els 15 dies des del
moment de la seva rebuda.

Per escrit: carta adreçada a
Ramon Pallejà Casanovas,
director de Piscines Bernat
Picornell (Av. de l’Estadi 30-
40; 08038 Barcelona). Les
queixes es contestaran com a
màxim en 15 dies des del
moment de la seva rebuda.

Per escrit: carta adreçada a
Mercè Pàramo Franquesa, dra.
del Poliesportiu Mpal. de
l’Espanya Industrial (Parc de
l’Espanya Industrial; 08014
Barcelona). Es contestarà com
a màxim en els 15 dies des del
moment de la seva rebuda.

TMB
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Com cada any, l'Ajuntament preveu un operatiu especial per evitar els embussos a les zones
comercials de la ciutat. En aquestes pàgines es donen unes quantes referències però, com se
sap, sols la col·laboració de tothom permetrà tenir una ciutat no congestionada.
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Les zones d'especial atenció caldrà que siguin
ocupades per un volum inferior de cotxes. Evitar la
congestió també dependrà de la responsabilitat de
tothom. Hi haurà en algunes àrees un accés limitat
als vehicles.

Menys cotxes

Més transport públic

S'incrementarà la dotació
de la Guàrdia Urbana

Seguir les indicacions dels agents és una recomanació
evident que els conductors hauran d'atendre. Com és
habitual, a lez zones comercials hi haurà una dotació
especial d'agents.

Utilitzar el transport públic és el millor sistema per
evitar els embussos. Hi haurà més freqüència de
busos i metros. El taxi també és un servei públic
eficaç. Els taxis circulen pels carrils prioritaris.
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La rellevància de

Barcelona com a ciutat

capdavantera va quedar

evidenciada a l’octubre.

Barcelona va acollir una

gran conferència per deba-

tre els 106 projectes presen-

tats per 25 ciutats europees

al “repte Bangemann”.

Aquest repte, llançat per

Estocolm sota els auspicis

de la UE, vol estimular l’a-

plicació local de la telemàti-

ca. Barcelona és la segona

ciutat amb més projectes en

marxa (12). Els millors s’ele-

giran al 1997 en una con-

ferència final a Suècia. A la

Barcelona s’apunta als reptes del segle XXI

D
arrerament, Barcelona
ha tornat a demostrar
que és una ciutat pione-
ra en les noves tecnolo-

gies de la informació. La recent
exposició “Ciutats Bit a Bit” repas-
sava les fascinants possibilitats de
la telemàtica (telecomunicacions i
informàtica) pel ciutadà. En un
futur pròxim, les noves tecnologies
normalitzaran fets com el teletre-
ball, l’educació a distància, tele-
medicina, telecompra o la partici-
pació política sense moure’s de
casa. Des de fa temps, però, a través

d’Internet o Infovia, molts serveis
ja estan disponibles. Barcelona, seu
de la Universitat Oberta de
Catalunya, acull múltiples
iniciatives públiques i pri-
vades per acostar-los als
ciutadans. 

Ordinador i
telèfon

Amb l’ordinador, el telèfon i el
mòdem, és possible obtenir infor-
mació exhaustiva de la ciutat, fer
tràmits administratius, i rebre

Capdavanters en les
noves tecnologies

suport associatiu i empresarial.
Barcelona té projectes telemà-

tics per millorar el control del
trànsit, la mobilitat dels

serveis d’emergència, la
gestió hospitalària o l’a-
tenció al ciutadà. El més
conegut i espectacular,

la xarxa de cable de fibra
òptica, promet revolucio-

nar el sistema de comunica-
cions espanyol: entre altres, oferirà
als barcelonins més de 100 canals
de TV i connexió a Internet a altís-
sima velocitat.

fotografia, l’alcalde Barcelona,

Pasqual Maragall, amb l’alcalde

d’Estocolm,  Mats Hulth (a la

dreta), amb l’impulsor d’aquest repte, l’a-

lemany Martin Bangemann i el director

de l’IMI, Lluís Olivella. 
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Barce lona
Te lev is ió
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Suport al comerç urbà

E
l petit comerç es mobilit-
za. Unes 8.000 botigues de
la ciutat s’han llançat a
guanyar clients i combatre

la competència amb una atractiva
proposta: la targeta Comerç Actiu.
De fet, es tracta d’una targeta de
crèdit que du el nom dels seus pro-
motors, i que beneficiarà comer-
ciants i consumidors. El sol fet de

disposar de la tarja, distribuïda als
clients de forma gratuïta, ja signifi-
ca importants descomptes i ofertes
especials en tots els comerços
adherits. El principal avantatge és
que permet comprar a 30, 60 o 90
dies sense cap recàrrec. La feliç ini-
ciativa és obra de La campanya de
Comerç Actiu, en plena etapa de
llançament i promoció, s’ha asse-

gurat el suport de diverses institu-
cions, entre elles, l’Ajuntament de
Barcelona. El 4 d’octubre van fir-
mar un protocol de col·laboració el
president de Comerç Actiu, Joan
Mateu, i l’alcalde Pasqual Maragall.
Així, l’Ajuntament reforça la seva
política d’ajudar qualsevol iniciati-
va comercial que beneficiï el con-
junt dels ciutadans.

Exemple d’establiment adherit a la campanya de Comerç Actiu

Comerç Actiu, una confede-

ració d’associacions de

comerços que ja aplega 8.000

establiments. Comerç Actiu va

néixer al 1994, per defensar els

interessos del comerç urbà. La

targeta que ara presenta té tres

finalitats: promocionar-se a

gran escala, fomentar l’associa-

cionisme i generar recursos pro-

pis per actuacions col·lectives. A

més, ofereix serveis als usuaris,

com ara obsequis, descomptes,

i d’altres. 

8.000 
establiments
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Rehabilitació 
de l’Eixample 

C
entenars de veïns de
l’Eixample ja han
sol·licitat acollir-se a la
campanya de rehabili-

tació i compra d’habitatges promo-
guda per l’empresa municipal Pro-
Eixample SA. El programa, desti-
nat a reformar els edificis més dete-
riorats del districte i aturar el seu
ritme d’envelliment, ofereix crèdits
de compra a baix interès als menors
de 30 anys, i a tothom qui desitgi
rehabilitar edificis i locals. Alhora,
concedeix importants ajuts i des-
comptes per incorporar o renovar
determinats serveis comunitaris i
individuals.

Les reformes s’han declarat
prioritàries en tres barris (Sant
Antoni, Sagrada Família i Port
Pienc), on quasi el 75% d’edificis i
vivendes té més de 60 anys i un
estat regular o precari. La proposta

ha obtingut força ressò. Fins ara, les
demandes s’han concentrat en la
rehabilitació (31%) i compra
(23%), i en ajuts pels ascensors
(19%), la xarxa elèctrica (14%) i
dipòsits i conduccions d’aigua
(13%). Tant els préstecs com els
ajuts són fruit dels convenis signats
entre Pro-Eixample i 10 entitats:
Banesto, Banca Catalana, Banc de
Sabadell, Caixa de Sabadell,
Aigües de Barcelona, FECSA,
ENHER, el Gremi d’Ascensoristes,
el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i el Col·legi
d’Arquitectes Tècnics i
Aparelladors.

El 16 de setembre va
començar l’obra de refor-
ma del carrer Gran de

Gràcia per solucionar els proble-
mes de congestió de trànsit i de
desordre en unes voreres estretes
i plenes d’obstacles que compro-
meten la vida comercial i cívica
del carrer.

Es guanyaran voreres a tot el
carrer per potenciar-les, com a
centre d’atracció comercial,
suprimint un carril de circulació.
La remodelació permetra que les
voreres actuals entre Sèneca i
Carolines, que tenen dos metres
i mig, passin a tenir una amplada
de quatre metres. Del carrer
Carolines fins a la plaça Lesseps,
les voreres tindran dos metres
(ara sols són de 40 centímetres).

Atenció al trànsit
La Via Augusta i l’avinguda

Príncep d’Astúries, actualment
de doble sentit de circulació, són
les vies alternatives per absorbir
el trànsit del carrer Gran quan,
després de les festes de Nadal, es
comenci la renovació del pavi-
ment de la calçada i, per tant, les
restriccions de circulació en
aquest carrer.

Les obres, que costen 254
milions de pessetes, es faran amb
la màxima diligència per tal de
causar les mínimes molèsties
possibles.

Informació: Pro-Eixample SA;

València 307; 08009 Barcelona;

tel. 457.05.22; fax 457.51.48;   

E-mail: proeixample@mail.bcn.es

Millora del Carrer
Gran de Gràcia
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La ciutat      protagonista 
L’EMOCIÓ OLÍMPICA, DEU ANYS DESPRÉS

L’esperit olímpic va reviure’s a Barcelona amb una concentració
multitudinària a Montjuïc. La ciutat en ple va respondre a la convo-

catòria per celebrar els 10 anys de la nominació
com a seu dels Jocs del 1992. El passat 16

d’octubre, prop de 180.000 barcelonins s’a-
plegaven amb il·lusió al peu de la Font

Màgica per presenciar un espectacular
piromusical i recuperar les imatges

més entranyables de la dècada olím-
pica. Aquest cop, les medalles van

ser per tothom, començant pels
34.000 voluntaris olímpics,
als quals s’hi van afegir els
50.000 més que s’han inte-
ressat per les feines que fan

les entitats solidàries de la
ciutat. Tots van rebre el premi

corresponent: una medalla de
Mariscal amb el Cobi olímpic
donant l’alternativa a la Mercè
voluntària. Tothom va participar
amb milers de bengales. 

MEDALLA D’OR DE LA 
CIUTAT A PUJOL I GONZÁLEZ

El president de la Generalitat, Jordi
Pujol, i l’ex-president del govern, Felipe
González, van rebre la medalla d’or de la

ciutat, que els va entregar l’alcalde
Pasqual Maragall, com mostren

aquestes fotografies.  D’aquesta
manera, la ciutat agraïa la

col·laboració d’ambdós per fer
dels Jocs l’èxit que van ser.

HOMENATGE 
A FLOQUET DE NEU

Barcelona ha celebrat el
30è aniversari de l’arribada de
Floquet de Neu. L’únic goril·la
blanc del món ha rebut el
merescut homenatge ciutadà
amb una gran festa al Zoo en
honor seu. Durant tres dies,
Floquet s’ha emocionat amb
un enorme pastís, un extens
àlbum de fotos, l’actuació de

Comediants i una exhibició de
la Colla Petita dels Castellers
de Barcelona. No n’hi havia
per menys: Floquet de Neu,
que va arribar aquí l’1 de
novembre de 1966, després
d’haver estat trobat a Rio
Muni (Guinea Equatorial), és
un dels personatges més popu-
lars i un dels símbols més
representatius de Barcelona, i
provoca simpatia i admiració
arreu del món.
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Està seguint un procés molt
guapo, i quan estigui del tot reno-
vada, espero que hi pugui anar a
viure. És un barri on m’agradaria
viure.

Com definiries el teu nou disc

Mayte Martín està considerada
una de les millors veus del flamenc
actual. Entre altres, ha compartit
escenari amb Camarón de la Isla i
Tomatito. Als 22 anys va guanyar el
Festival de Cante de Las Minas (La
Unión, Múrcia), un dels més
importants d’Espanya. Des de lla-
vors, ha actuat per tota Europa, i ha
obtingut el reconeixement unànime
de la crítica.

Què té Barcelona que no tin-
guin altres ciutats?

Quan viatges contínuament no
tens gaire temps de comparar, però
per ella mateixa, el que més m’a-
treu de Barcelona és la confluència
de cultures i de gent i races de tota
mena. 

Hi veus l’ambient adequat per
la creació musical?

Sí, sobretot perquè aquí es res-
pecta bastant la música, hi té un
clar protagonisme. 

Una catalana cantant flamenc.
T’han mirat malament?

Més que malament, estranyats.
Ara no, però al principi hi havia
una certa estranyesa per part del
món flamenc. 

Canviaries de ciutat per obrir-
te camí?

Mai. Es desenvolupa l’art i la
vida on sigui més còmode i agrada-
ble. I això, marxar, mai no m’ho he
plantejat. Barcelona és la ciutat
més guapa que conec. S’ha de viure
on s’estigui més a gust. I aquí tot
m’és molt més agradable,
començant pel clima. A més, jo
necessito el mar.

Tria tres espais on t’hi sentis
més identificada.

La Ribera, un barri supermaco,
molt romàntic, el Gòtic i el barri
de la Barceloneta. En general, pre-
fereixo la Barcelona antiga. 

Quina opinió et mereix la
renovació de Ciutat Vella?

Mayte Martín va néixer el 1965 al el Poble Sec. D’allà va traslladar-

se a la Verneda. Mentre les amigues jugaven, ella es quedava a

casa, escoltant discos de flamenc, cantant o tocant la guitarra. També ha

actuat amb Marina Rossell i Tete Montoliu, amb qui acaba de treure “Free

Boleros”, gravat al festival Grec’96.

Entrevista MAYTE MARTÍN

“Barcelona és la ciutat
més guapa que conec”

amb Tete Montoliu?
És un disc curiós per la mescla

que sorgeix entre la música de Tete
i la meva. Provenim de móns total-
ment diferents. Els boleros sempre
agraden una mica a tothom. 
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Ciutat  Vel la1OD I S T R I C T E S

Exemple de carrer amb la nova pavimentació: Palma de Sant Just

Actuacions als
carrers del districte
Plaça Joaquim Xirau 
i accés des de la Rambla

El projecte d’ordenació contem-
pla la plaça com un accés al

barri Gòtic sud. Es preveu construir
un aparcament, amb accessos pea-
tonals, al subsòl de la plaça.
Milloraran els accessos als edificis
de la Universitat Pompeu Fabra i
Frontó Colom que defineixen el
perimetre de la plaça.

També es proposa una zona
enjardinada i un nou enllumenat
del conjunt.

Remodelació del carrer
Tallers entre la plaça
Castella i la Ronda 
Sant Antoni

La pavimentació es planteja a
partir de la modificació del seu

caràcter com a conseqüencia de la
remodelació de la plaça
Universitat. El projecte consisteix
en la pavimentació a nivell d’a-
quest tram del carrer per millorar la
continuitat de l’eix de vianants que
travessa el Raval. 

Pavimentació 
del carrer Nou 
de la Rambla

Aquesta proposta s’engloba
dintre d’una operació

d’àmbit més general que inclou
la renovació del barri del Raval,
segons el P.E.R.I. Està previst
col·locar aparcaments de bicicle-
tes i pilones tipus Barcelona-93,
per evitat l’aparcament indiscri-
minat de vehicles.         

Pavimentació 
del carrer Obradors

Dintre d’aquest projecte es
preveu un paviment de

pedra natural del tipus    sorren-
ca, respetant les rasants actuals
de les voreres en la trobada amb
les façanes, els materials són els
que s’usen en els nuclis històrics.

Pavimentació 
dels carrers Salvadors
i Sant Climent

Es proposa una secció de
calçada a un sol nivell amb

una      franja central. Al carrer
Sant Climent es    prioritzarà la
circulació sense aparcaments,
mentre que Salvadors serà pea-
tonal.     

Entorn del barri 
de Sant Just

El passat dia 26 d’octubre i per
tal de celebrar la finalització

de les obres de pavimentació
dels carrers Palma de Sant Just,
Trompetes, Arlet i Dagueria i
avançant-se al temps,es va fer
una castanyada.
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Ciutat  Vel la 1OD I S T R I C T E S

Agenda B
Barcelona Informació

Concert “el Pessebre” a Càrrec de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya i l’Orfeó
Català                                              
14 i 15 de desembre
Horari: ds: 19 / dg: 11 h.                         
Adreça: Sant Francesc Paula, 2
Telèfon: 2681000                      
Concert “Festival de Valsos amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès”
Sota la Direcció de Salvador Brotons
al Palau de la Música Catalana            
14 i 15 de desembre 
Horari: ds: 12 / dg: 19 h.                         
Adreça: Sant Francesc Paula, 2
Telèfon: 2681000                            
Concert de Nadal de l’Orquestra
d’Acordions de Barcelona i la Coral
Femenina “la Sirena” a la Parr. Sant
Miquel del Port de la Barceloneta        
15 de desembre
Horari: dg: 18 h.                                    
Adreça: Sant Miquel, 39
Telèfon: 3105550                         
Concert “London Baroque” 
al Palau de la Música Catalana            
16 de desembre
Horari: dl: 21 h.                                     
Adreça: Sant Francesc Paula, 2
Telèfon: 2681000            

Concert de Nadal de la Coral
Sant Jordi al Palau de la
Música Catalana             
22 de desembre
Horari: dg: 18 h.              
Adreça: Sant Francesc
Paula, 2
Telèfon: 2681000                                   

Teatre “Varios Pares de Pies Sobre
Piso de Mármol” de Harold Pinter
Sotala Direcció de Rafael Spregelburd
al Teatre Tantarantana                 
del 20 de novembre a l’1 de
desembre
Horari: dc-ds: 22 / dg
/ ft: 19 h.                        
Adreça: Flors, 22
Telèfon: 4417022               

Teatre “Diàleg en Re
Major” de Javier Tomeo
Sota la Direcció de Ariel
García Valdés al Teatre
Romea                                             
de l’1 de desembre de 1996 al 31 de
gener de 1997
Horari: dm/dj/dv/ds: 21 /dc/dg: 18 h.       
Adreça: Hospital, 51
Telèfon: 3175278                       

MÚSICA

TEATRE

CULTURA
TITELLES
INFANTS

NATACIÓ
ESPORTS

REIS
MOSTRES I FIRES

Festival de Titelles de Barcelona
“Cucudrulu” de Titelles Boca
Rica Companyia Jordi Bertran
al C. Cívic Pati Llimona          
23 i 24 de novembre 
Horari: ds: 18 / dg: 12 h.                
Adreça: Regomir, 3 
Telèfon: 2684700                         

“LXXXVII Copa de Nadal de
Natació” al Port de Barcelona             
25 de desembre
Horari: per determinar                           
Adreça: Pg. Joan Borbó, 93
Telèfon: 2214600                            

Fira de Reis del Port Vell                    
del 28 de desembre de 1996 al 5 de
gener de 1997
Horari: dl-dg / ft: 11-23 h.                      
Adreça: Moll Bosch Alsina, 1
Telèfon: 4874608

Amb la remodelació
dels carrers de l’en-
torn del Palau de la

Música, (Amadeu Vives,
Sant Pere més Alt, Sant
Francesc de Paula, Ramon
Más i plaça de LLuís
Millet), ha millorat molt
tota la zona i la seva dispo-
nibilitat comercial i pels
vianants. 

Millores a l’entorn del Palau de la Música
Aquestes millores urba-

nístiques ajudaran a posar de
relleu el magnific edifici del
Palau de la Música, del
1908, obra de l’arquitecte
Doménec i Montaner. La
inauguració d’aquest con-
junt es farà a mitjans del mes
de desembre, amb una gran
festa al carrer on es convida
a participar a tothom.



“Picasso i el Teatre” al
Museu Picasso                 
del 20 de novem-
bre de 1996 al 23
de febrer de 1997
Horari: dm-ds:
10-20 / dg: 10-15     
Adreça:
Montcada, 15
Telèfon: 3196310

Exposició
“Catalunya i
Ultramar” al
Museu
Marítim               
Fins al 10 de maig
de 1997
Horari: dm-dg / ft:
10-19 h.                                     
Adreça: Pl. Portal Pau, 1 
Telèfon: 3183245 

“Entretres” pel
Tricicle al Treatre
Victòria                    
del 5 de novembre al 31
de desembre
Horari: a determinar        
Adreça: Av. Paral·lel, 65
Telèfon: 4413979       

“Un Passeig per
Comediants” pels
Comediants al Teatre
Victòria                           

de l’11 de novembre al 31
de desembre

Horari: a determinar    
Adreça: 
Paral·lel, 65
Telèfon: 4413979   

“Manes” de la
Fura dels Baus

al Mercat de les
Flors                   

del 4 de desem-
bre de 1996 al 5 de
gener de 1997
Horari: dm-dv: 21.30 / ds:
18.30 / 21.30 / dg: 19.30 h.         
Adreça: Lleida, 59
Telèfon: 4262102   
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EE dd ii tt aa: Ajuntament de Barcelona.
EEdd ii cc ii óó   ii   ccoooorrdd iinnaacc iióó: Direcció de
Comunicació Corporativa i Qualitat.
DD ii ss sseennyy   ii   mmaaqquuee ttaacc iióó: ACE disseny
(Gerardo Medina). FFoo ttooggrraa ff ii aa: Imatge
Municipal, A. Lajustícia, L. Clúa, Julián
Martín, Colita (arxiu Zoo), A. Gutiérrez
(arxiu Zoo). II nn ff oogg rr aa ff ii aa ::   E. Utrilla.
II ll·· lluuss tt rraacc ii óó ::   Marc Taeger. II ll ·· ll uu ss--
tt rr aa cc ii óó   aa gg ee nn dd ee ss: J. Ezcurra.
RReeddaacccc iióó   dd ii ss tt rr ii cc tteess: M. Martínez, E.
López, I. Pagès, F. Blanch, L. Calvo, J.A.
Frigola, M. Navarro, I. Puig, J. Ramos, R.
Moya. AAggeennddeess: Barcelona Informació.
FFoo ttoommeeccàànn ii ccaa: Impremta Municipal..
IImmpprreess ss ii óó: Printer. DD iippòòss ii tt   LLeeggaa ll:
29175-94.
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Agenda de la ciutat

PINTURA
EXPOSICIONS

TEATRE
CULTURA

HISTÒRIA

DANSA

MÚSICA

FIRES I SALONS

NADAL

ITINERARIS

VARIS

ESPORTS

ATLETISME

“Vassily Kandinsky. la
Revolució del
Llenguatge Pictòric”
al Museu d’Art
Contemporani
de Barcelona    
Fins al 6 de gener
de 1997
Horari: dm-dv: 12-20 / ds: 10-
20 / dg / ft: 10-15 h.                   
Adreça: Pl. Angels, 1 
Telèfon: 4120810   

“Alí Bei, un 
pelegrí català per 

terres de l’Islam”
Museu Etnològic

Fins al 29 
de juny 

de 1997

Ho diu el 88%: 

la ciutat ha millorat

Segons l’última enquesta
municipal, un 88% dels
barcelonins creu que
Barcelona ha millorat en
els darrers anys. A més,
un 80% està convençut
que en el futur hi haurà
encara més millores. El
to vital de la ciutat,
doncs, es troba en un
estat de bona salut.
Quan es pregunta als
ciutadans si estan con-
tents de viure a
Barcelona, i se-ls dema-
na que puntuïn entre el
0 i el 10, el resultat mitjà
és d’un 7,8, molt elevat.
Un 70% dels enquestat
assegura que el seu barri
ha millorat en els últims
anys. Els que pensen
que més ha millorat són
els veïns de Sant Martí,
Les Corts i Sant
Andreu. Els problemes
més greus de Barcelona,
segons afirmen els
mateixos barcelonins,
són la circulació i l’apar-
cament (28%) i l’atur
(14%) .  

Amb aquesta revista, s’adjunten els materials següents: un adhesiu de la bandera de la ciutat i un full informatiu de Metges Sense Fronteres

“Arbre de Te”,
Companyia Mudances a
la Sala Ovidi Montllor
del Mercat de les Flors      
Del 21 de novembre a
l’1 de desembre
Horari: dm/ds: 21 /
dg: 19 h.
Adreça: Lleida, 59          
Telèfon: 426 21 02

Ballet Nacional
de España, al Palau
Municipal d’Esports   
29 i 30 de novembre
Adreça: Lleida, 40
Telèfon: 423 15 41

Recital de Cançó
“M’aclame a Tu“
amb Toti Soler i
Ester Formosa al
Mercat de les Flors      
del 5 al 17 de novembre
Horari: dm-ds: 21 /  dg: 19   
Adreça: Lleida, 59
Telèfon: 4262102  

Tradicional Concert de
Sant Esteve a Càrrec de
l’Orfeó Català al Palau
de la Música Catalana      
26 de desembre
Horari: dj: 19 h.        
Adreça: Sant
Francesc Paula, 2
Telèfon: 2681000 

“Carlos Cano”
al Teatre Tívoli      
21 i 22 de novembre
Horari: dj / dv: 22 h.                   
Adreça: Casp, 10
Telèfon: 4122063

Concert “Luis Eduardo
Aute” al Palau de la
Música Catalana              
del 27 al 30 de desembre 
Horari: dv-dl: 22 h.                    
Adreça: Sant Francesc Paula, 2
Telèfon: 2681000 

Fira de Santa Llúcia als
Voltants de la Catedral     
del 5 al 23 de desembre
Horari: dl-dg: 10-22 h.                
Adreça: Pl. Nova, 1
Telèfon: 2916100 

Fira de Reis a la Gran
Via                                  
del 22 de desembre de 1996 al
5 de gener de 1997
Horari: a determinar                   
Telèfon: 2916200  

Fira de Nadal del Port
Vell al Moll de la Fusta     
del 14 al 23 de desembre
Horari: dl-dg / ft: 11-23 h.          
Adreça: Moll Bosch Alsina, 1
Telèfon: 4874608 

Mercat del Vehicle
d’Ocasió a la Fira de
Barcelona                        
del 6 al 15 de desembre
Horari: dl-dg: 10-20 h.                
Adreça: Av. Reina Mª
Cristina, 1
Telèfon: 2332000 

Montjuïc ocult, organit-
zat pel Jardí Botànic         
Fins el 21 de desembre
Horari: ds: 10.30 - 13 h.
Adreça: Av. Montanyans, 25       
Telèfon: 325 80 50

“El Parc de la
Ciutadella”                      
14 de desembre
Horari: ds: 9 h.
Adreça: Gran Via, 491               
Telèfon: 323 77 90

VI Cursa Vila Olímpica    
22 de desembre
Horari: dg: 9 h.
Adreça: Almogàvers, 169            
Telèfon: 
300 20 31
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Els estudiants 
amb la  gent gran 

Compartint l’habitatge 

El projecte “Vivim a
l’Eixample” és un pla de
convivència entre estu-

diants i gent gran, fruit de la
col·laboració entre la Caixa de
Catalunya, les Univbersitats
Ramon Llull i Pompeu Fabra i
el Districte de l’Eixample. 

Es pretén posar en contacte
persones grans que estiguin dis-
posades a acollir estudiants

durant el curs escolar. A canvi
d’aquesta companyia i de l’ajut
que l’estudiant es compromet a
donar, els joves disposaran d’un
espai on viure temporalment.
D’aquesta manera es volen
resoldre alhora la solitud d’al-
gunes persones grans i la neces-
sitat d’un lloc on viure dels
estudianst que vénen a
Barcelona. 

Contraprestacions
La selecció es farà amb perso-

nes grans que estiguin en condi-
cions físiques i psíquiques que
els permetin valer-se per elles
mateixes, i que tinguin un habi-
tatge amb condicions òptimes
d’habitabilitat i d’higiene. Per
part dels joves, caldrà que esti-
guin motivats i es valorarà l’estil
de vida, la disponibilitat i les
contraprestacions que estiguins
disposats a donar. El procés de
selecció comptarà amb un equip
de professionals especialitzats en
el treball social. Aquest any ha
començat un pla pilot del pro-
jecte amb vint habitatges i si es
comprova que els resultats són
encertats s’anirà incrementant
el nombre d’habitatges en aques-
ta oferta. 
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Recentment ha començat la
tercera fase de les obres del
carrer Aragó, on s’amplien

les voreres per fer d’aquest carrer
un auténtic eix comercial i de via-
nants. Aquesta tercera fase com-
prén l’espai entre la Plaça
Letamendi i el carrer de Casanova.
Es preveu que les obres, amb un
pressupost superior als 88 milions,
acabin el mes de desembre.

Més vorera al carrer Aragó

El gener de l’any vinent s’inau-
gurarà en aquest districte el
centre de serveis socials de

Sagrada Família. Aquest servei es tro-
barà al l’edifici del mercat. D’aquesta
manera ja no caldrà que els veïns es
traslladin al centre de serveis socials
que hi ha a la Gran Via, cantonada
amb el carrer de Nàpols.

Serveis socials al barri
de la Sagrada Família

“Robert Motherwell” a la
Fundació Antoni Tàpies       
del 12 de novembre de 1996
al 12 de gener de 1997
Horari: dm-dg: 11-20 h.          
Adreça: Aragó, 255
Telèfon: 4870315                   

“la Mitologia Clàssica en la
Pintura i l’Escultura” al C.
Cívic Casa Elizalde              
del 9 al 22 de desembre
Horari: dl-ds: 11-14 / 17-20 /
dg: 10-14 h.                           
Adreça: València, 302
Telèfon: 4878092                   

Exposició de Fotografia
“William Klein”
al Centre
Cultural de la
Fundació “la
Caixa”               
del 9 d’octubre a
l’1 de desembre
Horari: dm-ds: 11-20 / dg /
ft: 11-15 h.                            
Adreça: Pg. Sant Joan, 108
Telèfon: 4588907                   

Concert de la
Coral Infantil
“Voxalba” de
l’Esc. de
Música la Guineu al C.
Cívic Casa Elizalde              
29 de novembre
Horari: dv: 20 h.                    
Adreça: València, 302
Telèfon: 4880590                   

Concert de la Coral
Infantil “l’Esquellerinc” de
l’Agrupació Cor Madrigal
al C. Cívic Casa Elizalde      
20 de desembre
Horari: dv: 20 h.        
Adreça: València,
302 
Telèfon: 4880590      

Concert “Orquestra
del Reial Cercle Artístic” a
la Sala Cultural Caja
Madrid dins el Cicle de
Música Intima                    
26 de novembre
Horari: dm: 19.30 h.              
Adreça: Pl. Catalunya, 9
Telèfon: 3014494                   

“Concert de Nadal” a la
Universitat de Barcelona
dins el “Cicle de Música a
la Universitat”                    
19 de desembre    
Horari: dc: 20 h.                    
Adreça: Gv. Corts
Catalanes, 585
Telèfon: 3189633                   

EXPOSICIONS
MÚSICA

TEATRE

CULTURA

TITELLES
INFANTS

MERCAT CONCEPCIÓ
FESTES

Teatre “Contes de
l’Africa” amb el
Pirata Kim a la
Casa Golferichs      
24 de novembre 
Horari: dg: 12 h.       
Adreça: Gv. Corts
Catalanes, 491
Telèfon: 3237790      

Titelles “el Barret d’en
Peret” amb el Grup la
Barraca a la Casa
Golferichs                          
1 de desembre
Horari: dg: 12 h.                    

Adreça: Gv. Corts
Catalanes, 491
Telèfon: 3237790       

Espectacle de
Titelles “la Nit de
Nadal” al Versus
Teatre                    
del 26 de desembre de 1996
al 5 de gener de 1997
Horari: dj-ds: 17 / dg: 12 /
17 h.                                     
Adreça: Castillejos, 179
Telèfon: 2323184                   

Festa Major d’Hivern al
Mercat de la Concepció        
de l’1 al 8 de desembre
Horari: per determinar           
Adreça: Aragó, 317
Telèfon: 4575329  
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Un nou autobus, el 38.

Més autobusos
pel districte

La línia 38 de Manso a Pl.
Catalunya, que ja està en
funcionament, ha ampliat el

seu recorregut a petició dels veïns
de la Zona Franca fins arribar de
Manso a l’Hospital Clínic. 

També hi ha previst per l’abril
de 1997 la creació de la nova linia
30 que anirà des de la Plaça
Espanya fins a Sarrià a travès de la
zona més comercial de Sants.

També està previst per el proper
any l`ampliació de la línia 32 fins a
l`Estació de Sants, provinent de
Roquetes,

I, més endavant, la penetració
de la línia 55 al barri del Poble Sec
fins al passeig de l´Exposició.

Les noves línies i l´ampliació
d’altres té com objectiu millorar la
mobilitat i accessibilitat dels veïns
amb altres barris de la ciutat.

La història 
que recuperen els
veïns, a Chicago

L´Associació Internacional
de Ciutats Educadores,
fundada a Barcelona

durant la celebració del primer
Congrés Internacional el 1992,
va néixer amb la voluntat de
fomentar el diàleg i l`intercanvi
sobre educació urbana entre les
ciutats del món. El quart
Congrés de Ciutats Educadores,
celebrat a Chicago aquest any ha
tingut com a lema “L`art i les
humanitats com agents del canvi
social”.  El Districte hi ha apor-
tat l`experiència dels Centres de
Documentació  dels barris: Poble
Sec, Zona Franca i Sants. Els
Centres de Documentació
Històrica són el complement
dels arxius municipals de la ciu-
tat.  Tot el que ha estat escrit o
imprès per molt insòlit que sigui
es pot convertir en un document
de valor històric: fotografies ,
estampes de primera comunió,
publicacions locals,cartes, són
materials apreciats que aporten
els veïns.  A Chicago hi hem
aportat aquest interès dels veïns
per la pròpia història.

El 38, i aviat el 30, el 32 i el 55
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L´ONG “Col·lectiu per la
Igualtat en la Diversitat”
conjuntament amb el

Districte de Sants-Montjuïc, vol
fer arribar al poble saharaui l´ajut
que faci possible generar corrent
elèctric a l´Hospital de la Wilaya
d´Smara . Aquest hospital ofereix
servei a una població de gairebé
trenta mil persones, i du a terme
les operacions quirùrgiques bàsi-

ques per atendre els parts de les dones
de la zona. A més dotar a l´hospital
d´un generador s´han proposat realit-

L l u m  c a p  a l  S a h a r a
zar la formació de joves saharauis
que puguin fer el manteniment.

………
Si voleu aportar el vostre ajut

encara hi sou a temps. Podeu
enviar-lo a Caixa de Catalunya
2013 0018 55 0102118963

………
Colectiu per la Igualtat en la

Diversitat
C/Finlàndia 10 baixos 2a. 

Dibuixos i Instal·lacions de
“Jaume Plensa” a la Fund.
Joan Miró                          
del 12 de desembre de 1996
al 9 de febrer de 1997
Horari: dm-ds: 11-19 / dg /
ft: 10.30-14.30 h.                
Adreça: Av. Miramar, 71
Telèfon: 3291908

Centenari del Cinema al C.
Cívic Cotxeres Sants           
20 de desembre
Horari: dv:  tot el dia             
Adreça: Sants, 79
Telèfon: 4314911  

Taller de Música “Toxos E
Xestas” al C. Cívic Casa
del Rellotge                        
1 d’octubre al 31 de des.
Horari: ds:16-22 / dg:  10-14   
Adreça: Pg. Z. Franca, 116
Telèfon: 4321699 

EXPOSICIONS

MÚSICA
CATALÀ

CINEMA

CULTURA
TITELLES
INFANTS

CIRC
ESPECTACLES

ARTESANIA
FIRES I SALONS

CAP D’ANY
FESTES

BALLS
CURSOS I TALLERS

Curs de Sevillanes al C.
Cívic la Cadena                   
de l’1 d’octubre de 1996 al
30 de juny de 1997
Horari: dm / dj: 16.30-22.30
/ ds: 9-13 h.                           
Adreça: M. Déu Port, 397
Telèfon: 3313498    

Taller de Danses
Catalanes per a
Infants al C. Cívic
Casa del Rellotge  
de l’1 d’octubre
al 31 de desembre
Horari: dc / dv:  17-19 h.        
Adreça: Pg. Z. Franca, 116
Telèfon: 4322489                   

Curs de Català al C. de
Barri Font de la Guatlla       
de l’1 d’octubre de 1996 al
30 de juny de 1997
Horari: dm:  18-19 / dj:  19-
20 h.                                     
Adreça: Rabi Ruben, 22
Telèfon: 4248506                   

Titelles Foc-follet Presenta
“Qui Sap On Dorm la
Lluna?” a la Fundació Miró  
de l’1 al 30 de novembre
Horari: ds: 17.30 / dg / ft:
11.30 / 13 h.                          
Adreça: Av. Miramar, 71
Telèfon: 3291908   

Titelles la Fanfarra
Presenta “els Pastorets” a
la Fundació Miró                 
de l’1 al 31 de desembre
Horari: ds: 17.30 / dg / ft:
11.30 / 13 h.                          
Adreça: Av. Miramar, 71
Telèfon: 3291908                   

Festes de Cap d’Any            
Revetlla de Cap d’Any al
Poble Espanyol                   
31 de desembre                      
Adreça: Av. Marquès 
de Comillas, 25
Telèfon: 4266268                   

Circ “In Fraganti”
Companyia Circ
Crac de Tortell
Poltrona Sala
Ovidi Montllor del
Mercat de les
Flors                    
del 17 de desembre
de 1996 al 5 de
gener de 1997
Horari: dm-ds: 21 dg: 19 h.     
Adreça: Lleidatà, 59
Telèfon: 4262102                   

Fira - Mercat
d’Artesania a l’Estació
de Sants                
de l’11 d’abril
al 26 de
desembre
Horari:
dj: 9-21 h.    
Adreça: Est
de Sants
Telèfon: 4900202
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Aspecte actual al carrer de la Maternitat

Millores al carrer
Maternitat

Aquest mes de novembre
comencen les obres d’ur-
banització del carrer

Maternitat. Serà una de les actua-
cions urbanístiques més impor-
tants de les que es portaran a terme
al districte. Es millorarà l’entorn
del Camp Nou. El carrer
Maternitat s’ampliarà i incorpo-

rarà un camí verd, de vianants, al
costat de les instal·lacions del
Barça, amb arbrat, clavegueram,
enllumenat i mobiliari urbà. El
pressupost global de l’actuació
supera els 133 milions de pessetes,
dels quals més de 50 milions són a
càrrec del FC Barcelona. Degut a
les obres, el trànsit estarà tallat

durant tot el temps que durin
aquests arranjaments.

Un nou parc 
D’altra banda, des de primers de

juliol els veïns de les Corts poden
gaudir d’una zona verda nova: el
parc de la Maternitat.
L’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona acordaren
recentment establir un conveni pel
qual són de lliure accés els jardins
del recinte de la Maternitat. El
recinte té aproximadament 6,7
hectàrees d’espai verd lliure d’edifi-
cació,  i, aproximadament, 40 espè-
cies d’arbres. 

Més transport
públic a Les Corts

L’abril de 1997 la línia 30,
que recorrerà el trajecte
Sarrià-plaça Espanya, per-

metrà millorar les comunica-
cions al districte. Amb aquesta
nova línia els districtes de Sants
Montjuïc, les Corts i Sarrià esta-
ran comunicats i els usuaris
podran comunicar-se amb el
CAP del carrer Numància.

Així mateix s’ha prolongat la
línia 75 (les Corts-Bonanova),
fins a la plaça Kennedy. En rela-
ció amb aquesta línia també es
reforça el nombre d’autobusos.

D’altra banda, la línia 54, des
del mes de setembre d’enguany,
apropa els estudiants als centres
docents de Pedralbes i, d’aquesta
manera, es dóna resposta a una
demanda dels veïns i del
Districte. 
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S’han iniciat les
obres d’ordenació
del Parc de Dalt al

barri de la Mercè al
Districte de les Corts.
El projecte, redactat
amb la col·laboració de
tècnics de la pròpia
Associació de Veïns del
Barri de la Mercè, con-
templa la construcció
d’un Casal per a ús veï-
nal, un pati exterior, un
camp d’esport, l’arranjament
d’un vial del carrer del Torrent
de les Roses, una placeta i l’en-
llaç amb el camí d’accès del parc

de Collserola. Les obres finalitzaran a
inicis de l’any vinent.

Aquest casal per a ús veïnal s’in-
clou dins de les noves propostes que

Un casal i un camp d’esports al barri de la Mercè

desenvoluparà el
PAM del Districte
que preveu dotar als
veïns d’espais de tro-
bada als diferents
barris i dels quals el
més destacat serà la
nova Biblioteca de la
Zona Oest que estarà
ubicada a la
Travessera de les
Corts/Riera Blanca
que inclou un espai

polivalent pels veïns en aquest
indret (el projecte està progra-
mat per l’any 1997 i supera els
200 milions de pessetes).

Agenda B
Barcelona Informació

Exposició “el Pessebre
Nadalenc” al Monestir
de Pedralbes                    
del 15 de desembre de
1996 al 2 de febrer de
1997  
Horari: dm-dg: 10-14 h.     
Adreça: Bda Monestir, 9
Telèfon: 2039282           

Concert “Pau Riba” dins
els Dijous de l’Univers a
l’E.t.s Enginyers
Industrials de l’UPC           
28 de novembre
Horari: dj: 22.30 h.                

EXPOSICIONS

MÚSICA

TEATRE

CULTURA
ART

CONFERÈNCIES
NADAL

CAMPANYESAdreça: Av. Diagonal, 647
Telèfon: 4016887

Teatre “Gag Mania” amb
Wol Ras dins els Dijous de
l’Univers a
l’E.T.S.
Enginyers
Industrials
de l’UPC       
12 de desem-
bre
Horari: dj:
22 h.              
Adreça: Av.
Diagonal,
647
Telèfon: 4016887   

Cicle de
Conferències
“8 Escriptors
Davant la
Col·lecció
Thyssen -
Bornemisza”
a la
Fundació
Thyssen
Bornemisza     
de l’1 de
gener al 28
de febrer
Horari: per determinar           
Adreça: Bda Monestir, 9
Telèfon: 2801434                   

Campanya “Nadal a les
Corts i Reis” al Districte
de les Corts                        
de l’1 de desembre de 1996
al 8 de gener de 1997
Horari: a determinar              
Adreça: per Determinar
Telèfon: 2916400



BARCELONA informació Núm. 13 / / pàg. 18 / nov./des. 96

Sarr ià-Sant  Gervas i1OD I S T R I C T E S

El barri de Putxet disposa des del passat mes
d’octubre de la plaça de Marià Manent i
López, poeta que va néixer a Barcelona el

1989 i que va morir l’any 1988. Durant més de 60
anys Marià Manent va ser un veí més del barri. 

La plaça és a la cruïlla dels carrers Hurtado i
Espinoi i presenta tres desnivells enjardinats, amb
una àrea de jocs infantils i molts bancs. 

Nou indret 
d’atenció 

al carrer Anglí

Els veïns de Sarrià-Sant

Gervasi disposen d’un

nou punt d’atenciói

resolució dels tràmits. Els ser-

veis tècnics del districte es

concentren ara a la primera

planta del carrer Anglí, 31,

cantonada Hort de la Vila.

Aquesta seu es trova a pocs

metres de l’estació dels FF. G.

C. i a prop de la parada de

l’autobús. Allí, els ciutadans

podran resoldre diversos trà-

mits. També hi hauran les ofi-

cines centrals de la Direcció

de Serveis Personals, que fins

ara eren al carrer Carme Karr

Marià manent va col·laborar en
diverses publicacions, va ser direc-

tor literari de l’editorial
Joventut i va intervenir

en diversos grups poè-
tics. A més dels seus

llibres de poesia,
influït per la poesia
xinesa i tendent
cap a al simbolis-
me, Manent va
traduir també
obres de poetes
anglesos i nord-

americans, així
com diverses obres

de narrativa, al cas-
tellà i al català.

La plaça Marià
Manent al Putxet
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El passat 24 d’octubre
es va conmemorar el
centenari del neixe-

ment d’Emili Mira i López,
prestigiós psiquiatra. L’acte
es va celebrar a la Plaça que
porta el seu nom i van asistir-
hi diverses personalitats del

món de la medicina i de la
psiquiatria a més de el regi-
dor del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Jaume
Ciurana, l’alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall
i el conseller de Sanitat,
Eduard Rius.

Homenatge al doctor Emili Mira i López

Agenda B
Barcelona Informació

Exposició “Casa Decor” a
una Antiga Fàbrica Tèxtil
de Sarrià                            
del 6 de novembre 
al 8 de desembre
Horari: dl-dg: 11-21 h.           
Adreça: Calatrava, 71
Telèfon: 2126081                   

Opera “Nits d’Opera” amb
la Companyia Palcoscenico
d’Opera Lirico - Spinto a la
Sala Luz de Gas                  
del 20 d’octubre al 31 de
desembre
Horari: dg: 23 h.                    
Adreça: Muntaner, 246
Telèfon: 2097385                   

Concert “Companyia
Electrica Dharma” a l’Espai
de Dansa i Música               
del 14 al 17 de novembre
Horari: dj-ds: 22 / dg: 19 h.     
Adreça: Trav. de Gràcia, 63
Telèfon: 4143133                   

EXPOSICIONS

MÚSICA

ÒPERA

DANSA

NADAL

CULTURA

TITELLES
INFANTS

PARES I FILLS
CONFERÈNCIES I SEMINARIS

SOLIDARITAT

BROCANTERS
FIRES

EXCURSIONS
ALTRES

Concert de “Charlie Haden
Quartet West” a Luz de
Gas dins el “28è Festival
de Jazz de Barcelona.
Johnnie Walker Jazz”           
20 de novembre
Horari: dc: 22.30 h.                
Adreça: Muntaner, 246
Telèfon: 2097385

Dansa “Blau Mari” amb
Roseland Musical a l’Espai
de Dansa i Música               
del 22 de desembre de 1996
al 4 de gener de 199
Horari: dl / dm / dj / dv / ds:
22 / dg: 19                             
Adreça: Trav. de Gràcia, 63
Telèfon: 4143133                   

“Bufafocs” de Nessum
Dorma Titelles al Teatret
del Turó Parc                     
17 de novembre 
Horari: dg: 12-13 h.               
Adreça: Av. Pau Casals, 1
Telèfon: 3016100                   

“el Peix d’Or” de Binixiflat
Titellesi “el Cargol Mossi i
el Cuc” de la Companyia la
Closca al Turó Parc             
24 de novembre
Horari: dg: 12-13 h.               
Adreça: Av. Pau Casals, 1
Telèfon: 3016100                   

Fira de Brocanters a la
Diagonal                            
del 5 al 15 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Av. Diagonal, 612
Telèfon: 3171996                   

Fira de Nadal a la Plaça de
Sarrià                                
21 i 22 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Pl. de Sarrià, 1
Telèfon: 2916500                   

“què Succeeix als Fills
Quan Ens Divorciem?” a
Càrrec de Rosa Nicolau a
l’Institut Dexeus
27 de novembre 
Horari: dc: 20.15 h.                
Adreça: Pg. Bonanova, 67
Telèfon: 2274747                   

Seminari “Cooperació
Internacional - ONG’s” a
la Fundació Alfons Comín    
de l’1 al 30 de gener 
Horari: per determinar           
Adreça: Av. República
Argentina, 261
Telèfon: 4185497                   

Excursions en Bicicleta al
Parc de Collserola               
del 2 d’abril de 1995 al 31
de desembre de 1999
Horari: dg: 10 h.                    
Adreça: Ctra. Esglèsia, 92
Telèfon: 2803552 
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Imatge electrónica de la maqueta del projecte pel nou carrer Gran

Més vorera 
al carrer Gran

El 16 de setembre es van
començar les obres de remo-
delació del Carrer Gran, per

recuperar el caràcter d’eix cívic i
comercial del barri.

Es preveu eixamplar les voreres
a quatre metres -entre Carolines i
Sèneca- i crear, en una via amb
vocació comercial com és el carrer
Gran, unes illes destinades a poder-
hi fer la càrrega i descàrrega, esta-
cionar-hi motos i els contenidors
d’escombraries. L’horari de càrrega
i descàrrega serà de 8 a 20, cosa que
permetrà l’aparcament de cotxes a
la nit. En el tram final més estret,
que arriba a Lesseps, les voreres tin-

dran dos metres (ara tenen 40 cen-
tímetres). L’ampliació de voreres
implicarà la supressió d’un carril.
La reducció de l’espai del trànsit a
dos carrils, en aquesta via de comu-
nicació, fa que s’hagin preparat
alternatives: doble sentit de circu-
lació amb dos carrils ascendents i
tres descendents a l’avinguda
Príncep d’Astúries. 

Contenidors soterrats
Dos novetats: la primera consis-

tirà a soterrar els contenidors, de
manera que es podran deixar les
bosses d’escombraries a través

d’una comporta. S’evitaran molès-
ties i sorolls. La segona novetat serà
la modernització tecnològica del
carrer ja que es prepararà una xarxa
de comunicacions per  poder ins-
tal·lar fibra òptica en un futur prò-
xim.

L’increment de la superfície per
a ús dels vianants, la reordenació
del trànsit i, les zones d’aparcament
i de càrrega i descàrrega, la restau-
ració i ampliació de la instal·lació
de l’enllumenat, la renovació de
l’arbrat i del mobiliari urbà són les
principals mesures destinades a
millorar  el Carrer Gran, en una
acció que era esperada pels veïns. 

Llibre blanc 
de la cultura 

Una enquesta a 90 enti-
tats i grups representa-
tius de Gràcia per obte-

nir un estudi analític de la seva
activitat cultural va ser l’inici
del Llibre Blanc de la Cultura a
Gràcia.

A banda del seu valor com a
testimoni documental, el seu
valor instrumental com a eina de
treball resulta evident, ja que ens
ajudarà a iniciar quatre debats a
la Seu del Districte, que
començaran al mes d’octubre i
finalitzaran al mes de desembre
d’aquest any. De moment, una
vegada s’han aplegat els mate-
rials, caldrà elaborar propostes
concretes per afavorir millores,
per usar millor els recursos. 
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Amitjans del mes de novem-
bre tots els serveis d’atenció
al públic s’hauran traslladat

a una nova seu, situada al carrer
Francesc Giner núm. 46, dotada de
les més actualitzades i modernes ins-
tal·lacions i serveis. El trasllat a la
nova seu suposarà un moviment
general de serveis i dependències que
actualment estan dispersos pel

Districte per centralitzar-los en el
nou edifici on es podrà oferir un ser-
vei millor. 

Es té en compte la incidència
que aquest trasllat comportarà en els
primers dies per aquelles persones
que desitgin fer tràmits al districte.
Per aquest motiu, el Districte dema-
na la  comprensió i col·laboració
dels veïns. 

Nova seu per atendre els veïns

Agenda B
Barcelona Informació

Exposició de Fabià
Puigserver Sobre el Món
del Teatre al Teatre Lliure    
del 30 de setembre al 8 de
desembre
Horari: dm-ds: 11-14 / 17-21
/ dv: 17-23 / dg / ft: 11-15 h.   
Adreça: Montseny, 47
Telèfon: 2189251                   

Dansa “el Soldadet de
Plom” al Teatre Artenbrut
a Càrrec del Ballet Alexia    
del 9 de novembre al 21 de
desembre
Horari: ds: 17 h.                    
Adreça: Perill, 9 
Telèfon: 4579705                   

Teatre de Mitjanit “Viva el
Coyote” al Teatre
Artenbrut                          
del 30 d’octubre al 30 de
novembre
Horari: dc-ds: 24 / dg: 23 h.    
Adreça: Perill, 9
Telèfon: 4579705                   

FOTOGRAFIA

DANSA

TEATRE

TITELLES

CULTURA

TEATRE
INFANTS

CAGA TIÓ

REVETLLES

FESTES POPULARSTeatre “el Príncep Feliç”
d’Oscar Wilde per la
Companyia els Aquilinos al
Jove Teatre Regina              
del 12 de novembre al 2 de
desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Sèneca, 22
Telèfon: 2181512                   

Teatre “Grouxo i Chicco,
Advocats” Sota la Direcció
de Pere Sagristà al Jove
Teatre Regina           
del 19 de novem-
bre de 1996 al 5
de gener de
1997
Horari: dl / dm /
dj / dv / ds: 22 /
dg: 20 h.             
Adreça:
Sèneca, 22 
Telèfon: 2181512

Teatre “Diptico” a Càrrec
del Teatro Fronterizo a la
Sala Beckett dins el Cicle
“Tardor Pinter”                  
del 3 al 22 de desembre
Horari: dm-ds: 22 / dg: 19 h.   
Adreça: Alegre de Dalt, 55
Telèfon: 2845312                   

Teatre “la Faula de la
Guineu” per la Companyia
Los Titiriteros al Jove
Teatre Regina                     
del 4 al 16 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Sèneca, 22 
Telèfon: 2181512                   

Programació Infantil de
Nadal al Teatre Artenbrut    
del 8 de desembre de 1996
al 5 de gener de 1997 
Horari: a determinar              
Adreça: Perill, 9
Telèfon: 4579705

Titelles “en Patufet”
al Teatre Artenbrut a
Càrrec del C. de
Titelles de Lleida       
del 6 d’octubre a l’1
de desembre
Horari: dg: 12.30 / 16.30  
Adreça: Perill, 9
Telèfon: 4579705                   

Caga Tio al a la Seu del
Districte de Gràcia              
23 i 24 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Pl.
Rius i
Taulet, 2
Telèfon:
2916600     

Revetlla de Cap d’Any al
C. Artesà Tradicionàrius      
31 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Travessia
Sant Antoni, 6
Telèfon: 2184485   

Revetlla de Cap
d’Any a la
Plaça del
Diamant               
31 de desembre

Horari: a determinar            
Adreça: Pl. Diamant, 1

Telèfon: 2916600



portiu del Carmel, el parc de les
Aigües i la seu del Districte, els
Jardins del Príncep de Girona, la
Sagrada Família, els futurs
Audotori de Barcelona i Teatre
Nacional de Catalunya, l’estació
del Nord i el parc del mateix nom,
l’estació d’autobusos, l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, el parc de la
Ciutadella, el Zoològic, el
Parlament de Catalunya, el Museu
d’Art Modern i, finalment, el port
Olímpic. El bus 10 enllaça durant
el seu recorregut, amb totes les
línies de metro.
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L’autobús 10 abans d’entrar al túnel de la Rovira

Més transport:
l’autobús 10

Els veíns de Montbau, Parc de
la Vall d’Hebron, La Clota i,
en general, tots els barris de

la zona nord del districte d’Horta-
Guinardó tenen, des d’aquest estiu
passat, un nou mitjà de transport
públic que els acosta directament a
la Casa de les Altures, seu del
Districte. Es tracta de l’autobús 10
que, des dels primers dies de juliol
fa el recorregut Montbau-Passeig
Marítim. És un recorregut total-
ment vertical que uneix mar i

muntanya i que era esperat pels
veïns.

Adaptats i per tothom
Aquesta nova línia, que és ser-

vida per autobusos de nova tecno-
logía, la meitat dels quals està
adaptada per a persones amb dismi-
nució, uneix punts com la Ciutat
Sanitària de la Vall d’Hebron, les
instal·lacions olímpiques, el
Pavelló de la República, el polies-

Jocs infantils

La nova plaça del Guinardó
comptarà amb un espai
per a jocs infantils, que

aniran muntats sobre una super-
fície de fusta tractada especial-
ment. Entre les espècies vegetals
que s’hi plantaran en destaquen
les tipuanes i parquinsonies.
Entre el mobiliari urbà que s’ins-
tal·larà en destaquen  bancs amb
respatller, una font d’àcer inoxi-
dable i dues columnes d’il·lumi-
nació, que quedaran situades al
bell mig de la plaça. Lògicament,
també hi haurà la rampa i les
escales d’accés a l’aparcament.
El pressupost de les obres d’urba-
nització és superior als 84
milions de pessetes.

L’aparcament que hi ha al
subsòl té un total de 270 places,
està inclós en el Pla Municipal
d’Aparcaments i ve a solucionar
el problemes d’espai per als vehi-
cles que patia fins ara tot aquest
sector del Guinardó.  
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La plaça del Guinardó,
situada entre els carrers
Varsòvia, Periodistes,

Agregació i passatge Llívia i
amb una superfície de 3.051
metres quadrats,  tindrà ben
aviat una nova superfície. El seu
subsol acull un aparcament sub-
terrani que aviat es posarà en
funcionament. La construcció
d’aquest aparcament és el motiu
de la nova urbanització d’aques-

ta plaça.
L’actuació que s’hi està

duent a terme preveu donar el
màxim d’espai als vianants, de
manera que la plaça serà més
gran que abans. Concretament
s’elimina la perllongació del
carrer Llívia dins la plaça i es
redueixen a 3 metres la calçada
del carrer Agregació i a 7
metres la del passatge
Agregació.

Nova urbanització de la plaça del Guinardó

Agenda B
Barcelona Informació

Exposició “l’India,un
Viatge per la
Solidaritat i la
Diversitat” al C.
Cívic Matas i Ramis  
del 8 al 25 de
novembre
Horari: dl-dv: 8-22 /
ds: 9-14 / 16-21 h.        
Adreça: Feliu i Codina, 20
Telèfon: 3580850                   

Exposició Col·lec-
tiva de Nadal al
Centre Cívic
del Guinardó       
de l’1 al 31 de
desembre
Horari: a deter-
minar                    
Adreça: Av. Mare
Déu Montserrat, 136
Telèfon: 4503987                   

Exposició de Ceres i
Ceràmica de “Ramos
Fornos” al C. Cívic
Carmel                 
del 4 al 30 de
novembre
Horari: dl-dv:
8-21 ds: 10-14 /
16.30-20 h.             
Adreça: Santuari, 27
Telèfon: 4290809                   

Exposició Fotografia
“Brasil” al C. Cívic el
Guinardó                           
del 9 al 22 de
novembre
Horari: dl-
ds: 9-14 / 16-
20                    
Adreça: Av.
Mare Déu
Montserrat, 134
Telèfon: 4503987                   

EXPOSICIONS

FOTOGRAFIA

MÚSICA

TEATRE

CULTURA
PILOTA

ESPORTS

LITERATURA
CONGRESSOS

Concert “Kiss” a
Madrid i Saragossa         
28 i 29 de novembre
Horari: dj: 22 / dv:
22 h.                        
Adreça: per
Determinar
Telèfon: 4283952     

Cloenda de la IX
Mostra
Internacional de
Teatre Jove
Congrès 96 al C.
P. Sant Joan
d’Horta 
Org. Agrupació Congrès       
24 de novembre
Horari: dg: 18 h.                    
Adreça: Feliu i Codina, 7
Telèfon: 4277327    

Pilota Ma “IV Torneig
Ciutat de Barcelona de
Pilota” al C. Municipal
de Pilota de la Vall
d’Hebron                
30 de novembre
Horari: ds: 17-
20.30 h.                
Adreça: Pg. V.
Hebron, 166
Telèfon: 4283952                

Congrès Internacional
Didàctic de la Llengua i
Literatura al Campus de la
Vall d’Hebron de la UB       
25 al 28 de novembre    
Adreça: Pg. V.
Hebron, 171
Telèfon: 4901034
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Un aspecte de la Plaça de Santa Eulàlia

Vilapicina recupera
Santa Eulàlia

El Districte de Nou Barris té
prevista l’execució del pro-
jecte d’urbanització de la

plaça Santa Eulàlia, per recuperar
per Vilapicina aquest indret. La
plaça esta situada a prop de les
zones més transitades i amb més
activitat econòmica del districte,
com Virrei Amat i Fabra i Puig.

El projecte planteja una reforma
en profunditat d’aquesta zona, la
urbanització de la plaça juntament
amb els carrers annexes, de Sant
Ferran, Santa Úrsula i el tram
corresponent del carrer d’Amílcar.
L’obra en el seu conjunt afecta a

una superfície aproximada de 3.400
m2. L’actuació urbanística pretén
canviar el caràcter d’estructura
clàssica que fins ara tenia aquest
espai obert, de vorera-calçada-
vorera, per un paviment continu
que vagi de façana a façana, elimi-
nant l’aparcament indiscriminat de
vehicles i les barreres arquitectòni-
ques. Amb el nou tractament es
suprimirà parcialment el trànsit i es
donarà només continuïtat al carrer
d’Almílcar, amb el pas restringit de
cotxes, sols per veïns, als carrers
Santa Ursula i Sant Ferran.

La plaça es divideix en dos

àmbits, un espai lleugerament aixe-
cat de la resta, amb paviment de
lloses de granit i l’altre espai que
segueix la pròpia topografia de la
plaça i que s’estén pel carrer de
Sant Ferran i el carrer de Santa
Ursula amb un tractament de llam-
borda negra de formigó. El projecte
també preveu la renovació de l’en-
llumenat, la col·locació d’un acurat
mobiliari urbà amb els elements
característics de la via pública, con
són els bancs, el piló informatiu, la
bústia, la cabina de telèfon, el
quiosc normalitzat, les papereres,i
l’arbrat. 

Audiència

Fa uns mesos que funciona
al Districte de Nou Barris
l’Audiència Pública de

“l’estat del carrer”. Amb això
s’incrementa la participació dels
ciutadans i entitats cíviques del
districte en la gestió dels
assumptes públics. Es tracta d’un
espai obert on tots els veïns i veï-
nes del districte es poden adreçar
perquè siguin atesos els seus sug-
geriments, reclamacions o
demandes sobre el manteni-
ment, conservació i millora dels
espais públic. L’Audiència se
celebra quinzenalment a la Seu
del Districte i a la Zona Nord de
forma alternativa (vegeu calen-
dari) a les 19,30 de la tarda.
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NOVEMBRE 96
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DESEMBRE 96
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

GENER 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEBRER 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

MARÇ 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

ABRIL 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAIG 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JUNY 97
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

A la seu del Districte

Al C.C. Zona Nord

Calendari de les properes Audiències públiques

Agenda B
Barcelona Informació

I Fòrum Fotogràfic Temàtic
al Centre Cívic Can Baste    
29 i 30 de novembre       
Adreça: Fabra i Puig,
274 
Telèfon: 4206651          

Exposició de Col·lectiva de
Marqueteria al C. Cívic
Can Baste                          
del 17 al 24 de desembre  
Horari: a determinar              
Adreça: Fabra i Puig, 274 
Telèfon: 4206651                   

Exposició “Pessebres i
Ornamentació de Nadal” al
C. Cívic Torre Llobeta         
del 10 de desembre de 1996
al 10 de gener de 1997  
Horari: dl-dv: 18-21 h.           
Adreça: Santa Fe, 2 
Telèfon: 3585614                   

Teatre “Després de la
Pluja” de Sergi Belbel al C.
Cívic Torre Llobeta             
23 de novembre 
Horari: ds: 19 h.                    
Adreça: Santa Fe, 2 
Telèfon: 3585614                   

Teatre “Creació Col·lecti-
va” al C. C. Torre Llobeta    
21 de desembre 
Horari: ds: 19 h.                    
Adreça: Santa Fe, 2 
Telèfon: 3585614 

EXPOSICIONS
TEATRECULTURA

CICLISME
ESPORTS

ESCACS
JOCS DE TAULA

SARDANES
BALLS

VARIS
FESTES

XII Aniversari del Centre
Cívic Torre Llobeta             
de l’1 al 31 de desembre
Horari: a determinar              
Adreça: Santa Fe, 2 
Telèfon: 3585614                   

Festa per a la Gent Gran al
C. Cívic Torre Llobeta         
17 de desembre
Horari: dm: 17 h.                   
Adreça: Santa Fe, 2
Telèfon: 3585614                   

Sardanes amb la Cobla
Jovenívola al Parc de la
Guineueta                          
24 de novembre 
Horari: dg: 12 h.                    
Adreça: Pl. Llucmajor, 3 
Telèfon: 3547306                   

Sardanes amb la Cobla
Ciutat de Cornellà al Parc
de la Guineueta                   
8 de desembre 
Horari: dg: 12 h.                    
Adreça: Pl. Llucmajor, 3
Telèfon: 3547306 

“X Biatló de Barcelona”       
de l’1 al 31 de desembre  
Horari: per determinar           
Adreça: per Determinar
Telèfon: 2916500                

II Passejada en Bicicleta
“Coneguem Nou Barris en
Bicicleta”                           
3 de desembre
Horari: dg: 10 h.                    
Adreça: Viladrosa, 60
Telèfon: 3503485                   

II Open d’Escacs “l’Ideal
d’en Clavé” a Nou Barris     
21 de set. al 30 de nov. 
Horari: ds: 9-15 h.                  
Adreça: Via Julia, 203 
Telèfon: 3544705     
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Un aspecte de la Rambla Sant Adrià

La Rambla 
de Sant Adrià

La urbanització recent de la
Rambla de Sant Adrià en el
tram comprès entre el  carrer

Llinars i Enric Sanchís, ha trans-
format aquest vial central del barri
del Bon Pastor. Amb aquesta
actuació, en una superfície de gai-
rebé 5.000 m2, s’ ha aconseguit un
passeig central ple de jardineres
amb una nova alineació dels arbres
donant com a resultat  una zona
separada de la circulació de vehi-
cles  reservada per a l’ús dels via-

nants, on es poden gaudir de dife-
rents elements de mobiliari urbà
restaurats: jocs infantils, fonts,
bancs, amb un nou enllumenat i
una millora dels serveis bàsics de la
zona. 

Nova piscina
Al barri de Bon Pastor és previst

dur a terme la construcció d’una
nova instal·lació esportiva munici-
pal destinada a dotar a la zona amb

una piscina descoberta que es con-
nectarà amb l’actual poliesportiu,
el gimnàs i futur solàrium, i es pro-
cedirà a reformar l’actual camp de
futbol, reduint les seves mides i
modernitzant les torres d’enllume-
nat. En una posterior actuació es
cobrirà i climatitzarà  la piscina
amb un sostre mòbil i  s’ampliarà el
gimnàs.

Paral·lelament,  es realitzarà la
construcció d’una rotonda de cir-
cumval·lació a les confluències dels
carrers Ciutat d’Asunción, Sant
Adrià i Formiga a efectes de solu-
cionar la problemàtica circulatòria
existent. 

Millores al Barri
del Congrés

Amb l’objectiu de
millorar els carrers
dels districte, prope-

rament es realitzaran diferents
projectes d’actuacions en la
zona del Congrés. La més signi-
ficativa és la futura remodela-
ció de l’espai del carrer Felip II
- Cienfuegos que possibilitarà
la definitiva alienació de les
voreres; s’aprofitar l’espai
resultant per a la plantació
d’arbrat, així com per a la ins-
tal·lació de bancs, papereres i
per a una millora de l’enllume-
nat de l’esmentat carrer.
També és previst l’arranjament
de la plaça Cardenal
Cicognani (s’hi reposarà el
mobiliari destinat a jocs infan-
tils i d’esbarjo), i la col·locació
de jocs infantils a la plaça Dr.
Modrego. 
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Un espai especialitzat per a
l’assaig i la creació musi-
cal del Centre Cívic

Sant Andreu que ofereix sis locals
de qualitat, ben comunicats a la
ciutat, que faciliten l’accés als
grups de joves músics que vulguin
millorar la seva creació musical i
tècnica instrumentística. Aquest
equipament comprèn també sales

de concert pròpies, tallers i cur-
sets, participació a la xarxa
Interrock Barcelona que inclou
concerts, fires, intercanvis, for-
mació, publicacions, etc.
Per a informació i inscripció
adreceu-vos al carrer Neopàtria,
54  Tel. 311 97 55, o bé al C. C.
Sant Andreu, c/ Gran de Sant
Andreu, 111  Tel. 311 99 53.

Nous espais pels joves músics del districte

Agenda B
Barcelona Informació

Exposició “Obres del X
Concurs de Pintura
Premi Miquel
Casablancas” al C.
Cívic Sant Andreu       
29 de novembre al 27
de desembre 
Horari: dl-ds: 10-21.30 h.       
Adreça: G. S. Andreu, 111     
Telèfon: 3119953 

Exposició Fotografia del
Concurs “Sant Andreu de
Cap a Peus” a l’Associació
de Veïns Sant Andreu          
de l’1 de novembre
al 25 de desembre     
Adreça: Rubén
Darío, 53 
Telèfon: 3459698         

Exposició “el Sud Mes a
Prop” al Casal de Barri
Congrès                             
del 7 de novembre al 20 de
desembre 
Horari: dl-ds: 10-22 h.            
Adreça: Acàcies, 26
Telèfon: 3513953                   

Concert de “Nash
Marraquech” a l’Escola
d’Adults Bon Pastor            
29 de novembre  
Horari: dv: 21 h.                    
Adreça: Mollerussa, 5
Telèfon: 3461665                   

Teatre “els Pastorets” al
Casal Catòlic de Sant
Andreu                      
del 10 de desembre de
1996 al 7 de gener de
1997
Horari: a determinar      
Adreça: Pons i Gallarza, 60
Telèfon: 3453001 

EXPOSICIONS
MÚSICA NADAL

TEATRE

CULTURA
CONTES

LITERATURA

TASTETS
MOSTRES I FIRES

GENT GRAN
BALLS POPULARS

MODELISME
TROBADES

Ball de Gent Gran al C.
Cívic Bon Pastor                 
del 2 de gener de 1996 al 31
de desembre de 1999
Horari: dm / dj: 16.30-19.30   
Adreça: Pg. E. Sanchís, 12 
Telèfon: 3147947  

l’Hora del Conte a la
Biblioteca Popular Ignasi
Iglesias                              
del 3 d’octubre de 1996 al
12 de juny de 1997      
Horari: dj: 18.15-19 h.           
Adreça: dels Segadors, 2
Telèfon: 3113503                   

VIIa Mostra de Tastets al
Mercat de Sant Andreu        
del 23 al 25 de
novembre
Horari: a deter-
minar                  
Adreça: Pl.
Mercadal, 41
Telèfon: 3451148              

Fira de Nadal al Barri de
Sant Andreu                       
del 10 de desembre de 1996
al 6 de gener de 1997
Horari: a determinar              
Adreça: Pl. Orfila, 1
Telèfon: 2916900                   

Trobades Nàutiques
de Modelisme amb
Ràdio Control al
Llac de la
Trinitat            
del 16 de
juny al 8 de
desembre 
Horari: dg:
9.30-14 h.           
Adreça: Pg. Santa
Coloma, 60 
Telèfon: 3113005
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Sant  Mart í1OD I S T R I C T E S

El carrer Rogent, cantonada
València

Rambla del Poble Nou 
amb Pere IV

Rambla del Poble Nou 
cantonada Passatge Clavell

La platja, el final 
del recorregut

De la muntanya al mar

A
mb les obres de peato-
nalització del carrer de
Rogent, al barri del
Clot-Camp de l’Arpa,

i de la rambla del Poblenou i el
Mercat de la Unió al Poblenou, el
Districte dóna un pas més enda-
vant en la consecució d’un dels
objectius marcats per al present
mandat: la millora en la connecti-
vitat de l’eix muntanya-mar de
Sant Martí. És a dir, que un ciutadà
del Clot-Camp de l’Arpa pugui
passejar ininterrompudament per
un eix de vianants que arribi fins al
Poblenou, fins al mar.

Aquest projecte inclou també
un altre punt fort: la possibilitat de
travessar la Gran Via per passos de
vianants (degudament semaforit-
zats)  marcats a diferents punts, i
no pels passos elevats com es fa fins
al moment. Així doncs, l’itinerari
fixat passaria pel carrer Rogent, la
Sèquia Comtal i la plaça de Font i
Sagué,  el Parc del Clot, travessar
la Gran Via tal i com s’ha esmentat
anteriorment, per  enfilar-se cap a
les nostres platges i el  nou Front
Marítim per la rambla del
Poblenou.

Però en aquests moments, hem
de parlar de les actuacions que ja
estan en marxa.  La peatonalització
del carrer Rogent en el tram com-
prés entre av. Meridiana i el carrer
València, suposa la primera fase
d’un projecte global de la peatona-
lització total del carrer fins a
Fresser. La superfície total de l’obra
afectada és de 3.364 m2 i el pressu-
post previst és de 59 milions.

L’actuació consisteix en la

implantació d’un paviment únic, a
un sol nivell, el qual  es diferen-
ciarà visualment en dues zones,
una per permetre el pas eventual de
vehicles per a casos de càrrega,
descàrrega o servei públic d’urgèn-
cies (ambulàncies, bombers, etc.).
S’instal˙laran bancs romàntics,
papereres i pilones de fosa com a
elements de mobiliari urbà. Es
mantindran el màxim nombre pos-
sibles dels arbres que hi ha, amb
plantació d’alguns de nous (lledo-
ners).  L’enllumenat del carrer  es
preveu amb fanals de fosa tipus
Balmes.   

La rambla del Poblenou 
La històrica rambla del

Poblenou veurà, cinc anys després
de la urbanització de la rambla cen-
tral, el primer tram totalment pea-
tonalitzat. L’objectiu de l’actuació
és modernitzar i fer més  accesible
per al vianant aquest autèntic eix
vertebrador de la vida del barri.
S’han iniciat les obres del tram
situat entre els carrers Pere IV i
Pallars. Bàsicament, consistiran en
la supressió dels actuals laterals
(vorera i calçada) per crear una
secció única de cinc metres d’am-
plada per a cada lateral de manera
que enllacin amb la part central.
S’ampliaran el número de papere-
res i de bancs, es reforçarà l’enllu-
menat, es milloraran les presta-
cions del clavegueram i se soterrarà
la línia elèctrica aèria. 

El pressupost ascendeix a uns 45
milions de pessetes i la superfície
d’aquesta actuació és de gairebé
2.000 m2.



d’un únic nivell de paviment i en
la millora del sistema de clave-
gueram. La càrrega i descàrrega
es permetrà dintre de l’horari
establert, i el veïnat podrà acce-
dir-hi (sense possibilitat d’esta-
cionament).

BARCELONA informació Núm. 13 / / pàg. 19 / nov./des. 96

Sant  Mart í 1OD I S T R I C T E S

La recuperació del centre
històric del Poblenou i la
modernització del teixit

comercial són els objectius d’a-
questa intervenció. L’àmbit d’ac-
tuació correspon als carrers que
donen directament al Mercat:

Pons i Subirà, Castanys,
Degollada i els dos trams que van
des de Castanys fins a Degollada.

Amb un pressupost de prop
dels 50 milions i una superfície
total d’actuació de 2.427 m2, les
obres consisteixen en la creació

El mercat de la Unió, una illa de vianants

Agenda B
Barcelona Informació

Concert de Simfònic
“Orquestra Amics de la
Música” al Centre Cívic
Can Felipa                          
23 de novembre             
Horari: ds: 18.30 h.                
Adreça: Pallars, 277
Telèfon: 2664441                   

Jazz “Fuego” al Centre
Cívic Can Felipa dins els
Divendres de Jazz        
29 de novembre         
Horari: dv: 22 h.      
Adreça: Pallars,
277

Telèfon:
2664441   

Concert “Jamiroquai” a la
Sala Zeleste
30 de novembre
Horari: ds. 22 h.
Adreça: Almogàvers, 122
Telèfon: 309 12 04

Espai Hardcore
“Hxcx BCN” a la
Sala Garatge
Fins al 31 de
desembre
Horari: dg: 18-22 h.
Adreça: Pallars, 195
Telèfon: 309 14 38

EXPOSICIONS

TEATRE

CULTURA
SOLIDARITAT
CAMPANYES

CURSES
ESPORTS

TITELLES
INFANTS

PROMOCIONS

Teatre Infantil “la Llantia
d’Aladi” per Companyia.
niber’S al Centre Cívic
Can Felipa                          
24 de novembre 
Horari: dg: 12 h.                    
Adreça: Pallars, 277
Telèfon: 2664441

Teatre “Urquina Air Lines.
Salida Inmediata.. por
Puerta Trece” al Centre
Cívic Can Felipa dins els
Divendres de Teatre             
13 de desembre   
Horari: dv: 22 h.                    
Pallars, 277
Telèfon: 2664441                   

Espectacle Infantil
“Chachi - Piruli”
amb Kiko i Yoli al
Centre Cívic
Can Felipa           
15 de desembre 
Horari: dg: 12 h.         
Adreça: Pallars, 277 
Telèfon: 2664441      

“VI Cursa Vila
Olímpica”                
22 de desembre 
Horari: dg: 9 h.       
Adreça:
Almogàvers, 169 
Telèfon: 3002031                   

Campanya d’Ajut al Poble
de Turkana per L’associacio
Nous Camins                      
del 20 de setembre de 1992
al 31 de desembre de 19
Entrada Lliure                     
Horari: a determinar              
Adreça: Clot, 97
Telèfon: 2310712                   

Campanya de Promoció
“Barcelona More Than
Ever”                                
del 15 de desembre de 1993
al 31 de desembre de 19
Entrada Lliure                     
Horari: dl-dv: 8-20 h.             
Adreça: G. v. Corts
Catalanes, 890 
Telèfon: 4019777
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Ciutat  Vel la1OD I S T R I C T E S

Exemple de carrer amb la nova pavimentació: Palma de Sant Just

Actuacions als
carrers del districte
Plaça Joaquim Xirau 
i accés des de la Rambla

El projecte d’ordenació contem-
pla la plaça com un accés al

barri Gòtic sud. Es preveu construir
un aparcament, amb accessos pea-
tonals, al subsòl de la plaça.
Milloraran els accessos als edificis
de la Universitat Pompeu Fabra i
Frontó Colom que defineixen el
perimetre de la plaça.

També es proposa una zona
enjardinada i un nou enllumenat
del conjunt.

Remodelació del carrer
Tallers entre la plaça
Castella i la Ronda 
Sant Antoni

La pavimentació es planteja a
partir de la modificació del seu

caràcter com a conseqüencia de la
remodelació de la plaça
Universitat. El projecte consisteix
en la pavimentació a nivell d’a-
quest tram del carrer per millorar la
continuitat de l’eix de vianants que
travessa el Raval. 

Pavimentació 
del carrer Nou 
de la Rambla

Aquesta proposta s’engloba
dintre d’una operació

d’àmbit més general que inclou
la renovació del barri del Raval,
segons el P.E.R.I. Està previst
col·locar aparcaments de bicicle-
tes i pilones tipus Barcelona-93,
per evitat l’aparcament indiscri-
minat de vehicles.         

Pavimentació 
del carrer Obradors

Dintre d’aquest projecte es
preveu un paviment de

pedra natural del tipus    sorren-
ca, respetant les rasants actuals
de les voreres en la trobada amb
les façanes, els materials són els
que s’usen en els nuclis històrics.

Pavimentació 
dels carrers Salvadors
i Sant Climent

Es proposa una secció de
calçada a un sol nivell amb

una      franja central. Al carrer
Sant Climent es    prioritzarà la
circulació sense aparcaments,
mentre que Salvadors serà pea-
tonal.     

Entorn del barri 
de Sant Just

El passat dia 26 d’octubre i per
tal de celebrar la finalització

de les obres de pavimentació
dels carrers Palma de Sant Just,
Trompetes, Arlet i Dagueria i
avançant-se al temps,es va fer
una castanyada.
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L’Eixample1OD I S T R I C T E S

Els estudiants 
amb la  gent gran 

Compartint l’habitatge 

El projecte “Vivim a
l’Eixample” és un pla de
convivència entre estu-

diants i gent gran, fruit de la
col·laboració entre la Caixa de
Catalunya, les Univbersitats
Ramon Llull i Pompeu Fabra i
el Districte de l’Eixample. 

Es pretén posar en contacte
persones grans que estiguin dis-
posades a acollir estudiants

durant el curs escolar. A canvi
d’aquesta companyia i de l’ajut
que l’estudiant es compromet a
donar, els joves disposaran d’un
espai on viure temporalment.
D’aquesta manera es volen
resoldre alhora la solitud d’al-
gunes persones grans i la neces-
sitat d’un lloc on viure dels
estudianst que vénen a
Barcelona. 

Contraprestacions
La selecció es farà amb perso-

nes grans que estiguin en condi-
cions físiques i psíquiques que
els permetin valer-se per elles
mateixes, i que tinguin un habi-
tatge amb condicions òptimes
d’habitabilitat i d’higiene. Per
part dels joves, caldrà que esti-
guin motivats i es valorarà l’estil
de vida, la disponibilitat i les
contraprestacions que estiguins
disposats a donar. El procés de
selecció comptarà amb un equip
de professionals especialitzats en
el treball social. Aquest any ha
començat un pla pilot del pro-
jecte amb vint habitatges i si es
comprova que els resultats són
encertats s’anirà incrementant
el nombre d’habitatges en aques-
ta oferta. 
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Sants-Mont ju ïc1OD I S T R I C T E S

Un nou autobus, el 38.

Més autobusos
pel districte

La línia 38 de Manso a Pl.
Catalunya, que ja està en
funcionament, ha ampliat el

seu recorregut a petició dels veïns
de la Zona Franca fins arribar de
Manso a l’Hospital Clínic. 

També hi ha previst per l’abril
de 1997 la creació de la nova linia
30 que anirà des de la Plaça
Espanya fins a Sarrià a travès de la
zona més comercial de Sants.

També està previst per el proper
any l`ampliació de la línia 32 fins a
l`Estació de Sants, provinent de
Roquetes,

I, més endavant, la penetració
de la línia 55 al barri del Poble Sec
fins al passeig de l´Exposició.

Les noves línies i l´ampliació
d’altres té com objectiu millorar la
mobilitat i accessibilitat dels veïns
amb altres barris de la ciutat.

La història 
que recuperen els
veïns, a Chicago

L´Associació Internacional
de Ciutats Educadores,
fundada a Barcelona

durant la celebració del primer
Congrés Internacional el 1992,
va néixer amb la voluntat de
fomentar el diàleg i l`intercanvi
sobre educació urbana entre les
ciutats del món. El quart
Congrés de Ciutats Educadores,
celebrat a Chicago aquest any ha
tingut com a lema “L`art i les
humanitats com agents del canvi
social”.  El Districte hi ha apor-
tat l`experiència dels Centres de
Documentació  dels barris: Poble
Sec, Zona Franca i Sants. Els
Centres de Documentació
Històrica són el complement
dels arxius municipals de la ciu-
tat.  Tot el que ha estat escrit o
imprès per molt insòlit que sigui
es pot convertir en un document
de valor històric: fotografies ,
estampes de primera comunió,
publicacions locals,cartes, són
materials apreciats que aporten
els veïns.  A Chicago hi hem
aportat aquest interès dels veïns
per la pròpia història.

El 38, i aviat el 30, el 32 i el 55
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Les  Corts1OD I S T R I C T E S

Aspecte actual al carrer de la Maternitat

Millores al carrer
Maternitat

Aquest mes de novembre
comencen les obres d’ur-
banització del carrer

Maternitat. Serà una de les actua-
cions urbanístiques més impor-
tants de les que es portaran a terme
al districte. Es millorarà l’entorn
del Camp Nou. El carrer
Maternitat s’ampliarà i incorpo-

rarà un camí verd, de vianants, al
costat de les instal·lacions del
Barça, amb arbrat, clavegueram,
enllumenat i mobiliari urbà. El
pressupost global de l’actuació
supera els 133 milions de pessetes,
dels quals més de 50 milions són a
càrrec del FC Barcelona. Degut a
les obres, el trànsit estarà tallat

durant tot el temps que durin
aquests arranjaments.

Un nou parc 
D’altra banda, des de primers de

juliol els veïns de les Corts poden
gaudir d’una zona verda nova: el
parc de la Maternitat.
L’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona acordaren
recentment establir un conveni pel
qual són de lliure accés els jardins
del recinte de la Maternitat. El
recinte té aproximadament 6,7
hectàrees d’espai verd lliure d’edifi-
cació,  i, aproximadament, 40 espè-
cies d’arbres. 

Més transport
públic a Les Corts

L’abril de 1997 la línia 30,
que recorrerà el trajecte
Sarrià-plaça Espanya, per-

metrà millorar les comunica-
cions al districte. Amb aquesta
nova línia els districtes de Sants
Montjuïc, les Corts i Sarrià esta-
ran comunicats i els usuaris
podran comunicar-se amb el
CAP del carrer Numància.

Així mateix s’ha prolongat la
línia 75 (les Corts-Bonanova),
fins a la plaça Kennedy. En rela-
ció amb aquesta línia també es
reforça el nombre d’autobusos.

D’altra banda, la línia 54, des
del mes de setembre d’enguany,
apropa els estudiants als centres
docents de Pedralbes i, d’aquesta
manera, es dóna resposta a una
demanda dels veïns i del
Districte. 
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Sarr ià-Sant  Gervas i1OD I S T R I C T E S

El barri de Putxet disposa des del passat mes
d’octubre de la plaça de Marià Manent i
López, poeta que va néixer a Barcelona el

1989 i que va morir l’any 1988. Durant més de 60
anys Marià Manent va ser un veí més del barri. 

La plaça és a la cruïlla dels carrers Hurtado i
Espinoi i presenta tres desnivells enjardinats, amb
una àrea de jocs infantils i molts bancs. 

Nou indret 
d’atenció 

al carrer Anglí

Els veïns de Sarrià-Sant

Gervasi disposen d’un

nou punt d’atenciói

resolució dels tràmits. Els ser-

veis tècnics del districte es

concentren ara a la primera

planta del carrer Anglí, 31,

cantonada Hort de la Vila.

Aquesta seu es trova a pocs

metres de l’estació dels FF. G.

C. i a prop de la parada de

l’autobús. Allí, els ciutadans

podran resoldre diversos trà-

mits. També hi hauran les ofi-

cines centrals de la Direcció

de Serveis Personals, que fins

ara eren al carrer Carme Karr

Marià manent va col·laborar en
diverses publicacions, va ser direc-

tor literari de l’editorial
Joventut i va intervenir

en diversos grups poè-
tics. A més dels seus

llibres de poesia,
influït per la poesia
xinesa i tendent
cap a al simbolis-
me, Manent va
traduir també
obres de poetes
anglesos i nord-

americans, així
com diverses obres

de narrativa, al cas-
tellà i al català.

La plaça Marià
Manent al Putxet
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Gràcia1OD I S T R I C T E S

Imatge electrónica de la maqueta del projecte pel nou carrer Gran

Més vorera 
al carrer Gran

El 16 de setembre es van
començar les obres de remo-
delació del Carrer Gran, per

recuperar el caràcter d’eix cívic i
comercial del barri.

Es preveu eixamplar les voreres
a quatre metres -entre Carolines i
Sèneca- i crear, en una via amb
vocació comercial com és el carrer
Gran, unes illes destinades a poder-
hi fer la càrrega i descàrrega, esta-
cionar-hi motos i els contenidors
d’escombraries. L’horari de càrrega
i descàrrega serà de 8 a 20, cosa que
permetrà l’aparcament de cotxes a
la nit. En el tram final més estret,
que arriba a Lesseps, les voreres tin-

dran dos metres (ara tenen 40 cen-
tímetres). L’ampliació de voreres
implicarà la supressió d’un carril.
La reducció de l’espai del trànsit a
dos carrils, en aquesta via de comu-
nicació, fa que s’hagin preparat
alternatives: doble sentit de circu-
lació amb dos carrils ascendents i
tres descendents a l’avinguda
Príncep d’Astúries. 

Contenidors soterrats
Dos novetats: la primera consis-

tirà a soterrar els contenidors, de
manera que es podran deixar les
bosses d’escombraries a través

d’una comporta. S’evitaran molès-
ties i sorolls. La segona novetat serà
la modernització tecnològica del
carrer ja que es prepararà una xarxa
de comunicacions per  poder ins-
tal·lar fibra òptica en un futur prò-
xim.

L’increment de la superfície per
a ús dels vianants, la reordenació
del trànsit i, les zones d’aparcament
i de càrrega i descàrrega, la restau-
ració i ampliació de la instal·lació
de l’enllumenat, la renovació de
l’arbrat i del mobiliari urbà són les
principals mesures destinades a
millorar  el Carrer Gran, en una
acció que era esperada pels veïns. 

Llibre blanc 
de la cultura 

Una enquesta a 90 enti-
tats i grups representa-
tius de Gràcia per obte-

nir un estudi analític de la seva
activitat cultural va ser l’inici
del Llibre Blanc de la Cultura a
Gràcia.

A banda del seu valor com a
testimoni documental, el seu
valor instrumental com a eina de
treball resulta evident, ja que ens
ajudarà a iniciar quatre debats a
la Seu del Districte, que
començaran al mes d’octubre i
finalitzaran al mes de desembre
d’aquest any. De moment, una
vegada s’han aplegat els mate-
rials, caldrà elaborar propostes
concretes per afavorir millores,
per usar millor els recursos. 
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portiu del Carmel, el parc de les
Aigües i la seu del Districte, els
Jardins del Príncep de Girona, la
Sagrada Família, els futurs
Audotori de Barcelona i Teatre
Nacional de Catalunya, l’estació
del Nord i el parc del mateix nom,
l’estació d’autobusos, l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, el parc de la
Ciutadella, el Zoològic, el
Parlament de Catalunya, el Museu
d’Art Modern i, finalment, el port
Olímpic. El bus 10 enllaça durant
el seu recorregut, amb totes les
línies de metro.

Horta-Guinardó1OD I S T R I C T E S

L’autobús 10 abans d’entrar al túnel de la Rovira

Més transport:
l’autobús 10

Els veíns de Montbau, Parc de
la Vall d’Hebron, La Clota i,
en general, tots els barris de

la zona nord del districte d’Horta-
Guinardó tenen, des d’aquest estiu
passat, un nou mitjà de transport
públic que els acosta directament a
la Casa de les Altures, seu del
Districte. Es tracta de l’autobús 10
que, des dels primers dies de juliol
fa el recorregut Montbau-Passeig
Marítim. És un recorregut total-
ment vertical que uneix mar i

muntanya i que era esperat pels
veïns.

Adaptats i per tothom
Aquesta nova línia, que és ser-

vida per autobusos de nova tecno-
logía, la meitat dels quals està
adaptada per a persones amb dismi-
nució, uneix punts com la Ciutat
Sanitària de la Vall d’Hebron, les
instal·lacions olímpiques, el
Pavelló de la República, el polies-

Jocs infantils

La nova plaça del Guinardó
comptarà amb un espai
per a jocs infantils, que

aniran muntats sobre una super-
fície de fusta tractada especial-
ment. Entre les espècies vegetals
que s’hi plantaran en destaquen
les tipuanes i parquinsonies.
Entre el mobiliari urbà que s’ins-
tal·larà en destaquen  bancs amb
respatller, una font d’àcer inoxi-
dable i dues columnes d’il·lumi-
nació, que quedaran situades al
bell mig de la plaça. Lògicament,
també hi haurà la rampa i les
escales d’accés a l’aparcament.
El pressupost de les obres d’urba-
nització és superior als 84
milions de pessetes.

L’aparcament que hi ha al
subsòl té un total de 270 places,
està inclós en el Pla Municipal
d’Aparcaments i ve a solucionar
el problemes d’espai per als vehi-
cles que patia fins ara tot aquest
sector del Guinardó.  
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Nou Barr i s1OD I S T R I C T E S

Un aspecte de la Plaça de Santa Eulàlia

Vilapicina recupera
Santa Eulàlia

El Districte de Nou Barris té
prevista l’execució del pro-
jecte d’urbanització de la

plaça Santa Eulàlia, per recuperar
per Vilapicina aquest indret. La
plaça esta situada a prop de les
zones més transitades i amb més
activitat econòmica del districte,
com Virrei Amat i Fabra i Puig.

El projecte planteja una reforma
en profunditat d’aquesta zona, la
urbanització de la plaça juntament
amb els carrers annexes, de Sant
Ferran, Santa Úrsula i el tram
corresponent del carrer d’Amílcar.
L’obra en el seu conjunt afecta a

una superfície aproximada de 3.400
m2. L’actuació urbanística pretén
canviar el caràcter d’estructura
clàssica que fins ara tenia aquest
espai obert, de vorera-calçada-
vorera, per un paviment continu
que vagi de façana a façana, elimi-
nant l’aparcament indiscriminat de
vehicles i les barreres arquitectòni-
ques. Amb el nou tractament es
suprimirà parcialment el trànsit i es
donarà només continuïtat al carrer
d’Almílcar, amb el pas restringit de
cotxes, sols per veïns, als carrers
Santa Ursula i Sant Ferran.

La plaça es divideix en dos

àmbits, un espai lleugerament aixe-
cat de la resta, amb paviment de
lloses de granit i l’altre espai que
segueix la pròpia topografia de la
plaça i que s’estén pel carrer de
Sant Ferran i el carrer de Santa
Ursula amb un tractament de llam-
borda negra de formigó. El projecte
també preveu la renovació de l’en-
llumenat, la col·locació d’un acurat
mobiliari urbà amb els elements
característics de la via pública, con
són els bancs, el piló informatiu, la
bústia, la cabina de telèfon, el
quiosc normalitzat, les papereres,i
l’arbrat. 

Audiència

Fa uns mesos que funciona
al Districte de Nou Barris
l’Audiència Pública de

“l’estat del carrer”. Amb això
s’incrementa la participació dels
ciutadans i entitats cíviques del
districte en la gestió dels
assumptes públics. Es tracta d’un
espai obert on tots els veïns i veï-
nes del districte es poden adreçar
perquè siguin atesos els seus sug-
geriments, reclamacions o
demandes sobre el manteni-
ment, conservació i millora dels
espais públic. L’Audiència se
celebra quinzenalment a la Seu
del Districte i a la Zona Nord de
forma alternativa (vegeu calen-
dari) a les 19,30 de la tarda.
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Sant  Andreu1OD I S T R I C T E S

Un aspecte de la Rambla Sant Adrià

La Rambla 
de Sant Adrià

La urbanització recent de la
Rambla de Sant Adrià en el
tram comprès entre el  carrer

Llinars i Enric Sanchís, ha trans-
format aquest vial central del barri
del Bon Pastor. Amb aquesta
actuació, en una superfície de gai-
rebé 5.000 m2, s’ ha aconseguit un
passeig central ple de jardineres
amb una nova alineació dels arbres
donant com a resultat  una zona
separada de la circulació de vehi-
cles  reservada per a l’ús dels via-

nants, on es poden gaudir de dife-
rents elements de mobiliari urbà
restaurats: jocs infantils, fonts,
bancs, amb un nou enllumenat i
una millora dels serveis bàsics de la
zona. 

Nova piscina
Al barri de Bon Pastor és previst

dur a terme la construcció d’una
nova instal·lació esportiva munici-
pal destinada a dotar a la zona amb

una piscina descoberta que es con-
nectarà amb l’actual poliesportiu,
el gimnàs i futur solàrium, i es pro-
cedirà a reformar l’actual camp de
futbol, reduint les seves mides i
modernitzant les torres d’enllume-
nat. En una posterior actuació es
cobrirà i climatitzarà  la piscina
amb un sostre mòbil i  s’ampliarà el
gimnàs.

Paral·lelament,  es realitzarà la
construcció d’una rotonda de cir-
cumval·lació a les confluències dels
carrers Ciutat d’Asunción, Sant
Adrià i Formiga a efectes de solu-
cionar la problemàtica circulatòria
existent. 

Millores al Barri
del Congrés

Amb l’objectiu de
millorar els carrers
dels districte, prope-

rament es realitzaran diferents
projectes d’actuacions en la
zona del Congrés. La més signi-
ficativa és la futura remodela-
ció de l’espai del carrer Felip II
- Cienfuegos que possibilitarà
la definitiva alienació de les
voreres; s’aprofitar l’espai
resultant per a la plantació
d’arbrat, així com per a la ins-
tal·lació de bancs, papereres i
per a una millora de l’enllume-
nat de l’esmentat carrer.
També és previst l’arranjament
de la plaça Cardenal
Cicognani (s’hi reposarà el
mobiliari destinat a jocs infan-
tils i d’esbarjo), i la col·locació
de jocs infantils a la plaça Dr.
Modrego. 
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Sant  Mart í1OD I S T R I C T E S

El carrer Rogent, cantonada
València

Rambla del Poble Nou 
amb Pere IV

Rambla del Poble Nou 
cantonada Passatge Clavell

De la muntanya al mar

A
mb les obres de peato-
nalització del carrer de
Rogent, al barri del
Clot-Camp de l’Arpa,

i de la rambla del Poblenou i el
Mercat de la Unió al Poblenou, el
Districte dóna un pas més enda-
vant en la consecució d’un dels
objectius marcats per al present
mandat: la millora en la connecti-
vitat de l’eix muntanya-mar de
Sant Martí. És a dir, que un ciutadà
del Clot-Camp de l’Arpa pugui
passejar ininterrompudament per
un eix de vianants que arribi fins al
Poblenou, fins al mar.

Aquest projecte inclou també
un altre punt fort: la possibilitat de
travessar la Gran Via per passos de
vianants (degudament semaforit-
zats)  marcats a diferents punts, i
no pels passos elevats com es fa fins
al moment. Així doncs, l’itinerari
fixat passaria pel carrer Rogent, la
Sèquia Comtal i la plaça de Font i
Sagué,  el Parc del Clot, travessar
la Gran Via tal i com s’ha esmentat
anteriorment, per  enfilar-se cap a
les nostres platges i el  nou Front
Marítim per la rambla del
Poblenou.

Però en aquests moments, hem
de parlar de les actuacions que ja
estan en marxa.  La peatonalització
del carrer Rogent en el tram com-
prés entre av. Meridiana i el carrer
València, suposa la primera fase
d’un projecte global de la peatona-
lització total del carrer fins a
Fresser. La superfície total de l’obra
afectada és de 3.364 m2 i el pressu-
post previst és de 59 milions.

L’actuació consisteix en la

implantació d’un paviment únic, a
un sol nivell, el qual  es diferen-
ciarà visualment en dues zones,
una per permetre el pas eventual de
vehicles per a casos de càrrega,
descàrrega o servei públic d’urgèn-
cies (ambulàncies, bombers, etc.).
S’instal˙laran bancs romàntics,
papereres i pilones de fosa com a
elements de mobiliari urbà. Es
mantindran el màxim nombre pos-
sibles dels arbres que hi ha, amb
plantació d’alguns de nous (lledo-
ners).  L’enllumenat del carrer  es
preveu amb fanals de fosa tipus
Balmes.   

La rambla del Poblenou 
La històrica rambla del

Poblenou veurà, cinc anys després
de la urbanització de la rambla cen-
tral, el primer tram totalment pea-
tonalitzat. L’objectiu de l’actuació
és modernitzar i fer més  accesible
per al vianant aquest autèntic eix
vertebrador de la vida del barri.
S’han iniciat les obres del tram
situat entre els carrers Pere IV i
Pallars. Bàsicament, consistiran en
la supressió dels actuals laterals
(vorera i calçada) per crear una
secció única de cinc metres d’am-
plada per a cada lateral de manera
que enllacin amb la part central.
S’ampliaran el número de papere-
res i de bancs, es reforçarà l’enllu-
menat, es milloraran les presta-
cions del clavegueram i se soterrarà
la línia elèctrica aèria. 

El pressupost ascendeix a uns 45
milions de pessetes i la superfície
d’aquesta actuació és de gairebé
2.000 m2.


